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ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη του :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (Α΄138) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
3. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α΄143) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων
όπως ισχύουν
4. Την υπ'αριθμ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), όπως ισχύει.
5. Το αριθμ.πρωτ.:52360/19.8.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικό με την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους
Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
6. Την υπ' αριθ. 50175/7-8-2020 Κ.Υ.Α. <<Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου>>(ΦΕΚ3324/τΒ΄/7.8.2020)όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.51938/18.8.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ3447/τ.Β΄/18.8.2020)και με
την υπ' αριθμ.52878/22.8.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/22.8.2020)
7. Το αριθμ.πρωτ. 52879/21-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικό με την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους
Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
8. Τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του
αρμοδιότητας
9. Την με αριθμ. πρωτ.: 15343/21-8-2020 Ανακοίνωση του Δήμου για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες
καθαρισμού σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα τριάντα τριών (33) ατόμων εκ των
οποίων είκοσι εννέα (29) πλήρους απασχόλησης και τεσσάρων (4) μερικής
απασχόλησης, καθώς και το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
ανακοίνωσης αυτής, τα οποία ( Ανακοίνωση και Παράρτημα) αναρτήθηκαν στο Δημοτικό
Κατάστημα, στη διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
10. Την αριθ.πρωτ.: 15575/24-8-2020 γνωστοποίηση μεταβολής των όρων μοριοδότησης για
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, που εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. 52878/22-82020 Κ.Υ.Α (αριθ. ΦΕΚ 3485/τΒ  ́/22-8-2020) .
11. Τις αιτήσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
12. Τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Πρέβεζας όπως
διαβιβάστηκαν.
13. Το αριθ. Πρωτ. 16492/1-9-2020 Πρακτικό Επιτροπής με τους προσωρινούς πίνακες
μοριοδότησης – κατάταξης μερικής και πλήρους απασχόλησης αντιστοίχως και τον
πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων
14. Τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων
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15. Το αριθμ.πρωτ.:17038/7.9.2020 πρακτικό της επιτροπής
σχετικό
με την εξέταση
εντάσεων
16. Το αριθμ.πρωτ.:17120/8.9.2020 πρακτικό της επιτροπής σχετικό με την αναμόρφωση
των πινάκων κατάταξης
17. Το αριθμ.πρωτ.:17161/9.9.2020 πρακτικό της επιτροπής σχετικό με την αναμόρφωση
των πινάκων κατάταξης
18. Το αριθμ.πρωτ.: Κ1/143407/21.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σχετικό με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαιίου ορισμένου χρόνου
19. Την αριθ.: 608/29-10-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ5ΩΞΧ-Υ02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας με θέμα " Έγκριση αποδοχής των δύο (2) θέσεων (1 πλήρους και 1
μερικής 3ωρης ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες
καθαριότητας του Δ.ΙΕΚ και του ΣΔΕ
20. Την αριθμ. πρωτ.: 21620/2020 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Παππά Αδάμ με την
οποία παραιτήθηκε από την θέση ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων
21. Την αριθμ. πρωτ.: 23477/2020 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Ζήση Βασιλικής με την
οποία παραιτήθηκε από την θέση ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων
22. Την αριθμ. πρωτ.: 24078/2020 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Τσεκουρλούκη
Αναστασίας με την οποία παραιτήθηκε από την θέση ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών
Μονάδων
23. Την αριθμ. πρωτ.: 24056/2020 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Ζαβιτσάνου
Παρασκευής με την οποία παραιτήθηκε από την θέση ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών
Μονάδων
24. Το αριθμ.πρωτ.:24468/17.12.2020 πρακτικό της επιτροπής σχετικό με την αναμόρφωση
των πινάκων κατάταξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε την κάτωθι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από
18/12/2020 έως 30/06/2021 για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας
ώς εξής:
Α/Α
1.

Ονοματεπώνυμο
Παπαχρήστου
Αικατερίνη

Όνομα
Πατρός
Σπυρίδων

Είδος
Απασχόλησης
μερικής

Ειδικότητα
ΥΕ Καθαριστές
-στριες σχολικών
μονάδων

Υπηρεσία Τοποθέτησης
Δ/νση
Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας Διά
Βίου
Μάθησης
και
Πολιτισμού- Τμήμα Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης -ΣΔΕ

Η ανωτέρω απολύεται αυτοδίκαια με την λήξη της σύμβασής της χωρίς την έκδοση
διαπιστωτικής πράξης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Νικόλαος Γεωργάκος

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
4. Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Αρχείο Αποφάσεων
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