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ΑΠΟΦΑΣΗ 363/2022 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

ΘΕΜΑ« Παράταση Συμβάσεων εποχιακού προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου 
Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας» 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τη σύσταση και 
συγκρότηση των Δήμων και τις αρμοδιότητες Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

2. Το άρθρο 170 παρ. 5 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» με θέμα  «Πράξη πρόσληψης  -
Τοποθέτηση - Δοκιμαστική υπηρεσία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τα άρθρα 10 & 11 του ΠΔ 410/88 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» με θέμα  «Πράξη πρόσληψης» παρ.2 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 και του άρθρου 61  του ν. 
4765/2021 (ΦΕΚ 6/15.1.2021 τεύχος Α') με θέμα «Διάρκεια απασχόλησης προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών 
αναγκών- εξαιρέσεις». 

5. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012, όπως τροποποιήθηκε ισχύει με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 σύμφωνα με το οποίο «Ειδικώς για τις πράξεις 
πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου των Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα 
ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της 
ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 
102/τ. Α΄/26.08.2015) 

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72  του ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9.11.2015) 
σύμφωνα με τις οποίες οι ανανεώσεις και παρατάσεις συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων εξαιρούνται 
πλέον της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 

8. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του ν.4403/2016. 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4430/2016 
10. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.3.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

“Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 
854/τ.Β΄/30-3- 2016).  

11. Την υπ’ αριθ.πρωτ.:621/11.3.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ: 
61ΗΔ7Λ9-Μ9Π) με θέμα: « 3η Τροποποίηση της Πράξης ‘’Κέντρο Κοινότητας Δήμου 
Πρέβεζας’’ με Κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Ήπειρος 2014-
2020’’».  
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12. Την υπ' αριθμ. 52/27-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕΓΩΞΧ-Φ1Π) (ορθή επανάληψη), απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα: «Πλήρωση 2 (δύο) θέσεων για τη 
Στελέχωση και τη Λειτουργία της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘’Ήπειρος 2014-2020’’ δράσης, ‘’Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας’’». 

13. Την αριθ. Σ.Ο.Χ. 2/2017 προκήρυξη του Δήμου, για τη σύναψη Σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

14. Την αριθ.πρωτ. 4769/24.3.2017 έγκριση της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ 
15. Τους πίνακες κατάταξης της αριθμ.:2/2017 ΣΟΧ του Δήμου Πρέβεζας 

(ΑΔΑ:7ΣΒΔΩΞΧ-ΩΦ1) 
16. Την αριθμ:376/4.7.2019 απόφαση του Δημάρχου περί παράταση συμβάσεων 

προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας η οποία 
επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.:100171/16.7.2019 απόφαση του Συντονιστή της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ.:1307/τ.Γ΄/1.8.2019 φύλλο ΦΕΚ 

17. Την αριθμ:344/16.7.2020 απόφαση του Δημάρχου περί παράταση συμβάσεων 
προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας η οποία 
επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.:97701/14.8.2020 απόφαση του Συντονιστή της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ.:1337/τ.Γ΄/2.9.2020 φύλλο ΦΕΚ 

18. Την αριθμ:341/7.7.2021 απόφαση του Δημάρχου περί παράταση συμβάσεων 
προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας η οποία 
επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.:81776/14.7.2021 απόφαση του Συντονιστή της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ.:1719/τ.Γ΄/28.7.2021 φύλλο ΦΕΚ 

19. Την αριθμ.:427/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί ανανέωσης 
συμβάσεων δύο (2) στελεχών της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014 – 2020” Πράξη “ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας” 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την ανανέωση και παράταση των συμβάσεων των παρακάτω υπαλλήλων για την 
υλοποίηση της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα από 6/7/2022 
έως 5/7/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, έως τη λήξη του προγράμματος, 
ως εξής: 

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο Όνομα Όνομα 
Πατρός 

Αριθμός Βεβαίωσης 
Εγγραφής στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Ελληνικού Δημοσίου 

Ειδικότητα  Ημερομηνία 
Αρχικής 
Πρόσληψης 

1 Μουτογεώργου  Σταυρούλα Βασίλειος 9687468312/31.5.2017 ΠΕ Ψυχολόγων 6.7.2017 

2 Αρματά  Ζωή Ιωάννης 7327015110/31.5.2017 ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

6.7.2017 

  

Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 
02.60.6041.920 & 02.60.6054.920 του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας έτους 
2021 στους οποίους και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 
 Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας, για τη δημοσίευσή της, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 
 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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