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ΑΠΟΦΑΣΗ 398/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΜΑ:   Πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου για την ανάγκη αντιμετώπισης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις :

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α’/87/07.06.2010),  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Τις  διατάξεις της  παρ. 2 του εικοστού τετάρτου άρθρου  (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών)  της  14-03-2020  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  (ΦΕΚ  64/14-03-2020  τ.  Α΄),  οι  οποίες
ορίζουν: «2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
κορωνοϊού  COVID-19,  η  έλλειψη  του  οποίου  βεβαιώνεται  με  απόφαση  του  Υπουργού
Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
από  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας,  οι  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  που
συνάπτουν οι  ΟΤΑ α΄  και  β΄  βαθμού δυνάμει  της  παρ.  1 του άρθρου 206 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις
(4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της
οικείας  Οικονομικής  Επιτροπής.  Εάν  δεν  υπάρχει  στον  προϋπολογισμό  πίστωση  ή  η
υπάρχουσα  δεν  επαρκεί,  με  την  ίδια  απόφαση  γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση  για  την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό
ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν 
4. Την Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των

αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού»  (ΦΕΚ  55/11-3-2020  τ.
Πρώτο).

5. Την αριθμ.:349/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετική με την  έγκριση
πρόσληψης  προσωπικού,  για  χρονικό  διάστημα  τεσσάρων  (4)  μηνών,  για  την
αντιμετώπιση  των  εκτάκτων,  απρόβλεπτων  και  κατεπειγουσών  αναγκών  που
προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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6. Την  αριθμ.πρωτ.:94158/05.8.2020  (ΑΔΑ:ΩΣΜΝΟΡ1Γ-Γ66)  απόφαση  του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σχετική
με την επικύρωση της αριθμ.:349/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

7. Την αριθμ.:40/20930/31.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με
την ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων

8. Την αριθμ.πρωτ.:14157/31.7.2020 (ΑΔΑ:ΨΖΠΑΩΞΧ-3ΨΩ) ανακοίνωση του Δήμου
περί πρόσληψης προσωπικού 

9. Την  εξαιρετικά  επείγουσα  και  απρόβλεπτη  ανάγκη  για  τον  περιορισμό  της
διασποράς  του  κορωνοϊου  COVID-19  αλλά  και  το  γεγονός  ότι  εξακολουθεί  να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19

10. Το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία
του Δήμου Πρέβεζας  με σκοπό την σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και
προτεραιότητα την πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγεία 

11. Το  γεγονός  ότι  θα  πρέπει  καθημερινά  να  πραγματοποιείται  σχολαστικά  και
καθημερινά η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, ο καθαρισμός των πάρκων,
των χώρων πρασίνου και των νησίδων προκειμένου να εξασφαλιστεί στο σύνολό
της η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αλλά και η προάσπιση της δημόσιας
υγείας. 

12. Τις εγγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 02.20.6041 “Τακτικές αποδοχές εκτάκτων
υπαλλήλων”  και  02.20.6054.001  “Εργοδοτικές  εισφορές  ΙΚΑ  Συμβασιούχων”
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τον παρακάτω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου,  από  10/8/2020  έως  και  12/11/2020  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι
κατεπείγουσες  και  επιτακτικές  ανάγκες  περιορισμού  της  διασποράς  του  κορωνοϊού
COVID-19 ως εξής: 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Όνομα

Πατρός
Ειδικότητα Υπηρεσία Τοποθέτησης

1 Μπορμπόλης
Βασίλειος

Σωτήριος ΔΕ  Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργου

Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος  Καθαριότητας
και Πρασίνου

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος 

Κοιν.

1. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας και Πρασίνου

2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου
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