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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 29/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για της ανάγκες της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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.10179/10-06-2022 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. Αμάρσντος Σταύρος-      Τακτικό .μέλος  

 

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του 

Γραφείου Προσωπικού  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής:  

 «…Έχοντας Υπόψη: 

-Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’) και της παρ.2 

εδάφιο ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’) σύμφωνα με τις οποίες 

προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών 

-Το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται 

στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'). 
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-Το από 223.5.2022 αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου 

Μάθησης και Πολιτισμού για πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητας 

Κολύμβησης και με επιπλέον προσόν τη βεβαίωση επόπτη ασφάλειας πισίνας  ή δίπλωμα 

ναυαγοσώστη για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

-Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑ 02.15.6041.002 και ΚΑ 02.15.6054.002 

σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:9184/30.5.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

-Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021 σύμφωνα με την οποία τα 

αιτήματα πρόσληψης προσωπικού του άρθρου 206 του Ν.3854/2007 είναι αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

          Εισηγούμαστε 

την έγκριση πρόσληψης ενός ΠΕ Γυμναστή με ειδικότητα Κολύμβησης και άδεια 

ναυαγοσώστη για χρονικό διάστημα δύο μηνών για τις ανάγκες του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου..…».  

 

            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 ενός ΠΕ Γυμναστή με ειδικότητα Κολύμβησης και άδεια ναυαγοσώστη 

για χρονικό διάστημα δύο μηνών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 
Η δαπάνη της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου, στους ΚΑ 

02.15.6041.002 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας πολιτισμού και άθλησης κλπ – 

άθληση για όλους» και ΚΑ 02.15.6054.002 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 

υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού – άθλησης για όλους» οικονομικού έτους 2022. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  396/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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