
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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                                                                                    Αριθ.Αποφ.608/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 45/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       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

 

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)
η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020, ύστερα από
την  αρ.πρωτ.20704/23-10-2020 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 1. Ροπόκης Ευάγγελος    - Τακτικό μέλος 
    2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
    3.  Αργυρός Λεωνίδας      - Τακτικό μέλος
    4.  Ακρίβης Κωνσταντίνος -Τακτικό μέλος
    5.  Κουμπής  Γρηγόρης    - Τακτικό μέλος
    6.  Κορωναίος Κοσμάς     - Αναπλ. μέλος
    7.  Κωστούλας Βασίλειος  -Τακτικό μέλος  

    8.  Νίτσας Γεώργιος        - Τακτικό μέλος

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

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 80 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού,  Δημοτικής  Κατάστασης  &  Διοικητικής  Μέριμνας,   του  Δήμου  Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής: 
     «...Έχοντας υπόψη:

  Την  αριθμ.:50175/7.8.2020  ΚΥΑ  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εσωτερικών  (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/7.8.2020) όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  με την αριθμ.:51938/18.8.2020
KYA Υπουργών  Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3447/τ.Β΄/18.8.2020)

 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.

 Τις θέσεις που μας εγκρίθηκαν με την παραπάνω εγκριτική απόφαση.
 Το γεγονός ότι  πρέπει  να διασφαλιστεί  ο  αποτελεσματικός καθαρισμός των σχολικών

μονάδων και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας στα πλαίσια  προστασίας του μαθητικού
πληθυσμού και αυξημένων κινδύνων και  προστασίας από τον COVID-19. 
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 Τις ανάγκες των Δήμου Πρέβεζας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής
του αρμοδιότητας

 Την αριθμ.πρωτ.: αριθμ.πρωτ.:15343/21.8.2020 (ΑΔΑ:6Ψ2ΩΞΧ-612) ανακοίνωσης του
Δήμου Πρέβεζας και τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αυτής.

 Το  αριθμ.πρωτ.:Κ1/143407/21.10.2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων  σχετικό  με  την  έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Εισηγούμαστε
Α.  Την  αποδοχή  των  παρακάτω  θέσεων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  καθαριότητας  των
σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας ως εξής:
Α/
α

Ειδικότητα Αριθμός 
Θέσεων

Σχολική 
Μονάδα

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ( μερικής απασχόλησης) 1 Σ.Δ.Ε.

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (πλήρους απασχόλησης) 1 Δ.Ι.Ε.Κ.

Το προσωπικό καθαριότητας στο Δ.Ι.Ε.Κ. και το Σ.Δ.Ε. θα προσληφθεί με βάση του τελικούς πίνακες κατάταξης
επιτυχόντων -προσληπτέων της αριθμ.πρωτ.:15343/21.8.2020 (ΑΔΑ:6Ψ2ΩΞΧ-612) ανακοίνωσης του Δήμου
Πρέβεζας....»..
 
      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την αποδοχή των παρακάτω θέσεων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των
σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας ως εξής:

Α/
α

Ειδικότητα Αριθμός 
Θέσεων

Σχολική 
Μονάδα

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων ( μερικής απασχόλησης) 1 Σ.Δ.Ε.

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (πλήρους απασχόλησης) 1 Δ.Ι.Ε.Κ.

Το προσωπικό καθαριότητας στο Δ.Ι.Ε.Κ. και το Σ.Δ.Ε. θα προσληφθεί με βάση του τελικούς πίνακες κατάταξης
επιτυχόντων -προσληπτέων της αριθμ.πρωτ.:15343/21.8.2020 (ΑΔΑ:6Ψ2ΩΞΧ-612) ανακοίνωσης του Δήμου
Πρέβεζας.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  608/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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