
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2021

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.-4992-22.01.2021(ΦΕΚ-186-23.01.2021 -τεύχος-

Β)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  'Εκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον

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

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου και

ώρα  6:00,  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών,

σήµερα  την 2α Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.2784/29-01-2021 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.

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

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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,  έξι  (6)

µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Πούρος  Γεώργιος,  4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  2)  Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας  διάταξης),  3)Ταγαράς  Βασίλειος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας διάταξης).

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

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει για  το  κατεπείγον  της

συζήτησης  του  θέµατος:  «Πρόσληψη  προσωπικού  για  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  των

Σχολικών  Μονάδων  µε  σύµβαση  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου  χρόνου,  στα  πλαίσια  της

αντιµετώπισης  της  ανάγκης  περιορισµού  της  διασποράς  του  κορωναϊού  COVID-19»,  διότι

υπάρχει  άµεση  ανάγκη  κάλυψης  των  εκτάκτων  αναγκών  των  Σχολικών  Μονάδων,  για  τον

περιορισµό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.

        Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος.

     ΑΠΟΦΑΣΗ  2  8  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  τo µοναδικό  θέµα  εκτός ηµερήσιας  διάταξης

«Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Μονάδων µε

σύµβαση  ιδιωτικού  δικαίου  ορισµένου  χρόνου,  στα  πλαίσια  της  αντιµετώπισης  της

ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού 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  κατηγορί-

ας…». Επίσης, σύµφωνα µε  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), :“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 ∆1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης”, 
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          Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει  υπ'όψιν των µελών την από 01-02-2021 σχετική εισήγηση

του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει

ως εξής: 

Θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Μονάδων 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 ∆1α/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
µηνών),  καθώς  η  διάταξη  για  την  αντιµετώπιση  των  κατεπειγουσών  αναγκών  έχει  έναρξη
ισχύος την 6η Νοεµβρίου 2020, 

5. το υπ’αριθµ.2920/01-02-2021 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆.Κορινθίων, 

6. τις  αυξηµένες  υπηρεσιακές  ανάγκες   καθαριότητας  των  Σχολικών  Μονάδων  του  ∆ήµου
Κορινθίων  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 Σχολικών Μονάδων και την προάσπιση της δηµόσιας υγείας,    

Εισηγούµαστε:
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την
κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  καθαριότητας  των  Σχολικών  Μονάδων  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  στα
πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως
εξής:

Ειδικότητα Θέσεις Χρονική ∆ιάρκεια

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων   

∆ώδεκα (12)
Από την ηµεροµηνία πρόσληψης και

έως 30-06-2021. 
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Για  τις  ειδικότητες  ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας  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  75.888,00€,  το  οποίο  θα  προβλεφθεί  στην  πρώτη  συνεδρίαση  του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µετά  την  έγκριση  του  προϋπολογισµού  και  θα  βαρύνει  τους
ΚΑ15/6041.0001 και ΚΑ15/6054.0001.

        Ο Πρόεδρος κατόπιν, εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-

καίου ορισµένου χρόνου,  διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης και έως 30-06-2021, σύµφωνα

µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 01-

02-2021 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, τον υπό έγκριση ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου,

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 30-06-2021, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων του ∆ήµου Κορινθίων, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της

ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

Ειδικότητα        Θέσεις         Χρονική ∆ιάρκεια

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών

Μονάδων   
∆ώδεκα (12)

Από την ηµεροµηνία πρόσληψης 

και έως 30-06-2021. 

Για  τις  ειδικότητες  ΥΕ  Εργατών  Καθαριότητας  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 75.888,00€, για το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο  την  έγκριση  αναµόρφωσης  του  ∆ηµοτικού  προϋπολογισµού,  στην  πρώτη  µετά  την

πρόσληψη και την έγκριση προϋπολογισµού,  συνεδρίασή του  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

και  θα  βαρύνει  τους  ΚΑ  15/  6041.0001  και  ΚΑ  15/6054.0001,  όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά

περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2  8  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,  03-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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