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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 64/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα:  Έγκριση  σύναψης δεκαπέντε  (15)  συμβάσεων   με σχέση εργασίας ιδιωτικού  

             δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 
 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 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. 25458/17-12-2021 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 τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 817/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον λόγω του ότι  η αποδοχή των θέσεων και η έναρξη της διαδικασίας της 

προκήρυξης πρέπει να είναι εντός  του έτους . 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας, 

(αρμ.υπάλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής: 

 «...Έχοντας υπ όψη    

   α)Την αριθμ.πρωτ.14626/26.02.2021 (ΑΔΑ ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-780)εγκύκλιο του Υπουργείου  

Εσωτερικών, Δ/άση Προσωπικού Τοπ.Αυτ/σης , τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου , με την 

οποία προσδιορίστηκε η διαδικασία προγραμματισμού  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2021 στους  ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, και στα ΝΠΙΔ αυτών, 

   β)Το υπ αριθμ.πρωτ. /2021  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

Δυτ.Μακεδονίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Τοπ.Αυτ/σης  &Ν.Π. Ιωαννίνων, με θέμα <Εισηγητική 

Έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας  

> με το οποίο διαβιβάστηκε  προς το ΥΠ.ΕΣ.,το αίτημα του φορέα μας για έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα  και 

   γ) την εγκριτική Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθμ.πρωτ. 38679/24.05.2021  της 

Δ/νσης Προσωπικού Τοπ.Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα προσωπικού ιδ.δικαίου, 
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με θέμα  < Έγκριση πρόσληψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄ βαθμού> με την οποία εγκρίθηκε η 

απασχόληση   δεκαπέντε ατόμων ανταποδοτικού χαρακτήρα , στον Δήμο Πρέβεζας, ως εξής 

εξι(6) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, έξι (6) ατόμων ΥΕ Συνοδών απορριμματοφόρων, δύο 

(2) ατόμων ΔΕ Οδηγών και ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς 

ογκωδών αντικειμένων,  στον φορέα μας { σχετική η υπ αριθμ.133/2021 ΑΟΕ ΑΔΑ(90ΩΔΩΞΧ-

ΔΡΔ)  περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού  

έτους 2021, & η υπ. αριθμ.7379/5.04.2021  Βεβαίωση της Οικονομικής  υπηρεσίας ότι έχουν 

εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2021 καθώς επίσης και  το γεγονός 

ότι υπάρχουν κενές θέσεις  έκτακτου προσωπικού στον ΟΕΥ },  

       Εισηγούμεθα  

  Α. Την αποδοχή των δεκαπέντε  συμβάσεων (θέσεων) έκτακτου προσωπικού , με σχέση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , ανταποδοτικού χαρακτήρα  ,στην υπηρεσία καθαριότητας 

,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ισχύει,  όπως έχουν εγκριθεί με το ανωτέρω 

έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ., ειδικοτήτων ως εξής: 

 έξι (6) ατόμων ΥΕ Εργατών καθαριότητας, έξι (6) ατόμων Συνοδών απορριμματοφόρων, δύο 

(2) ατόμων ΔΕ Οδηγών  και ενός ( 1) ατόμου ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς 

ογκωδών αντικειμένων.  Η ανακοίνωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασία του 

Ν.2190/1994 ενώ τα προσόντα θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του προσοντολογίου 

π.δ. 50/2001 όπως ισχύει. ....». 

 

  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 (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Αποδέχεται τις δεκαπέντε (15)  συμβάσεις (θέσεις) έκτακτου προσωπικού, με σχέση ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία καθαριότητας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ισχύει, των εξής ειδικοτήτων:   

•   έξι   (6)  άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας, 

•   έξι   (6)  άτομα Συνοδών απορριμματοφόρων, 

•   δύο  (2)  άτομα ΔΕ Οδηγών  

•   ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς ογκωδών   

            αντικειμένων. 

Η ανακοίνωση των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασία του Ν.2190/1994 ενώ τα 

προσόντα θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του προσοντολογίου π.δ. 50/2001 όπως 

ισχύει.  

Οι αποδοχές που παραπάνω προσωπικού θα καλυφθούν από τους παρακάτω ΚΑΕ στους οποίους 

υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις  στον προϋπολογισμό έτους 2021. 

02.20.6041 “Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

02.20.6054.001 “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Συμβασιούχων”. 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  818/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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