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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 5/26.02.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  31/2020

Θέμα 1ο: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη   και ώρα  20:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική  συνεδρίαση
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 6416/21-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,
άρθρο 74 § 1 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 τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Κεφάλας Σταύρος, 
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος
12. Μελέτης Χρήστος 
13. Μπουρσέ Ηλίας
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
16. Μουρούτσος Γεώργιος  
17. Μανωλάκης Δημήτριος
18. Δόντης Μιχαήλ
19. Κονδύλης Μαρίνος
20. Καρασάββας Ιωάννης
21. Πιέτρης Τιμολέων 
22. Ασημακόπουλος Μάριος, 
23. Τζέκου Παρασκευή 
24. Κορδώσης Χρήστος 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
3. Λαμπρινός Παναγιώτης
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Πιέτρης Γεώργιος  
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
7. Πλατής Σπυρίδων
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Γκερζελής Ιωάννης 
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Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  επίσης,  δέκα  (10)  Πρόεδροι  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  με  την  ανωτέρω
πρόσκληση.  

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
3. Καραμπέτσος Ιωάννης -Αγγελοκάστρου
4. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέριζας
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
6. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
7. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
8. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
9. Τζετζούμης Ιωάννης –Κόρφου
10.  Μποζίκης Κων/νος –Γαλατακίου

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος- Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων 
6. Πούλος Ανδρέας –Λεχαίου
7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω 

Άσσου
8. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
10.  Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
12. Παπαχαραλάμπους Κων/νος-Αγ. 

Βασιλείου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος ήταν εκτός αίθουσας.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για
το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο  «Πρόσληψη  προσωπικού  με  ημερομίσθιο,  με  βάση  τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση
του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα  με  το  άρθρο  210  του  ν.  3584/2007  οι  Δήμοι  μπορούν  να  απασχολούν  εργατικό  και  τεχνικό
προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους
προϋπολογισμούς τους.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περιπτ. Κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η
οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’
και Β’ του ν. 2190/1994 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε
ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είμαι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων στους υπόλοιπους δήμους.

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος
συντάσσεται  κατόπιν  δημόσιας  πρόσκλησης  του  οικείου  φορέα.  Ο  φορέας  που  διενεργεί  την  πρόσληψη
αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους,
το αργότερο  μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί  για τη συνδρομή των όρων
πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
όπως συμπληρώθηκε  με την παρ.  7 του άρθρου 5 του ν.  2527/1997.  Το προσωπικό που προσλαμβάνεται
περιλαμβάνεται  σε πίνακα που κοινοποιείται  στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καθώς  και  στη  Διεύθυνση  Προσλήψεων  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε
διενεργηθείσης πράξης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1

του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
2. Την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 37/οικ. 21097/28-05-2012.
3. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι ωφέλιμη πολλαπλά για το Δήμο Κορινθίων γιατί επιτρέπει την

άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων σε υπηρεσίες καθαριότητας που χρήζουν άμεσης λύσης.
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4. Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια και έχει προβλεφθεί η
σχετική πίστωση στον Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5868/19-02-2020
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγείται:
Α. Την  πρόσληψη  εργατικού  και  τεχνικού  προσωπικού,  μέχρι  και  πέντε  ημερομίσθια  κατ΄  άτομο  το  μήνα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007 και την περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα
διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από την
περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή 20 άτομα.
Γ. Η παρούσα έχει ισχύ έως 31-12-2020.
Δ. Αρμόδιο  όργανο  για  τον  αριθμό των ατόμων,  την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται  κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος.
Ε. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 51.804,00 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις του Δημοτικού
Προϋπολογισμού έτους 2020 με:
1. Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά  τακτικά  επιδόματα)  εκτάκτων  υπαλλήλων  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &  Ηλεκτροφωτισμού»,  ποσό
40.000,00 €,
2.  Κ.Α.  20/6054.0001  και  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  εκτάκτου  προσωπικού  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 11.804,00 €.>>

 Η κα. Τζέκου Παρασκευή  πρότεινε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα
μαγνητοφωνημένα  πρακτικά  και  αφού έλαβε  υπόψη,  την  εισήγηση  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων
Πόρων της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, την ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιο 37/οικ. 21097/28-05-2012, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής)

- Την  πρόσληψη  εργατικού  και  τεχνικού  προσωπικού,  μέχρι  και  πέντε  ημερομίσθια  κατ΄  άτομο  το  μήνα,
προκειμένου  να  απασχοληθούν  σε  πρόσκαιρες  ή  εποχικές  ή  κατεπείγουσες  ανάγκες,  οι  οποίες  θα
διαπιστώνονται κάθε φορά με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.
- Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται, δηλαδή 20
άτομα.
-  Αρμόδιο  όργανο  για  τον  αριθμό  των  ατόμων,  την  επιλογή  των  ειδικοτήτων  που  απαιτούνται  κάθε  φορά
ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 
-  Η  συνολική  δαπάνη  για  το  έτος  2020   προϋπολογίζεται  σε  51.804,00  ευρώ  και  θα  βαρύνει  τις  κάτωθι
πιστώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 με:
1. Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά  τακτικά  επιδόματα)  εκτάκτων  υπαλλήλων  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &  Ηλεκτροφωτισμού»,  ποσό
40.000,00 €,
2.  Κ.Α.  20/6054.0001  και  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  εκτάκτου  προσωπικού  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 11.804,00 €.
-  Η παρούσα έχει ισχύ έως  31-12-2020.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  5   / 31 / 2020

              
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 28- 02 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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