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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Αριθ. 590/2020

ΘΕΜΑ:   Ορισμός  Συντονιστή  Διαχείρισης  Κρουσμάτων  COVID 19  στις  Υπηρεσίες  του

Δήμου Πρέβεζας.                                    

 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα «Καλλικράτης» περί  των αρμοδιοτήτων του

Δημάρχου.

2. Την με αριθμό 429/2020 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων

και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων”.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με

θέμα:  «Μέτρα  και  ρυθμίσεις  στο  πλαίσιο  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του

κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 9ΣΧΒ46ΜΙΛ6-Ρ3Π).

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με

θέμα  «Μέτρα  και  ρυθμίσεις  στο  πλαίσιο  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του

κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ)

5. Το από 1-10-2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος του Ε.Ο.Δ.Υ., για τους χώρους

εργασίας του Δημοσίου Τομέα, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και σχολείων. 

6. Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Πρέβεζας -Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19

(Οκτώβριος 2020),  για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου

Πρέβεζας. 

7.  Την αναγκαιότητα, με βάση τα παραπάνω, ορισμού συντονιστή για τη διαχείριση των

κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας, καθώς και  υπευθύνου/ων για
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την  υλοποίηση  και  εφαρμογή  του  ως  άνω  Πρωτοκόλλου-  Σχεδίου  Δράσης  του  Δήμου

Πρέβεζας, με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε αυτό. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Ορίζουμε ως Γενικό Συντονιστή Διαχείρισης Κρουσμάτων COVID 19 του Δήμου Πρέβεζας,

τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης

και Πληροφορικής και επιπλέον αρμόδιο για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Α.

Δαρδαμάνη,  με  αναπληρωτή  του,  σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  τον

Αντιδήμαρχο  Σαριάνογλου  Γεώργιο  με  τις  αρμοδιότητες  που  περιγράφονται  στο  Σχέδιο

Δράσης – Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος  COVID 19 (Οκτώβριος 2020) του Δήμου

Πρέβεζας.

2. Υπεύθυνοι Συντονιστές των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Πρέβεζας και  υπεύθυνοι

υλοποίησης  και  εφαρμογής  του  ως  άνω  Σχεδίου  Δράσης-  Πρωτοκόλλου  Διαχείρισης

Κρούσματος  COVID 19 του Δήμου, οι οποίοι επικουρούν το έργο του Γενικού Συντονιστή

Διαχείρισης  Κρουσμάτων  COVID 19  του  Δήμου  Πρέβεζας,  ορίζονται   οι  Προϊστάμενοι

Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων (ή Γραφείων) του Δήμου Πρέβεζας και σε περίπτωση

απουσίας ή κωλύματός τους οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 

Ειδικά για τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας Υπεύθυνοι Συντονιστές  και

Υπεύθυνοι υλοποίησης  και εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης – Πρωτοκόλλου Διαχείρισης

Κρούσματος  COVID 19 ορίζονται οι  αρμόδιοι  κατά τόπο Αντιδήμαρχοι και σε περίπτωση

απουσίας  ή  κωλύματός  τους  οι  νόμιμοι  αναπληρωτές  τους  σύμφωνα με  την  με  αριθμό

429/2020 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας.

Οι ως άνω ορισθέντες  θα παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και τα στοιχεία που

κρίνονται κατά περίπτωση  αναγκαία,  για τη διευκόλυνση του έργου του Γενικού Συντονιστή

Διαχείρισης   Κρουσμάτων  COVID  19  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Πρέβεζας,  τηρώντας

αυστηρά την εμπιστευτικότητα και  την εχεμύθεια που ορίζεται  στο πλαίσιο άσκησης των

καθηκόντων τους.

3. Στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες, μπορεί να ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες, με

απόφαση Δημάρχου,  στο  πλαίσιο  επικαιροποίησης  του  Σχεδίου  Δράσης  -  Πρωτοκόλλου

Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στις  υπηρεσίες  του Δήμου,  βάσει  νέων οδηγιών και

κατευθύνσεων που θα δοθούν από την κεντρική διοίκηση, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για

τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19.
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4. Το  σχέδιο  δράσης για  τη  διαχείριση κρούσματος  στους  χώρους εργασίας  του  Δήμου

Πρέβεζας, το οποίο επισυνάπτεται και συντάχθηκε με ευθύνη του Αντιδημάρχου Διοικητικών,

Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  και

αρμόδιου  για  το  Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  κ. Ιωάννη  Α.  Δαρδαμάνη,  αποτελεί

αναπόσπαστο στοιχείο  της παρούσας απόφασης η οποία εκδίδεται  και  ισχύει  βάσει  της

διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης και των επιδημιολογικών δεδομένων και οδηγιών

των αρμόδιων φορέων και υπόκειται σε επικαιροποίηση. 

  Η  παρούσα να  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και   στην  ιστοσελίδα  του

Δήμου  Πρέβεζας, να κοινοποιηθεί στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες  και στις υπηρεσίες

του Δήμου Πρέβεζας για ενημέρωση και εφαρμογή, με παράλληλη κοινοποίηση του Σχεδίου

Δράσης -  Πρωτοκόλλου  Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στις  υπηρεσίες  του Δήμου

Πρέβεζας  για  τήρηση  των  διαλαμβανόμενων  σε  αυτό  και  την  ευρεία  ενημέρωση  των

υπαλλήλων.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

Νικόλαος Γεωργάκος

Συνημμένα : 

1. Το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα του ΕΟΔΥ

2. Το Σχέδιο Δράσης – Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων COVID19 του 2020 Δήμου Πρέβεζας.

Κοινοποίηση :

-Ορισθέντες δυνάμει της παρούσας

- Ιατρό Εργασίας

- Τεχνικό Ασφαλείας 

Εσωτερική διανομή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

- κ.κ. Αντιδημάρχους

- Ειδικούς Συμβούλους – Συνεργάτες – Επιστημονικούς Συνεργάτες Δημάρχου

- Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων (Γραφείων)  με την ευθύνη για περαιτέρω κοινοποίηση

αυτής με τα συνημμένα στους υπαλλήλους τους.
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