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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 34/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

     Θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.00 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς 

του Δημοσίου Τομέας και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ». 

. 
 

 
 

  Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 9 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. 13186/02-07-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

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

  

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση του Τμήματος 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας 

(αρμ.υπαλ.Δ.Αδάμου) που έχει ως εξής:  

1. Με την αριθμ.:261/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η λήψη 

απόφασης για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 

8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 (Δημόσιας πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 11/2017) 

2. Την αριθμ.πρωτ.:22/2021/000080750692/5.7.2021 απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα 

απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και 

οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ. 

3. Το γεγονός ότι μας εγκρίθηκαν εφτά θέσεις με το παραπάνω πρόγραμμα 

4. Τι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους 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 

 

 

ΑΔΑ: 6ΞΥ5ΩΞΧ-ΗΓΩ



 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  

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

• τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    (ομόφωνα) 

 

Εγκρίνει την αποδοχή των εφτά θέσεων που εγκρίθηκαν με την 

αριθμ.πρωτ.:22/2021/000080750692/5.7.2021 απόφαση ένταξη στο πρόγραμμα απασχόλησης 

10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του 

Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ. 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των παραπάνω θα καλυφθεί βαρύνοντας τους ΚΑ 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  396/2021. 

 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

     

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΞΥ5ΩΞΧ-ΗΓΩ
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