
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 62 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  7-12-2021 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 

72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «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, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 35983/3-12-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

 

  Στη 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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης 

Χρήστος. 

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 708η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για 

την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ» 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 υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 35578/1-12-

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

 

Θέμα : «Έγκριση υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης  του Δήμου  Κορινθίων  στο 
πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-
67 ετών» του ΟΑΕΔ  . 

Σχετ: α) ΚΥΑ με αρ. οικ. 28011/635 (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020 ,β) υπ΄αρ.πρωτ. 
42119/15.07.2020 1η τροποποίηση Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ. 

 

Έχοντας υπόψη : 
 το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, όπως αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 
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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 Δημόσιας Πρόσκλησης του 
Ο.Α.Ε.Δ. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, 
ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 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 
(Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.  

 Το έγγραφο με αρ.πρωτ.31641/23-11-2021 του τμήματος αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
τεχνικών Υπηρεσιών  : Αίτημα για έγκριση θέσεων εργασίας  στα πλαίσια του προγράμματος 
«Απασχόληση μακροχρόνια  ανέργων 55-67 » του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη αναγκών του 
τμήματος . 

Εισηγούμαστε 

 

    Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  για την ένταξη  του Δήμου Κορινθίων  στο 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67», σύμφωνα με την 
υπ΄αρ.πρωτ. 42119/15.07.2020 1η τροποποίηση Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του 
ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια δώδεκα 
(12) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ο οποίος θα απασχοληθεί 
σε υπηρεσία του Δήμου μας  σύμφωνα με το έγγραφο με αρ.πρωτ.34641/23-11-2021  της 
Διεύθυνσης 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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β) Την  παροχή εξουσιοδότησης στo Δήμαρχο  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 Δήμου Κορινθίων  στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 

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

11/2017 του ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Β΄ δίπλωμα Ηλεκτρολόγων 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Καλωδιώσεις) πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) 

μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ο οποίος θα απασχοληθεί σε υπηρεσίες 

του Δήμου μας  σύμφωνα με υπ' αριθ. πρωτ. 34641/23-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Τμήμα Αυτεπιστασίας, την έγκριση του σχετικού πίνακα με την ειδικότητα, καθώς και την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου 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 Δήμου. 

  

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 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 Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα 

του ΟΑΕΔ με τίτλο «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67» σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 42119/15-7-2020 1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του 

ΟΑΕΔ, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης με χρονική διάρκεια δώδεκα 

(12) μηνών και με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ο οποίος θα απασχοληθεί 

σε υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 34641/23-11-2021 έγγραφο 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων Τμήμα Αυτεπιστασίας. 

 

  Β.- Εγκρίνει τον πίνακα ειδικότητας ως εξής: 

 

Ειδικότητα  Αριθμός Θέσεων 

ΥΕ- Β΄ Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων   
(Καλωδιώσεις ) 

1 

Σύνολο ατόμων  1 
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Ειδικότητα  Αριθμός Θέσεων 

ΥΕ Β΄ Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (Καλωδιώσεις)  

1 

Σύνολο ατόμων  1 

 

  Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή όλων των 

απαραίτητων για την ολοκλήρωση της ως άνω σχετικής διαδικασίας εγγράφων. 

 

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

 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/708/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 7-12-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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