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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

     Θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2022  Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής  

σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 

στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».  

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου 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.7468/06-05-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     5. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     7. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     8. Κύρλας Κων/νος-  Αναπληρωμ. μέλος  

  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 
  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 273/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι είναι  επείγουσα  η αποστολή των αιτημάτων  για 

έγκριση, μέσω της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου  Δυτ.Μκεδονίας, στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, προκειμένου να εγκριθούν τα αιτήματα και να ικανοποιηθούν  οι ανάγκες σε 

έκτακτο  προσωπικό την  καλοκαιρινή  περίοδο  στον Δήμο μας. 

  

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

του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Α.Τσουτσάνη ) που έχει ως εξής: 

 «… 1)   Σχετική η υπα ριθμ.138/2022 ΑΟΕ 

      2)  Σχετικά  τα υπ αριθμ. πρωτ.6963/27.4.2022 &6964/27.4.2022 εισερχόμενα έγγραφα 

της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου,  αναφορικά με την υπ αριθμ. 138/2022 απόφαση 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί <Προγραμματισμού πρσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτοςυ 2022 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 

 

      Προκειμένου να   υποβληθούν   στο Υπουργείο Εσωτερικών για  έγκριση τα αιτήματα του 

Δήμου Πρέβεζας για πλήρωση θέσεων  έκτακτου  προσωπικού έτοςυ 2022,  η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας   ζητά με  τα ανωτέρω έγγραφα 

ΑΔΑ: ΨΟ21ΩΞΧ-Δ3Ζ



α) να  αποστείλουμε συμπληρωματικά  διορθωμένη την απόφαση της Οικον. επιτροπής με 

διευκρίνηση εάν το εν λόγω θέμα είναι ημερήσιας διάταξης  και 

 β) την   εκ νέου υποβολή των  Βεβαιώσεων  της Οικονομικής  υπηρεσίας σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα παραρτήματα  περιπτ. 2Α ( για αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα ) και περιπτ. 3Α 

(για αιτήματα με αντίτιμο)  της εγκυκλίου  (αριθμ.7364/7.2.2022 ΥΠΕΣ) που αφορά στον 

προγραμματισμό προσλήψεων  έκτακτου προσωπικού  έτους 2022. 

  

   Επίσης η Δ/νση Αγροτικής   ανάπτυξης Καθαριότητας και Πρασίνου μας διαβίβασε νέα 

εισήγηση η οποία τροποποιεί   εν μέρει τις θέσεις των Εργατών καθαριότητας ,λόγω αυξημένων 

υπηρεσιακών αναγκών στον τομέα Καθαριότητας  & Πρασίνου  και ιδιαίτερα κατα τους 

καλοκαιρινούς  μήνες  και εισηγείται ώστε όλες τοι θέσεις Εργατών να αφορούν σε  θέσεις 

κλάδου  ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων) και όχι σε  θέσεις ΥΕ 

Οδοκαθαριστών όπως στην προηγούμενη  εισήγησή της. 

  Κατόπιν  των ανωτέρω  

Εισηγούμεθα την τροποποίηση της υπ αριθμ. 138/2022  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  ως 

εξής  

α) να συμπεριληφθεί  εάν  το θέμα του  προγραμματισμού προσλήψεων στην εν λόγω απόφαση 

138/2022,  συζητήθηκε   ως θέμα  της ημερήσιας διάταξης  

β) να τροποποιηθεί ο πίνακας των αιτημάτων όσον αφορά τις θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας 

ως εξής  

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

YE  Εργατών καθαριότητας 12 

ΔΕ Οδηγών 3 

ΔΕ Χειριστής ανυψωτικού μεταφοράς 

ογκωδών(Μπίγα) 

1 

 

   Κατά τα λοιπά να ισχύσει  ως έχει η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ αριθμ.138/2022. 

   Όσον αφορά το θέμα των Βεβαιώσεων θα αποσταλούν  συνημμένα από την Διοικητική 

υπηρεσία   στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την απόφαση.…».                       
    Ο  Αντιπρόεδρος  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) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ, 138/2022 (ΑΔΑ 62Θ9ΩΞΧ-ΚΧ7)  απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής ως προς τα εξής: 

α) το θέμα του  προγραμματισμού προσλήψεων στην εν λόγω απόφαση 138/2022,  συζητήθηκε   

ως θέμα  της ημερήσιας διάταξης. 

β) ο πίνακας των αιτημάτων όσον αφορά τις θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας έχει  ως εξής: 

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

YE  Εργατών καθαριότητας 12 

ΔΕ Οδηγών 3 

ΔΕ Χειριστής ανυψωτικού μεταφοράς 

ογκωδών(Μπίγα) 

1 

 

   Κατά τα λοιπά ισχύει  ως έχει η αριθμ.138/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

   Όσον αφορά το θέμα των Βεβαιώσεων θα αποσταλούν  συνημμένα από την Διοικητική  

   υπηρεσία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την απόφαση. 

 

ΑΔΑ: ΨΟ21ΩΞΧ-Δ3Ζ



      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  274/2022. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟ21ΩΞΧ-Δ3Ζ
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