
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 2 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-1-2021 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, 

παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1126/14-1-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

     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 ως άνω πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης επτά (7) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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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)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 12η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη 

προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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 από 15-1-2021 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 σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19». 

  
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, 
3. τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/2020), όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/2020), σύμφωνα με τις 
οποίες: 

“Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 
28.2.2021. 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 την 
πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και 
νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 
(Α΄134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου 
χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά 
πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με 
βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης”,    
4. το υπ' αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το 

οποίο οι συμβάσεις που θα συναφθούν ως ανωτέρω δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης 
πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ 
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μηνών), καθώς η διάταξη για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη ισχύος 
την 6η Νοεμβρίου 2020,  

5. την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον υπό κατάρτιση Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021,  
6. 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 των 
κοινοχρήστων χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας,     

 
Εισηγούμαστε: 

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

Ειδικότητα. Θέσεις. Χρονική Διάρκεια 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορριμματοφόρων  

Έξι (6) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 

Έντεκα (11) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Τέσσερις (4) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

 
 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).   

Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού 
ανέρχεται στο ποσό των 149.427,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπό κατάρτιση Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2021 με ΚΑ 20/6041.0001 και 20/6054.0001. 
 

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

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 5-7-2021, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

  

      Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  από 15-

1-2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό 

έτους 2021, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις 

νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, 

καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 

από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 5-7-2021, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της 
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Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: 

 

Ειδικότητα Θέσεις Χρονική Διάρκεια 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορριμματοφόρων  

Έξι (6) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 

Έντεκα (11) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Τέσσερις (4) 
Από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 

05/07/2021.  

 

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

ανέρχεται στο ποσό των 149.427,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπό κατάρτιση Δημοτικού 

Προϋπολογισμού έτους 2021 με ΚΑ 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

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

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» και 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού». 

  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 2/12/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-1-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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