
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 17

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-04-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558/17.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 19 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Μ. ∆ευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω  τηλεδιάσκεψης

σήµερα  την 23η Απριλίου  2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα   10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 10114/19-04-2021 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.

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 αριθ. 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 επτά (7) 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)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5) Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Παπαδηµητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος Πούρο Γεώργιο και συνδέθηκε κατά την

συζήτηση  του  1ου θέµατος  εκτός  ηµερησίας  διάταξης),  2)Πλατής  Σπυρίδων  (συνδέθηκε  κατά  την

συζήτηση του 1ου θέµατος εκτός ηµερησίας 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 «Έγκριση  υποβολής  αίτησης  Χρηµατοδότησης  του  ∆ήµου   Κορινθίων  στο

πρόγραµµα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών του

Ο.Α.Ε.∆.», διότι πρέπει άµεσα να γίνουν οι απαιτούµενες  διαδικασίες για την πρόσληψη των εν

λόγω επιχορηγούµενων ατόµων στο Τµήµα Αυτεπιστασίας, καθώς και για την επανένταξη αυτών

το συντοµότερο δυνατόν στην αγορά εργασίας, µετά από µακροχρόνια ανεργία. 

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

θέµατος.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 156  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

υποβολής αίτησης Χρηµατοδότησης  του ∆ήµου  Κορινθίων  στο πρόγραµµα επιχορήγησης για την

απασχόληση 8.500 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών του Ο.Α.Ε.∆.» αναφέρει ότι σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3

του Ν.4623/2019 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή µεταξύ άλλων αποφασίζει για

την  υποβολή  προτάσεων  εκ  µέρους  του  δήµου  για  τη  χρηµατοδότηση  ή  επιχορήγηση  δράσεων,

προγραµµάτων  και  αντίστοιχων  έργων  από  εθνικούς  πόρους,  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή

οποιουδήποτε  άλλου  φορέα  και  αποφασίζει,  όπου  απαιτείται,  για  την  αποδοχή  χρηµατοδότησης  ή

επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή

προγράµµατα επιχορήγησης. 

       Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ.10414/21-

04-2021 σχετική εισήγηση του   Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής:   

Θέµα:  «Έγκριση  υποβολής  αίτησης  Χρηµατοδότησης  του  ∆ήµου   Κορινθίων  στο  πρόγραµµα
επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» του ΟΑΕ∆.
Σχετ: α) ΚΥΑ µε αρ. οικ. 28011/635 (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020 ,β) υπ΄αρ.πρωτ. 42119/15.07.2020 1η
τροποποίηση ∆ηµόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕ∆.

Έχοντας υπόψη :

• το Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
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• την παρ.1 του άρθρου 40 του  Ν.  4735/2020,  όπως αντικατέστησε το άρθρο 72 του  Ν.

3852/2010, και το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019

• το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε µε το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.
4635/2019

• την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019 και  το  άρθρο  72 του  Ν.  3852/2010,  η  Οικονοµική  Επιτροπή  µεταξύ  άλλων
αποφασίζει  για  την  υποβολή  προτάσεων  εκ  µέρους  του  δήµου  για  τη  χρηµατοδότηση  ή
επιχορήγηση  δράσεων,  προγραµµάτων  και  αντίστοιχων  έργων  από  εθνικούς  πόρους,
πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  οποιουδήποτε  άλλου  φορέα  και  αποφασίζει,  όπου
απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που
εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ)
«Κατεπείγοντα  µέτρα  αντιµετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εµφάνισης  του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55)

• τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018

• Την  συνηµµένη  µε  Α.Π.42119/15.017.2020 1Η  Τροποποίηση  ∆ηµόσιας  Πρόσκλησης  του
Ο.Α.Ε.∆. Πρόγραµµα  επιχορήγησης  για  την  απασχόληση  8.500  µακροχρόνια  ανέργων,
ηλικίας  55-67  ετών  σε  α)  κάθε  είδους  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  (ΝΠ∆∆),  β)
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου  τοµέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε
µε  βάση  το  άρθρο  51  του  Ν.  1892/1990  (Α’  101),  που  ασκούν  τακτικά  οικονοµική
δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού
(∆ήµων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα.

• Το  έγγραφο  µε  αρ.πρωτ.42119/15-7-2020   της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  τµήµα
Αυτεπιστασίας µε θέµα : Υποβολή αιτήµατος για  απασχόληση µακροχρόνια  ανέργων στα
πλαίσια του προγράµµατος 55-67 του ΟΑΕ∆. 

Εισηγούµαστε

    Την  υποβολή  αίτησης  χρηµατοδότησης   για  την  ένταξη   του  ∆ήµου  Κορινθίων   στο
πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ «Απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67», σύµφωνα µε την
υπ΄αρ.πρωτ.  42119/15.07.2020  1η  τροποποίηση  ∆ηµόσιας  πρόσκλησης  Νο  11/2017  του
ΟΑΕ∆,  για  την  πρόσληψη  δεκατριών  (14)  ατόµων  διαφόρων  ειδικοτήτων  πλήρους
απασχόλησης µε  χρονική  διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε  δυνατότητα  επέκτασης για άλλους
δώδεκα (12) µήνες, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες του ∆ήµου µας  σύµφωνα µε το
έγγραφο  µε  αρ.πρωτ.42119/15-7-2020  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  τµήµα
Αυτεπιστασίας.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας  πλήρους απασχόλησης,
για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών .
Το  πρόγραµµα  αυτό  έχει  ιδιαίτερη  αξία  για  ανθρώπους  ανέργους  και  ευάλωτες  κοινωνικές
οµάδες,  καθώς  λόγω  µεγάλης  ηλικίας  δεν  έχουν  εύκολη  πρόσβαση  στην  επανένταξη  στην
αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα να στερούνται το δικαίωµα συνταξιοδότησης.
Για την πρόσληψη αυτή η διάρκεια της επιχορήγησης/προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα

(12) µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12). 
Το  ποσόν  επιχορήγησης  ορίζεται  στο  75% του  µηνιαίου  µισθολογικού  και  µη  µισθολογικού
κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο τα 750€ µηνιαίως .
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγούµενων καθορίζονται από την κείµενη εργατική και
ασφαλιστική νοµοθεσία .
Σηµειώνεται  ότι  κατά  την  υποβολή  της  αίτησης    χρηµατοδότησης  είναι  υποχρεωτική  η
επισύναψη  και  της  σχετικής  απόφασης  του  αρµοδίου  οργάνου  για  την  έγκριση  ανάληψης
δέσµευσης της πίστωσης.

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως:

α)  Εγκρίνετε τον παρακάτω πίνακα µε τις κάτωθι αναφερόµενες ειδικότητες, αφού λάβετε
υπόψη: α) την ΚΥΑ µε αρ. οικ. 28011/635 (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020) .
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Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων

ΥΕ  Εργατών Οικοδοµικών Εργασιών 6

ΥΕ  Βοηθητικών Εργασιών Ελαιοχρωµατιστών  2

ΥΕ Βοηθητικών Σιδηρουργικών Εργασιών  2

ΥΕ  Βοηθητικών Εργασιών Πρασίνου 3

∆Ε  ∆ιοικητικού  Αναπαραγωγής  Εγγράφων
Β΄Θµιας  Εκπαίδευσης 

1

Σύνολο ατόµων 14

β) Την   παροχή  εξουσιοδότησης  στoν ∆ήµαρχο   Κορινθίων  για  την  υπογραφή
οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης  για την

ένταξη  του ∆ήµου Κορινθίων  στο πρόγραµµα του Ο.Α.Ε.∆. «Απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας

55-67»,  σύµφωνα  µε  την  υπ'αρ.πρωτ.  42119/15.07.2020  1η  τροποποίηση  ∆ηµόσιας  πρόσκλησης  Νο

11/2017  του  ΟΑΕ∆,  για  την  πρόσληψη  δεκατριών  (14)  ατόµων  διαφόρων  ειδικοτήτων  πλήρους

απασχόλησης µε χρονική διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12)

µήνες, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπηρεσίες του ∆ήµου µας  σύµφωνα µε υπ'αριθµ.πρωτ.42119/15-7-

2020 έγγραφο  του Τµήµατος Αυτεπιστασίας,  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,  την έγκριση του

σχετικού  πίνακα  µε  τις  αναφερόµενες  ειδικότητες,  καθώς  και  την  εξουσιοδότηση  του  ∆ηµάρχου

Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της πρότασης εγγράφων και την

υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης,  σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας

του ∆ήµου. 

       Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72

του  Ν.  3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  κάθε  άλλης  σχετικής  ισχύουσας

νοµοθετικής διάταξης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       Α.- Την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης  για την ένταξη  του ∆ήµου Κορινθίων  στο πρόγραµµα

του  Ο.Α.Ε.∆.  «Απασχόληση  µακροχρόνια  ανέργων  ηλικίας  55-67»,  σύµφωνα  µε  την  υπ΄αρ.πρωτ.

42119/15.07.2020 1η τροποποίηση ∆ηµόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕ∆, για την πρόσληψη

δεκατριών (14) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων πλήρους απασχόλησης µε χρονική διάρκεια δώδεκα (12)

µηνών,  µε  δυνατότητα  επέκτασης  για  άλλους  δώδεκα  (12)  µήνες,  οι  οποίοι  θα  απασχοληθούν  σε

υπηρεσίες  του  ∆ήµου  µας   σύµφωνα  µε  το  έγγραφο  µε  αρ.πρωτ.42119/15-7-2020  της  ∆ιεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών τµήµα Αυτεπιστασίας.

       Β.-. Την έγκριση του πίνακα µε τις κάτωθι αναφερόµενες ειδικότητες, κατόπιν της σχετικής  υπ'

αριθµ. οικ. 28011/635 (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης :
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Ειδικότητα Αριθµός Θέσεων

ΥΕ  Εργατών Οικοδοµικών Εργασιών 6

ΥΕ  Βοηθητικών Εργασιών Ελαιοχρωµατιστών 2

ΥΕ Βοηθητικών Σιδηρουργικών Εργασιών  2

ΥΕ  Βοηθητικών Εργασιών Πρασίνου 3

∆Ε  ∆ιοικητικού  Αναπαραγωγής  Εγγράφων
Β΄Θµιας  Εκπαίδευσης 

1

Σύνολο ατόµων 14

          Γ.- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών µε

την υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης,  όπως ακρι-

βώς 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 17/156/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,   26-4-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 941ΜΩΛ7-ΝΔ5
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