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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 33/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του      

αρθρ.206 του Ν.3584/2007. 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, 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. 12757/18-06-2021 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 1. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος   

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     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  

  

 

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

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 130 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 

• Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 ΦΕΚ 143, τεύχος Α΄(28-6-2007), περί 

πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, όπως αυτές 

ισχύουν. 

• Το άρθρο 14 του Ν.2190/1994 περί πρόσληψης προσωπικού δύο μηνών για 

κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 το 

ν.3812/2009 

• Το αριθμ.πρωτ.:10733/27.5.2021 αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου σχετικό με την πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

• Το γεγονός ότι στις 17.8.2021 λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου δώδεκα εργαζόμενων 

στον τομέα της καθαριότητας. 

• Το γεγονός ότι κατά τη περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται οι ανάγκες στην υπηρεσία 

της καθαριότητας 
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• Το γεγονός ότι επιβάλλεται ο σχολαστικός  καθαρισμός για την αποτροπή κινδύνων και 

τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

• Το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρώνεται απρόσκοπτα η αποκομιδή των απορριμμάτων 

και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας 

• Τις  εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ του προϋπολογισμού έτους 2021 02.20.6041.000 και 
02.20.6054.000  

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

2/μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών και προκειμένου η υπηρεσία να ανταπεξέλθει στις 

αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, 

κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, προστιθέμενης και της επιτακτικής ανάγκης λήψης 

αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ( covid -19 ) 

διασφαλίζοντας έτσι την Δημόσια Υγεία ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

YE Εργατών καθαριότητας 7 

ΔΕ Οδηγών 1 

 

  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 πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

2/μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις,  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

και εποχικών αναγκών, προκειμένου η υπηρεσία να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες και 

απαιτήσεις που προκύπτουν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια της 

καλοκαιρινής περιόδου, προστιθέμενης και της επιτακτικής ανάγκης λήψης αναγκαίων μέτρων 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού ( covid -19 ) διασφαλίζοντας έτσι 

την Δημόσια Υγεία ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

YE Εργατών καθαριότητας 7 

ΔΕ Οδηγών 1 

Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
02.20.6041.000 και 02.20.6054.000, του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  387/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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