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Αρ. Πρωτ. 2445
Λαμία, 22/01/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ 9 του
άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/2009) Τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007) περί Προσωπικού για
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.
6. Τις διατάξεις της παρ. 20α του ένατου άρθρου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/2012), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015).
7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄) με την
οποία επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/ 2020 εγκυκλίου του Υπ.
Εσωτερικών περί Μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού.
9. Την υπ' αρ. 35255/04-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: «Διορισμός Μετακλητού
Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαμιέων» (ΑΔΑ: 66Ι4ΩΛΚ-ΦΧΚ).
10. Την υπ’ αρ. 35923/09-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματέα του Δήμου, Ευσταθία Χριστοπούλου και παροχής σε
αυτήν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων» (ΑΔΑ: 6ΡΨΟΩΛΚ-ΗΦ5).
11. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020) όπως ισχύει.
12. Την με αριθ. πρωτ. 6917/20-9-2020 (ΑΔΑ : ΨΤΨΡ46ΜΤΛΒ-Ν6Φ) Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος μας σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης μέχρι την 18η Μαρτίου 2021.
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13. Την με αρ. πρωτ. 48774/2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 και την αντίστοιχη
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2021.
14. Την με αρ. 543/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαμιέων περί έγκρισης προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της
18ης Σεπτεμβρίου 2020, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 593/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Λαμιέων.
15. Το γεγονός ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, που
προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας της 18ης /09/2020.
16. Την με αρ. πρ. 52821/28-12-2020 ανακοίνωσή του την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του
Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Δήμο Λαμιέων.
17. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων στην ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδικό θέσης 101.
18. Τον με αρ.πρωτ.2308/21-1-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΑ9ΩΛΚ-ΓΗΚ) πίνακα κατάταξης στην ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδικό θέσης 101,μετά του αποδεικτικού ανάρτησης.
Ανακοινώνει

1. Τον οριστικό πίνακα επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ήτοι μέχρι 19/05/2021, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Δήμο Λαμιέων στην ειδικότητα
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδικό θέσης 101, ο οποίος αποτυπώνεται στον
κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.52821/28-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜ
1.629,20
1
261/4-1-2021
1.395,20
2
53467/31-12-2020
1.367,20
53412/31-12-2020
3
Ο πίνακας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, επί των
οδών Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr,.
Με εντολή Δημάρχου
Η Γενική Γραμματέας
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