
1 
 

                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 14/26-05-2020 
Αριθ.Αποφ. 107/2020    

ΘΕΜΑ: Περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω Κορωνοϊού στο Δήμο Μονεμβασίας.  

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  26-05-2020  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θηρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 4926/22-05-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

  

  

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής  

6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπ. Μέλος)  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

 

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα ανέφερε  τα εξής: 

 
        Με την παρ. 3  του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

     Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να 

αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι τα 

εξής: 

1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 

μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών 

συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 178.436,00€ 

2. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων  «Οικονομική Προσφορά», 

μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικών 

συγκροτημάτων και εξοπλισμού αντλιοστασίων (ΤΜΗΜΑ Β:_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 74.400,00€. 

3. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 €. 

4. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ 

Ν.4412/2016). 

5. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, 

άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας παλμικών 

υδρομετρητών   προϋπολογισμού 460.114,40€. 

6. Περί άσκησης η μη  ενδικοφανoύς προσφυγής ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) σχετικά με την υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητική πράξη 

Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  
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7. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμός όρων-συγκρότηση 

επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 

{Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μετ/σης } του Δήμου Μονεμβασίας. 

8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων 

του Δήμου Μονεμβασίας. 

9. Εισήγηση Ο.Ε προς το ΔΣ περί α)καθορισμού  τιμήματος   απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης  για τους 

έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)  & β) καθορισμού 

τιμής εκκίνησης  μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν 

δημοπρασίας . 

 

        Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 

ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έκτακτη πρόσληψη  

προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 

λόγω Κορωνοϊού στο Δήμο Μονεμβασίας  ενόψει της επαναλειτουργίας από 1/6/2020 των 

σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες καθαριότητας 

βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν για την εκπαιδευτική κοινότητα και οι 

οποίες θα πρέπει να καλυφθούν. 

     Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέμα  να συζητηθεί ως 

κατεπείγον και  σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά : 

Η  Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του προέδρου,  

 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

 το περιεχόμενο του θέματος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Την συζήτηση του θέματος , ως κατεπείγον . 

      Από τη στιγμή που η  Ο.Ε   αποφάσισε ομόφωνα ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον , 

ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :  

     Την από 25-05-2020 εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας του Δήμου μας  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, βάσει της 

οποίας προτείνεται  η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω Κορωναιού στο Δήμο Μονεμβασίας και 

συγκεκριμένα :  

Εισήγηση 

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων λόγω Κορωναιού στο Δήμο Μονεμβασίας. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 

19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020    

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. 3584/2007, Α΄1 43) και της περ. ιε' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α'234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις 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. 

Εν΄ όψει της επαναλειτουργίας από 1/6/2020 των σχολικών μονάδων Α΄ βμιας 

Εκπαίδευσης δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες καθαριότητας βάσει των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων που ισχύουν για την εκπαιδευτική κοινότητα και οι οποίες θα πρέπει να 

καλυφθούν. 

Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών υπάρχουν δύο περιπτώσεις. 

Σχεδόν οι περισσότερες ανάγκες στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας καλύπτονται από 

τις εργαζόμενες που ήδη έχουν σύμβαση Έργου (δηλαδή πληρωμή ανά αίθουσα). Στην 

περίπτωση αυτή μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ δίδεται η δυνατότητα να αυξηθούν οι 

αίθουσες για κάθε έναν εργαζόμενο (με αντίστοιχη αύξηση των απολαβών) γεγονός που 

επιτρέπει να καλυφθεί η επιπλέον παροχή εργασίας. Τα επιπλέον ποσά που απαιτούνται 

θα καλυφθούν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τις σχολικές επιτροπές. 

Όμως υπάρχουν στο Δήμο μας  περιπτώσεις σχολικών μονάδων που είναι αδύνατον να 

διεκπεραιωθούν οι ανάγκες καθαριότητας διότι θα πρέπει να καλυφθούν δύο σχολικά κτίρια 

από τον ίδιο εργαζόμενο. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Μολάων.  

Επιπλέον χρήζει ανάγκης πρόσληψης και ενός (1) ατόμου για το Νηπιαγωγείο της 

Νεάπολης..  

Στην περίπτωση αυτή και λόγω του κατεπείγοντος του θέματος υφίσταται η δυνατότητα 

νέων προσλήψεων προσωπικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει των 

διαδικασιών που προβλέπονται για την αντιμετώπιση του covid 19. Το κόστος θα καλυφθεί 

από τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.   
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 Οφείλοντας λοιπόν ως Δήμος να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής τόσο 

των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού παρακαλείστε όπως εγκρίνεται 

την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας 

ενός (1) μηνός, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Δημοτικό Σχολείο 

Μολάων και στο Νηπιαγωγείο της Νεάπολης.  

Οι προσλήψεις θα γίνουν όπως προαναφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 24 παρ. 2 της 

πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020.      

    Σε συνέχεια των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να 

αποφασίσουν σχετικά. 

   Τα μέλη της ΟΕ  αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω ,το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξης 

Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020, την από 25-05-2020  

εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας  του Δήμου μας   :   

 

Ομόφωνα     αποφασίζουν 

 

       Όπως προχωρήσει ο Δήμος Μονεμβασίας  στην πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστριών 

σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας ενός (1) μηνός, για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας στο Δημοτικό Σχολείο Μολάων και στο  Νηπιαγωγείο της Νεάπολης 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας  

του Δήμου μας. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

                   
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    
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