
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.433/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 34/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων  ως προ ημερήσιας διάταξης 

          

  Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των

θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.15048/14-08-2020 πρόσκληση  του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του

Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε  σύνολο  εννέα  (9)  μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας   -      Αντιπρόεδρος  1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος  
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης  -   Τακτικό μέλος
     5. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος  
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος 
     8. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
 Ο Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και  έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«...Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να
αποφασίζει  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών  της  ότι
συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα
να τα συζητά και να λαμβάνει  αποφάσεις γι’  αυτά με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πριν τη
συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  να  συζητηθούν  με  την  μορφή  του
κατεπείγοντος τα παρακάτω θέματα :  
  
      ΘΕΜΑΤΑ      ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                 
    
   1.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ.     
    
   2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
       για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας 
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   Tα ανωτέρω θέματα  είναι κατεπείγον  καθώς σύμφωνα με το αρ.πρωτ.52360/19.8.2020
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας εγκρίθηκαν τριάντα τρεις (33) θέσεις μερικής και
πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων, εκ των οποίων είκοσι
εννέα (29) πλήρους απασχόλησης και τέσσερις (4) μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών
ωρών.  Οι  θέσεις  αφορούν  τον  καθαρισμό  των  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμιας  και
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το  προσωπικό  θα  πρέπει  να  αναλάβει  υπηρεσία  πριν  την
έναρξη του διδακτικού έτους, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματιστεί για 7 Σεπτεμβρίου
2020, για  τον αποτελεσματικό  καθαρισμό των σχολικών μονάδων και  τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας στα πλαίσια  προστασίας του μαθητικού πληθυσμού και αυξημένων κινδύνων
και  προστασίας από τον COVID-19. .   
                      
   Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
   σχετικά.  

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
-την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Αντιπρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του     
ανωτέρω  θέματος.
-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
               Εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων,  ως προ ημερήσιας διάταξης: 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου
Πρέβεζας .  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  433/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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