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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 25/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την 

απασχόληση 8.5000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση 

ΟΑΕΔ No11/2017)" 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 9697/14-05-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας, του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής:  

 

«…Έχοντας υπόψη: 

• Την αριθμ πρωτ. 42119/15.7.2020 πρόσκληση  του ΟΑΕΔ - "1ηΤροποποίηση Δημόσιας 

πρόσκλησης ΟΑΕΔ No 11/2017" – Πρόγραμμα επιχορήγησης  για την απασχόληση 8.500 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου(ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός 

επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101),που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 

και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά 

οικονομική δραστηριότητα  

• Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
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• Το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για 

άλλους δώδεκα μήνες μετά από αίτηση που θα υποβληθεί στον ΟΕΑΔ εντός τριάντα 

ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη του δωδεκάμηνου απασχόλησης 

• Το γεγονός ότι ορίζεται ως ποσό επιχορήγησης το 75 % του μηναίου μισθολογικού και 

μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως 

• Την αριθμ.πρωτ.:9635/13.5.2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετική με την 

ύπαρξη πιστώσεων 

 

Εισηγούμαστε 

Την υποβολή αίτησης συμμετοχής για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης 

για την απασχόληση 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών – 1η τροποποιητική Δημόσια 

Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για εφτά (7) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων  

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 02.70.6041.702 

Αποδοχές Συμβασιούχων Υπαλλήλων – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ και 02.70.6054.703 Εργοδοτικές 

Εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021...». 

 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης συμμετοχής για την ένταξη του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα 

επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών – 1η τροποποιητική 

Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για επτά (7) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω θα καλυφθεί βαρύνοντας τους Κ.Α. 02.70.6041.702 

Αποδοχές Συμβασιούχων Υπαλλήλων – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ και 02.70.6054.703 Εργοδοτικές 

Εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  261/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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