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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,
στις  5-10-2018.

Σας καλούμε  σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση,  που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,  την 5/10/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα  14.00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι
θέματα:

1. Ανάκληση της αριθμ. 345/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και
λήψη  νέας  απόφασης  με  τίτλο:   <Προγραμματισμός  προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄βαθμού  και στα ΝΠΙΔ
αυτών.

2. Υποβολή αιτημάτων  έκτακτου  προσωπικού έτους 2018 : 
1)  Αίτημα   περί  έγκρισης  των   θέσεων  /πρόσληψης   με  σύμβαση
μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους :
α)ενός ιατρού παθολόγου ή γενικής ιατρικής για το ΚΑΠΗ Πρέβεζας, 
β)  Για  την  πρόσληψη με  σύμβαση  μίσθωσης έργου διάρκειας  ενός
έτους   ενός  παιδιάτρου  για  τις  δομές  των  Παιδικών  Σταθμών  του
Δήμου Πρέβεζας.
2)  Να εξεταστεί   η  τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Πρέβεζας με τη
δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας :
μίας  μόνιμης  θέσης  ιατρού  παθολόγου  (ή  γενικής  ιατρικής  ή
οικογενειακού  γιατρού)  για  το  ιατρείο  του  ΚΑΠΗ  καθώς  και  μίας
θέσης ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής  Λειτουργού.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
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Το πρώτο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.
127108//16/8/2018  έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ.
Μακεδονίας, μας ζητά να διορθώσουμε άμεσα την αριθμ.345/2018 απόφαση
Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία  είχε  υποβληθεί  το αίτημά
μας για την  πρόσληψη μιάς  θέσεως ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικού Λειτουργού ή
Κοινωνιολόγου  ή  Ψυχολόγου  ή  Πτυχιούχου  Κοινωνικής   Διοίκησης   ή
Κοινωνικής   Πολιτικής,   προκειμένου   να   διαβιβαστεί  μέσω   της
Αποκεντρωμένης  Δ/σης Ηπείρου το γρηγορότερο στο ΥΠ.ΕΣ., και δεν έχει
οριστεί ακόμη το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του μηνός Οκτωβρίου. . 
Το δεύτερο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα: α) με την  αριθμ.
3449/5-2-2018  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  /Γε.Δ/νση
Αποκεντρωμένης  &Τοπ.Αυτ/σης,  Δ/νση  Προσωπικού  Τοπ.Αυτ/σης,  Τμήμα
Ιδιωτικού Δικαίου εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. , β) το αριθμ. πρωτ. 127108//16/8/2018
έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας όπου
μας ζητά να διορθώσουμε άμεσα την αριθμ.345/2018 απόφαση Δημοτικού
συμβουλίου,  γ)  το  ότι  στα  πλαίσια  του  προγραμματισμού  προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α και β΄βαθμού έτους 2018, τα αιτήματα
περί  προγραμματισμού  προσλήψεων  (έκτακτου  προσωπικού)
αποστέλλονται  εντός  συγκεκριμένων  προθεσμιών  στο  ΥΠ.ΕΣ  μέσω  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης   Ηπείρου   και  δεν  έχει  οριστεί  ακόμη  το
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του μηνός Οκτωβρίου.
Το τρίτο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, για τη δημιουργία -κυρίως- κωδικού
για  οδοιπορικά-αποζημίωση για μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων στη
δομή  ΕΣΠΑ  Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Πρέβεζας,  που  πρέπει  να
συμμετέχουν  την  επόμενη  εβδομάδα  σε  εβδομαδιαίο  σεμινάριο  για  τα
Κέντρα Κοινότητας στην Αθήνα (από 8 έως 11/ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/2018).
Η  ενημέρωση  για  το  σεμινάριο  έγινε  από  το  ΕΚΔΔΑ  μετά  την  τακτική
συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  στις  19-9-2018  (εισερχ.e-mail
26/9/2018). 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                     

                     ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 Δήμαρχο Πρέβεζας
 Γενικό Γραμματέα Δήμου Πρέβεζας
 Βουλευτές Ν. Πρέβεζας
 Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 
 Γραφείο Ενημέρωσης Δημότη
 Μ.Μ.Ε.
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