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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 336/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α΄). 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από 

την 19268/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών 

παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι : 

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) 

Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) 

Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα (μέλος).  

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο  ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 64 (Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) του Ν. 4735/20 ορίζουν ότι : «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 της 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./134/15827/19.8.2020 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». 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ο Δήμος  μας, σύναψε αντίστοιχες ΣΜΕ για την καθαριότητα των 
σχολικών μονάδων, βάσει των τότε κάτωθι ισχυουσών διατάξεων : άρθρο 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 
197/12-10-20 τ. Α΄), άρθρο 113 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/31-7-1990 τ. Α΄), άρθρο 37 του Ν. 2072/92 
(ΦΕΚ 125Α/23-7-1992 τ. Α΄), άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/08 τ. Α΄), άρθρο 50 του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 
193/17-9-13 τ. Α΄) και άρθρο 115 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102Α/12-6-2018 τ. Α΄). 

Με τη με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.08.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 
της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), 
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όπως ισχύει, εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας σαράντα τέσσερις (44) συνολικά θέσεις για την κάλυψη των 
αναγκών καθαριότητας των σχολικών μας μονάδων, για το χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους 2020-
2021 και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο Δήμος μας, για το τρέχον διδακτικό έτος (2020 - 2021) 
έχει τη δυνατότητα να συνάψει μέχρι εννέα (9) ΣΜΕ (44 εγκριθείσες θέσεις Χ 20% = 8,8 θέσεις) για την 
καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-
2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 ΠΥΣ. 

Με δεδομένο ότι ο άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εξακολουθεί 
να υφίσταται και επειδή οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μας μονάδων, δεν καλύπτονται από 
το ήδη υπηρετούν τακτικό και έκτακτο προσωπικό, ο Δήμος μας, προκειμένου να αποφευχθεί και να 
περιορισθεί η διάδοση - διασπορά του κορωνοϊού, επιθυμεί τη σύναψη τριών (3) ΣΜΕ για την κάλυψη 
των αντίστοιχων επιτακτικών αναγκών.   

Η προκαλούμενη δαπάνη από τη σύναψη αυτών των ΣΜΕ, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους αντίστοιχους 
σχετικούς Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (με αντίστοιχη πρόβλεψη και για το 2021). 

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος καθορίζεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/51692/0022/Β΄/4-
9-2007 (ΦΕΚ 1873/Β/2007), όπως έχει τροποποιηθεί από την όμοια 71394/Υ1/8-5-2019 (ΦΕΚ 
1673/Β/2019) και ισχύει, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους αντίστοιχους σχετικούς Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι ανάλογες πιστώσεις. 

Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας να εγκρίνει τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α΄). 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 
εισήγηση του προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)  Εγκρίνει τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α΄). 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 336/2020. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:  
 
 
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22.10.2020 

O Πρόεδρος 
 
 

Καζαντζίδης Γεώργιος 
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