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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα : «Ανανέωση σύμβασης στελέχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 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.5623/01-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος  

 

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

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 60 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας 

(αρμ.υπάλ.M.Mάρκου), που έχει ως εξής:   

 «….Έχοντας υπ' όψη : 

  
   -την αριθ. 303/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Δημιουργίας Κέντρου 

Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας. 

   -την αριθ.  Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 ΚΥΑ  με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας», τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως 

στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής 

προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και 

Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».  

    -την αριθ. 4336/23-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ΑΔΑ:68ZΣ7Λ9-

ΜΝΒ που εντάσσει την πράξη "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας" με κωδικό MIS 

ΑΔΑ: ΨΞ22ΩΞΧ-ΛΦΦ



(ΟΠΣ) 5002112 και Δικαιούχο το Δήμο Πρέβεζας, με κωδικό Δικαιούχου (40140079), 

στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και 

Καταπολέμηση Διακρίσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" με 

προϋπολογισμό 112.320,00 €, που αφορά σε μισθοδοσία των στελεχών του κέντρου και 

σε λειτουργικά έξοδα της δομής, χρονική διάρκεια 3 έτη ( 36 μήνες )  και 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

   -την 363/2017 Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα Υποέργου (Α/Α) « 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» (ΑΔΑ: 

ΨΟΦ9ΩΞΧ-0ΕΧ)  

   -την με αριθμό 51/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για την αποδοχή 

ένταξης της Πράξης 

    -την με αριθμό 52/27-1-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΕΓΩΞΧ-Φ1Π) - ορθή επανάληψη - Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα «Πλήρωση 2 (δύο) θέσεων για τη Στελέχωση  

και τη Λειτουργία  της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020, δράσης,  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας » . 

    -την αριθμ.:279/2017 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης προσωπικού για την 

λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας, η οποία εγκρίθηκε με την 

αριθμ.πρωτ.: 83729/19.6.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο αριθμ.: 

610/τ.Γ΄/27.6.2017 φύλλο ΦΕΚ 

    -την αριθμ. Σ.Ο.Χ. 2/2017 προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας, για τη σύναψη Σύμβασης 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο ατόμων, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»,ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΡΑΞΗ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

    -την αριθμ.πρωτ.:4769/24.03.2017 έγκριση της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ. 

     -τους πίνακες κατάταξης της αριθμ.:2/2017 ΣΟΧ του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ:7ΣΒΔΩΞΧ-

ΩΦ1) 

     -την αριθμ.:376/4.7.2019 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού 

για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας, η οποία επικυρώθηκε με 

την αριθμ.πρωτ.: 100171/16.7.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοικησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο  

αριθμ.:1307/τ.Γ΄/1.8.2019 φύλλο ΦΕΚ 

     -το με αριθ. πρωτ.:1516/21-5-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της -

Περιφέρειας Ηπείρου (με αριθμό εισερχομένου στο Δήμο Πρέβεζας 10152/21-5-2019 

που μας καλεί να υποβάλλουμε αίτημα τροποποίησης των στοιχείων της ενταγμένης 

πράξης του Κέντρου Κοινότητας που διαχειριζόμαστε και που θα αφορά στην παράταση 

της διάρκειας χρηματοδότησης, η οποία δε θα υπερβαίνει τους 72 μήνες, συνολικά από 

την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας και νέο προϋπολογισμό της πράξης που θα 

περιλαμβάνει τις άμεσες δαπάνες προσωπικού - συνυπολογίζοντας το πρόσθετο 

προσωπικό - συν κατ' αποκοπή ποσό 20% επί των δαπανών αυτών ως απλοποιημένο 

κόστος. 

    -την υπ΄αριθμ. 256/2019 ΑΔΣ περί «Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της ενταγμένης 

πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με στόχο τη διεύρυνσή του και 

συνολικό προϋπολογισμό 222.500,00 €»  

   - την υπ' αριθμ. 432/25.11.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, 

με θέμα:«Αποδοχή της 2ης τροποποίησης (για την εξειδίκευση της ειδικότητας του 3ου 

στελέχους της δομής) της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5001221 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 

2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 222.500,00€  

   - την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ως προς την ειδικότητα της 530/2019 Απόφασης Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου «  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠρρέέββεεζζααςς» που τροποποιούσε ως προς 

τη διεύρυνση την 363/2017  της Πράξης «  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠρρέέββεεζζααςς»» με Κωδ. 

ΟΠΣ 5002112  ενταγμένη στο Ε.Π. «Ήπειρος  2014-2020 ». 

   -την με αριθμό 21/2020 ΑΔΣ περί  έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της 

ΑΔΑ: ΨΞ22ΩΞΧ-ΛΦΦ



ενταγμένης Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 - 2020, με παράταση της διάρκειας 

χρηματοδότησης της πράξης, έως και τις 5/7/2023 και αντίστοιχη αύξηση του 

προϋπολογισμού στις 330.000,00 € και το από 6/2/2020 και με ID:87232 υποβληθέν 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο ΟΠΣ,   

     -την με αριθμ. 18/27.1.2020 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με 

θέμα:«Υποβολή πλήρωσης θέσεως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο 

Κοινότητας» 

   -την με αριθμό 621/11-3-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με ΑΔΑ: 61ΗΔ7Λ9-

Μ9Π ( με αριθμό εισερχομένου στο Δήμο Πρέβεζας 5852/13-3-2020)  που αφορά στην 

3η τροποποίηση  της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας" με κωδικό ΟΠΣ 

5002112, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014 - 2020" που τροποποιεί το 

χρονοδιαγράμμα της Πράξης ως προς την ημερομηνία λήξης από 30/11/2021 σε 

30/11/2023 και αύξηση του προϋπολογισμού από 222.500,00€ σε 330.000,00€, λόγω 

της παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας κατά 36 μήνες από την αρχική 

ένταξη. 

     -την με αριθμό 132/2020 ΑΔΣ Πρέβεζας  όπου γίνεται αποδοχή της 3ης τροποποίησης 

της πράξης, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η διάρκεια χρηματοδότησής της, σε 72 

μήνες και έως τις 5/7/2023, αυξάνεται αντίστοιχα ο προϋπολογισμός στις 330.000,00  € 

και γίνεται επικαιροποίηση και οριστικοποίηση της ΑΥΙΜ,η οποία λαμβάνει τον αριθμό   

314/2020 και αναρτάται (ΑΔΑ: ΨΙ38ΩΞΧ-062) . 

    -την αριθμ.:344/16.7.2020 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού 

για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας, η οποία επικυρώθηκε με 

την αριθμ.πρωτ.:9701/14.8.2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοικησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και δημοσιεύθηκε στο 

αριθμ.:1337/τ.Γ΄/2.9.2020 φύλλο ΦΕΚ 

   -την αριθμ.:337/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί ανανέωσης των συμβάσεων 

των 2 (δύο) στελεχών   της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020,  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» 

    -την αριθμ. Σ.Ο.Χ. 2/2020 προκήρυξη του Δήμου Πρέβεζας, για τη σύναψη Σύμβασης 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»,ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΡΑΞΗ:«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  

    -την αριθμ.πρωτ.:25068/4.12.2020 έγκριση της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ. 

     τους πίνακες κατάταξης της αριθμ.:2/2020 ΣΟΧ του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ:ΩΙ8ΩΩΞΧ-

5ΒΣ) 

 -  την αριθμ.πρωτ.: 2289/25.1.2021 υπεύθυνη δήλωση της κ.Σαμπρίκης Χριστίνας του 

Νικολάου 

  -την αριθμ. 23/2955/1-2-2021(ορθή επανάληψη) απόφαση Δημάρχου περί «πρόσληψης 

προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας», η οποία 

δημοσιεύθηκε στο αριθμ.:728/τΓ΄/24.3.2021 

    -Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.  2190/94 του ΑΣΕΠ, όπως ισχύει. 

     -Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016,όπως ισχύει. 

  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

την έγκριση της ανανέωσης της συμβάσης στελέχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020,  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας»: 

Κουμπούλη Ελένη του Αχιλλεύς, με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και με 

σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για ένα (1) έτος και ειδικότερα από 19-4-2022 έως 18-4-

2023,  με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 21 του Ν.2190/94 & 24 του N. 4735/2020 περί ειδικών ρυθμίσεων για προσωπικό με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Την  έκδοση της σχετικής πράξης ανανέωσης των συμβάσεων και τη δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012. 

ΑΔΑ: ΨΞ22ΩΞΧ-ΛΦΦ



Για τη χρηματοδότηση  της πράξης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις (Κ.Α. Μισθοδοσίας 

02.60.6041.920  - Κ.Α. Ασφαλιστικών Εισφορών 02.60.6054.920) στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022, και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους 

προϋπολογισμούς των επόμενων ετών...…». 

                             

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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) 

 
1.Εγκρίνει την ανανέωση της συμβάσης στελέχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020,  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας»: 

Κουμπούλη Ελένη του Αχιλλεύς, με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και με 

σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για ένα (1) έτος και ειδικότερα από 19-4-2022 έως 18-4-

2023,  με δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 21 του Ν.2190/94 & 24 του N. 4735/2020 περί ειδικών ρυθμίσεων για προσωπικό με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

2. Εγκρίνει την  έκδοση της σχετικής πράξης ανανέωσης των συμβάσεων και τη δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012. 

Για τη χρηματοδότηση  της πράξης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις (Κ.Α. Μισθοδοσίας 

02.60.6041.920  - Κ.Α. Ασφαλιστικών Εισφορών 02.60.6054.920) στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Πρέβεζας έτους 2022, και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στους 

προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  171/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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