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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   473/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10,  
συνέρχεται στην 39η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  της  οδού 
Αθηνών 99, στο ισόγειο του Α΄ κτηρίου  (νέο Δημαρχείο), κεκλεισμένων των θυρών  λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
58298/25-9-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος,  ο κ. Φάβας 
Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής και από  τα 
τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 457 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 473 απόφαση), 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  
Δρούγας Παντελής,  Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και  Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 460 απόφαση),  αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο, 
Μπασακίδη Νικόλαο και Ζαφειρόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα 
που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκεται, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 

κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης ο δημοτικός σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος 
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αλαγονίας  κ. Καζάκος Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Πρόσληψη καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Η αριθμ. πρωτ. 59463/30-09-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου,  έχει αναλυτικά ως εξής: 

Θέμα : «Πρόσληψη καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών 
μονάδων ». 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 64/Α’/14-
03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με τις οποίες «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που 
συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/20007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από 
την ανάθεση συνεδρίασή του.

2) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων και 
ειδικότερα της παρ. 2 . του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊούCOVID-19, στήριξης της αγοράς 
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, 
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των 
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την 
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που 
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων 
ζητημάτων (ΦΕΚ 177/ 15-09-2020),  όπου αναφέρεται <<Έως τις 31.12.2020, οι δήμοι μπορούν να 
καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου 
εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020(Α΄ 76), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 
προρρηθείσα ημερομηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν >>.

3) Το γεγονός της  επιτακτικής κάλυψης των  αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Καλαμάτας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό επαρκές και κατάλληλο  
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις του.
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Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1) Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3) Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4) Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά 
του κορωνοiου covid-19.

5) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων και 
ειδικότερα της παρ. 2 . του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722

6) Τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος Παιδείας  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας ,και ειδικότερα της  επιτακτικής κάλυψης των  αναγκών καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό επαρκές και κατάλληλο  
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω 
σχετική εισήγηση. 

7) Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της  απόφασης που 
απαιτείται, για την πρόσληψη του εν θέματι  προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και της περ.ιε΄ της 
παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας ,και ειδικότερα της  επιτακτικής κάλυψης των  αναγκών καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας , η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως , την πρόσληψη έξι 
(6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Καθαριστριών σχολικών μονάδων, για χρονικό 
διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 
της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό 
πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει  αντιστοίχως τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
                   & Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                                      Σαράντος Μαρινάκης 
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Η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται 
επί του θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έξι καθαρίστριες για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων.

Δεν πάει να πει ότι θα πάρουμε και τις έξι. Θα δούμε πως …(εκτός μικροφώνου 
- δεν ακούγεται)

Έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός, να έχουμε τον αριθμό και από κει και πέρα θα 
δούμε εάν θα απαιτηθούν και οι έξι.

ΦΩΝΗ: Για 4 μήνες.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για 4 μήνες, ναι.

Εγώ θα ψηφίσω Ναι αλλά επειδή προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο 
ακούστηκαν διάφορα και με κομπορρημοσύνη από τον Πρόεδρο της 

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας, θα ήθελα να πω ότι το 1ο Νηπιαγωγείο έχει να πάρει 
οποιοδήποτε υλικό ενίσχυσης όσον αφορά για την πρόληψη του κορωνοϊού από τον Μάιο 
μήνα. Δεν έχει πάρει έκτοτε κανένα υλικό. Το 8ο Νηπιαγωγείο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 8ο Νηπιαγωγείο; Γιατί το 1ο είπες, γι’ αυτό.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το 8ο. Άμα είπα το 1ο είναι λάθος. Αυτό που είναι κάτω από το 10ο Σχολείο.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στο λέω εγώ γιατί μου παραπονέθηκε η Διευθύντρια.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)

Ωραία.
ΟΜΟΦΩΝΑ το 18.

Η Οικονομική Επιτροπή  με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).
3. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).
4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού covid-19.

5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 Προσωπικό καθαριότητας Δημόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και άλλων σχολικών μονάδων 
και ειδικότερα της παρ. 2 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4722

6. Τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος Παιδείας  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, και ειδικότερα της  επιτακτικής κάλυψης των  αναγκών καθαριότητας 
των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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προσωπικό επαρκές και κατάλληλο  προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

7. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 
συνεδρίασή του.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει  την πρόσληψη, για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας  της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα της  
επιτακτικής κάλυψης των  αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του 
Δήμου Καλαμάτας, 
έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Καθαριστριών σχολικών μονάδων, 
για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020, 

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των 
οποίων θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041, 10.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή της δε θα γίνει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν 
επαρκούν, γίνεται εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
παρούσα έγκριση πρόσληψης  συνεδρίασή του,

σύμφωνα με όσα και για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην  υπ’  αριθμ. πρωτ. 
59463/30-09-2020, σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Δρούγας Παντελής

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 
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5. Μπάκας Ιωάννης

6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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