
Αριθμός Πρακτικού 12 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  16-3-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 8966/12-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Μπίτζιος Δημ. 

5)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργ., 2)Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Κορδώσης Χρ.. 

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 109η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ανταποδοτικού χαρακτήρα με 

κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π. διάρκειας οκτώ μηνών» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως 

εκ παραδρομής στην πρόσκληση της παρούσας συνεδρίασης έχει γραφεί λάθος ο τίτλος του 

παρόντος θέματος και τον διορθώνει στο ορθό Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα διάρκειας οκτώ μηνών έτους 2020.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 

από 13-3-2020 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία  έχει ως εξής: 

 

ΑΔΑ: ΩΖΞΝΩΛ7-ΑΦ6



Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2020».  

 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 
και τα ΝΠΙΔ αυτών», για τα αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα απαιτούνται τα εξής : 
α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την 
οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 
προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στην 
διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. 
β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν 
προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 
του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).  
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές 
πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
δ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο, ορθώς και επιμελώς. 
 Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα», πρέπει 
από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από 
ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που 
αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
 Έχοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 12 § 14 του ν. 4071/2012,  όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
10 του ν. 4257/2014 και το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και αντικαταστάθηκαν εκ νέου με 
το άρθρο 107 του Ν.4483/17). 

 Την αναγκαιότητα για την υποβολή νέου αιτήματος για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, λόγω του διευρυμένου χαρακτήρα του Καλλικρατικού 
Δήμου Κορινθίων και της μεγάλης πλέον εδαφικής έκτασης που καλύπτει, σε συνδυασμό με 
τις αποχωρήσεις υπαλλήλων (λόγω συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων κλπ)  και για την 
αποτροπή κινδύνων που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς η καθαριότητα παραμένει 
πάντα ευαίσθητος τομέας αρμοδιότητας του Δήμου. 

 Το  υπ΄ αριθμ. 30720/20-2-2020 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο τα αιτήματα 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να έχουν 
αποσταλεί στην υπηρεσία τους το αργότερο μέχρι την 18η – 3 - 2020. 

Εισηγείται: 
 
Τον προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2020 ως εξής: 

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 
Προϋπολογισμός 

Δαπάνης 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών 
Απορριμματοφόρων) 

18 8 μήνες 
 20/6041.0001  144.000,00 

20/6054.0001 42.494,40 

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με 
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

7 8 μήνες 

 20/6041.0001  60.368,00 

20/6054.0001 17.814,60 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 4 8 μήνες 
 20/6041.0001  34.496,00 

20/6054.0001 10.179,76 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3 8 μήνες 
 20/6041.0001  25.872,00 

20/6054.0001 7.634,83 

 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-48-8/
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-107-προσωπικό-αμειβόμενο-με-την-κα/
ΑΔΑ: ΩΖΞΝΩΛ7-ΑΦ6



   Ο Πρόεδρος προτείνει τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ μηνών έτους 2020, 

ανά κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα στην εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

  

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την από 13-3-2020 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 

Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11072/18-2-2020 έγγραφο του 

Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30720/20-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9080/13-3-2020 βεβαίωση 

πρόβλεψης αντίστοιχης πίστωσης του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις 

σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ μηνών έτους 2020, ανά 

κλάδο/ειδικότητα και αριθμό, ως εξής:  

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 
Προϋπολογισμός 

Δαπάνης 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών 
Απορριμματοφόρων) 

18 8 μήνες 
 20/6041.0001  144.000,00 

20/6054.0001 42.494,40 

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με 
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 

7 8 μήνες 

 20/6041.0001  60.368,00 

20/6054.0001 17.814,60 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 4 8 μήνες 
 20/6041.0001  34.496,00 

20/6054.0001 10.179,76 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3 8 μήνες  20/6041.0001  25.872,00 

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/109/2020.- 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-3-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΖΞΝΩΛ7-ΑΦ6
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