
            

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 29/27.10.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  257/2020

Θέμα 2ο  ΕΗ.Δ..: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθί-
ων» 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη   και ώρα  19:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική  συνεδρίαση,
σύμφωνα με  το  Ν.  4555/2018  άρθρο  74,  ύστερα  από την  υπ΄  αριθμ.  32438/23-10-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις του
άρθρου  74  Ν.  4555/2018  σε  κάθε  έναν  των  Συμβούλων  χωριστά   καθώς  και  στο  Δήμαρχο  Βασίλειο
Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή:

        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Πούρος Γεώργιος
6. Πνευματικός  Αλέξανδρος,  αποχώρησε  πριν  τη

συζήτηση του 1ου ΘΗΔ 
7. Ραντίτσα  –Βασιλάκου  Μαρίνα,  αποχώρησε

πριν τη συζήτηση του 1ου ΘΗΔ 
8. Μπουρσέ  Ηλιας,  αποχώρησε  πριν  τη  συζήτηση

του 1ου ΘΗΔ 
9. Κεφάλας  Σταύρος,  αποχώρησε  στο  τέλος  του  2ου

ΕΗΔΘ   

10. Ζώγκος Ανδρέας
11. Σταυρέλης Νικόλαος
12. Μουρούτσος Γεώργιος
13. Δόντης Μιχαήλ
14. Κονδύλης  Μαρίνος,  αποχώρησε  στο  τέλος  του  6ου

ΘΗΔ

15. Καρασάββας Ιωάννης
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17.  Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ

18. Πλατής Σπυρίδων
19. Πιέτρης Τιμολέων
20. Σπύρου Παναγιώτης
21. Γκερζελής Ιωάννης 
22. Τζέκου Παρασκευή

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Ταγαράς Βασίλειος, 
6. Μελέτης  Χρήστος,  προσήλθε  στο  τέλος  του  2ου

ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου ΘΗΔ

7. Στριμενοπούλου  Γεωργία  –Γραμματέας,
προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο
τέλος του 6ου ΘΗΔ  

8. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του
1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ

9. Καλλίρης Πελοπίδας
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε στο τέλος

του 2ου ΕΗΔΘ

       

1

ΑΔΑ: 6ΨΦΞΩΛ7-ΨΛ5



Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Λεχαίου, Άσσου και
Στεφανίου,  αλλά προσήλθαν μόνο οι  Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λεχαίου και  Άσσου κ.κ. Πούλος Ανδρέας
και Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος, αφού  διαπίστωσε νόμιμη απαρτία  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε  τη συζήτηση
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
για  την  κάλυψη  των  αναγκών  καθαριότητας  των  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  του  Δήμου Κορινθίων» επειδή δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου.  
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κατά  πλειοψηφία   δέχεται  να   συζητήσει  το  παραπάνω  θέμα  εκτός  ημερήσιας
διάταξης, ως κατεπείγον  και ν΄ αποφασίσει επ  αυτού .

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  για  το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  την  από  27-10-2020 εισήγηση του  Τμήματος  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων  Πόρων,  η
οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων.
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64  του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12.10.2020) «Ειδικά για το σχολικό
έτος 2020 – 2021 οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των
σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019 -2020, χωρίς την έγκριση
της Επιτροπής της υπ΄ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σε αριθμό έως είκοσι τοις εκατό (20%)
των εγκεκριμένων θέσεων με την υπό στοιχεία  ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ. /134/15827/19-08-2020 απόφαση έγκρισης,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούμενη
δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων».
Με την υπ΄  αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /134/15827/19-08-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της
παρ. 1  της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄)
όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στον Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών νομάδων και συγκεκριμένα είκοσι
ενός (21)  ατόμων  πλήρους απασχόλησης  και  είκοσι  (20)  ατόμων  μερικής απασχόλησης  (διάρκειας  τριών
ωρών ημερησίως).
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη  τις αυξημένες ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων
του Δήμου μας, λόγω της συνέχισης της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων που αυτή συνεπάγεται και τα
οποία καθιστούν κατεπείγουσα και επιτακτική την ανάγκη σε προσωπικό για την αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του κορωνιού COVID-19 στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και την
προάσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και λόγω των αποχωρήσεων  προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  λόγω συνταξιοδότησης,

Εισηγούμαστε:
Την   πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  για  την  κάλυψη  αναγκών  καθαριότητας  των
σχολικών μονάδων του Δήμου μας, ως εξής:

Ειδικότητα. Διάρκεια Σύμβασης. Θέσεις.
ΥΕ Καθαριστών /στριών σχολικών
μονάδων

Από την υπογραφή της σύμβασης
έως 30-06-2021

Οκτώ (8)

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.
2527/1997).
Το  κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται στο ποσό
των  67.099,76  €  και  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Δημοτικού  Προϋπολογισμού  έτους  2020,  με  ΚΑ
15/6041.0002, 15/6041.0003, 15/6054.0003 και15/6054.0004». 
 
Η κα. Τζέκου μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί λύση με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 64
Ν. 4735/2020 ,  την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /134/15827/19-08-2020 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 της παρ. 1  της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν 4555/2018 όπως
ισχύουν
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας  Τζέκου Παρασκευής)

-  Την   πρόσληψη προσωπικού  με  σύμβαση μίσθωσης  έργου,  για  την  κάλυψη αναγκών  καθαριότητας  των
σχολικών μονάδων του Δήμου μας, ως εξής:

Ειδικότητα. Διάρκεια Σύμβασης. Θέσεις.
ΥΕ Καθαριστών /στριών σχολικών
μονάδων

Από την υπογραφή της σύμβασης
έως 30-06-2021

Οκτώ (8)

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.
2527/1997).

- Η συνολική δαπάνη για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται  σε 67.099,76 ευρώ και
θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 με:

1.  Κ.Α. 15/6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης» με το
ποσό των   40.240,56 €. 
2. K.A. 15/6041.0003 με τίτλο «Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»  με το
ποσό των 13.413,52 €.
3.  K.A. 15/6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης» με το
ποσό των  10.084,26€.
4. Κ.Α. Εξόδου 15/6054.0004 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
με το ποσό των 3.361,42€.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28 / 257 / 2020.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 
     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  29 - 10- 2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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