
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.17/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την  αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
της στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο του περιορισμού της
διασποράς του Κορωνοιού – COVID-19.

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα  13:00,  συνήλθε  σε

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,

σύμφωνα  με  την  Π.Ν.Π.  με  ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020  και  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.

426/ΑΠ:77233/13.11.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.1566/15-01-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 
      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

  O  Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 16/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
είναι επείγον καθώς με το επικείμενο άνοιγμα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  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  όπως  αυτά  ορίζονται  στο
πρωτόκολλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΔΥ.  
  Ο  Αντιπρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την
εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου),
που έχει ως εξής: 
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 «…Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 ( ΦΕΚ 214/τ.Α΄/6.11.2020), σύμφωνα
με  τις  οποίες  οι  δήμοι  μπορούν  να  προβούν  στην  πρόσληψη  προσωπικού  στις
περιπτώσεις  άμεσης  ανάγκης  λήψης  προληπτικών  ή  κατασταλτικών  μέτρων  λόγω
σοβαρής απειλής δημόσιας υγείας.

 Τις διατάξεις  του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/28.6.2007) όπως
ισχύει.

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  175  του  Ν.4764/2020  σχετικό  με  την  πρόσληψη
προσωπικού  για  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού  COVID-19  από  τους  Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 Τις  υπηρεσιακές  ανάγκες  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών,  εποχικών  ή
πρόσκαιρων  αναγκών  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας  Διά  Βίου
Μάθησης και Πολιτισμού – Τμήμα Παιδείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 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
όπως αυτά ορίζονται στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΔΔΥ Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο εφαρμόζεται
εντατικός καθαρισμός και απολύμανση των αιθουσών διδασκαλίας και των επιφανειών
τους καθώς και απολύμανση σε όλους τους χώρους του σχολείου και ιδιαίτερα στους
χώρους υγιεινής.

 Το επικείμενο άνοιγμα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Την  αριθμ.:2064/21.1.2021  βεβαίωση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  σχετική  με  τις

εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

Εισηγούμαστε
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω έκτακτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών με
σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την προστασία
από τον COVID-19, κρίνεται επιτακτική ανάγκη  η πρόσληψη για χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων

ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (πλήρους απασχόλησης) 10

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω  θα καλυφθεί  από εγγεγραμμένες πιστώσεις  στον
Κ.Α.:02.70.6041.707  “Τακτικές  αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  με  σχέση
εργασίας  ΙΔΟΧ-  μερικής  και  πλήρους  απασχόλησης¨”  ποσού  123.520  ευρώ
Κ.Α.:02.70.6054.707  “Εργοδοτικές  εισφορές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  με  σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ- μερικής και πλήρους απασχόλησης ” ποσού 32740 ευρώ....…».
                            
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        
 

Εγκρίνει  την  πρόσληψη  προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου για την  αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της

στις  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Πρέβεζας στο  πλαίσιο  του περιορισμού  της

διασποράς του Κορωνοιού  – COVID-19,  για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της

σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων:

     Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων

    ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (πλήρους απασχόλησης) 10

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω  θα καλυφθεί   από εγγεγραμμένες πιστώσεις

στον  Κ.Α.:02.70.6041.707  “Τακτικές  αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  με

σχέση εργασίας ΙΔΟΧ- μερικής και πλήρους απασχόλησης¨” ποσού  123.520,  00 ευρώ

και στον Κ.Α.:02.70.6054.707 “Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων

με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ- μερικής και πλήρους απασχόλησης ” ποσού 32.740,00, ευρώ

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2021.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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