
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  1-9-2020 

 

    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 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 25444/28-8-2020 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. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 392η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη 

προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας με διάρκεια 

ΑΔΑ: ΩΑΠ9ΩΛ7-Γ5Τ



 

σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών, στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

επισημαίνει πως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «…στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων 

προσωπικού κάθε κατηγορίας…».  Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 25242/27-8-2020 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  
με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών, στα 
πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-
19». 

  
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
τριακοστού έβδομου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), 
προβλέπεται ότι:   
«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’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν 
διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους 
χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. 
ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 
τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 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. Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της 
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)». 
Επιπρόσθετα σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών , αναφορικά με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συμβάσεις 
αυτές μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)μηνών.  
 
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες  της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 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 
κορωναϊού COVID-19 στον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και 
μεταφοράς απορριμμάτων και την προάσπιση της δημόσιας υγείας,     
 

Εισηγούμαστε: 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα 
πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως 
εξής: 

ΑΔΑ: ΩΑΠ9ΩΛ7-Γ5Τ



 

 

Ειδικότητα. 
Θέσεις. 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών 
Απορριμματοφόρων  

Επτά (7) 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Έντεκα (11) 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Τέσσερις (4) 

 
 Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 
ανέρχεται στο ποσό των 115.586,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2020 με ΚΑ 20/6041.0001 και 20/6054.0001. 
 Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και για τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων και ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 
παρ. 2 του ν. 2527/1997).   
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

  

      Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 25242/27-8-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 

72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), καθώς και όλες τις 

λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα 

πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως 

εξής: 

 

Ειδικότητα 
Θέσεις 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών 
Απορριμματοφόρων  

Επτά (7) 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων Έντεκα (11) 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Τέσσερις (4) 

 

  Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 

ανέρχεται στο ποσό των 115.586,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δημοτικού 

ΑΔΑ: ΩΑΠ9ΩΛ7-Γ5Τ



 

Προϋπολογισμού έτους 2020 με ΚΑ 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 524.168,00€και 20/6054.0001 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» 

ποσού 154.683,81€.  Επισημαίνεται ότι τα ποσά των ως άνω ΚΑ του δημοτικού προϋπολογισμού 

έτους 2020 προέκυψαν δυνάμει της με αριθμό 391/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

τροποποίησης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την οποία εισηγείται 

δεσμευτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 

εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-

03-2020), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020). 

  Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 

θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για τις 

ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων και ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 

2527/1997).   

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/392/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΔΑ: ΩΑΠ9ΩΛ7-Γ5Τ
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