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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-12-2021

      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 
υπ'αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78616: «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, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ. 
69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/192/ 
οικ.23660/22.12.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού (69η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθμ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της 
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή 
επανάληψη υπ'αριθ. 38534/24-12-2021 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 
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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. 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. 
      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε  (5) 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

        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 «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19»  
διότι οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν στις 31-12-2021 και πρέπει άμεσα να γίνουν οι 
απαιτούμενες διαδικασίες για την παράταση αυτών, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.
         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του 
ανωτέρω θέματος.                 
    
       ΑΠΟΦΑΣΗ 779η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα:  «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού 
COVID-19» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 176 του Ν.4876/2021 
(ΦΕΚ 251/τ.Α΄/2021), οι συμβάσεις  Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α' και β' βαθμού λόγω COVID-19, 
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δύνανται να παραταθούν από την λήξη τους και μέχρι τις 31-03-2022, με απόφαση της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των 
απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Ακολούθως ο 
Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 28-12-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19».

 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.
• 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).

• Την υπ’ αριθμ. 5672/25-2-2021 Απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης 
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 έως 5-7-2021.

• Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48310/29-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να 
υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη προβλεπόμενη από το νόμο 
χρονική διάρκεια των οκτώ (8) μηνών για τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, να 
παρατείνουν την διάρκεια αυτών μέχρι εξάντλησης των οκτώ (8) μηνών με λήψη 
απόφασης της οικείας επιτροπής.

• Την υπ’ αριθμ. 18591/06-07-2021 Απόφαση Δημάρχου, περί παράτασης 
συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωναϊού COVID-19 από τη λήξη τους και έως 25-10-2021.

• Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/2021), περί 
παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α' και β' βαθμού και 
νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19. 

• Την υπ’ αριθμ. 31114/25-10-2021 απόφαση Δημάρχου, περί παράτασης 
συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωναϊού COVID-19 από τη λήξη τους και έως 31-12-2021.

• Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/2021), περί 
παράτασης διάρκειας συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α' και β' βαθμού λόγω COVID-19, 
σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται 
στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη 
τους και μέχρι τις 31.3.2022, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και 
υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη 
μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. 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 
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οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, 
συνεδρίασή του. 
2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του 
είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει 
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του  π.δ. 164/2004 (Α’ 134) 
καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). Ο 
συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των 
παρατάσεων τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα 
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 
164/2004».

• Τη σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης 
πιστώσεων.

Εισηγούμαστε:

Την παράταση ισχύος των ενεργών συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στις 31-12-2021, για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

A/
A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο       Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης

1 Μπόρσης Σπυρίδων Μιχαήλ
ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 
(101)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

2 Τσώτος Παναγιώτης Δημήτριος
ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 
(101)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

3 Αγγελίδης Κωνσταντίνο
ς Νικόλαος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 
(102)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

4 Μπεζεργιάννη
ς Γεώργιος Ιάκωβος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 
(102)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

5 Τσίρτση Αγγελική Ευθύμιος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 
(102)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

6 Βαρελάς Γεώργιος Δημήτριος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

7 Ζαραλίγκα Κωνσταντίνα Ανδρέας
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

8 Μάστορη Μαρία-
Μαγδαληνή Πέτρος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

9 Μεζίνη Αναστασία Παναγιώτης
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

10 Σμυρνιώτη Χαρίκλεια Παναγιώτης
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022
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(103)

11 Τζαμαλής Ευάγγελος Κωνσταντίνο
ς

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

12 Χριστοδούλου Παναγιώτα Δημήτριος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

 
      Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος εισηγείται την παράταση ισχύος των ενεργών 
συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στις 
31-12-2021, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα 
πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού 
COVID-19, έως και τις 31-03-2022 σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 
Ανθρώπινων Πόρων του Δήμου.
 
       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την 
εισήγηση του Προέδρου και του αρμοδίου Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/2021), τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις 
λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
     Την παράταση ισχύος των ενεργών συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στις 31-12-2021, για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας στα πλαίσια της αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

A/
A Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο       Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης

1 Μπόρσης Σπυρίδων Μιχαήλ
ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 
(101)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

2 Τσώτος Παναγιώτης Δημήτριος
ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρων 
(101)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

3 Αγγελίδης Κωνσταντίνο
ς Νικόλαος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 
(102)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

4 Μπεζεργιάννη
ς Γεώργιος Ιάκωβος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 
(102)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

5 Τσίρτση Αγγελική Ευθύμιος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 
Συνοδών Απορ/φόρων 

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022
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(102)

6 Βαρελάς Γεώργιος Δημήτριος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

7 Ζαραλίγκα Κωνσταντίνα Ανδρέας
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

8 Μάστορη Μαρία-
Μαγδαληνή Πέτρος

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

9 Μεζίνη Αναστασία Παναγιώτης
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

10 Σμυρνιώτη Χαρίκλεια Παναγιώτης
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

11 Τζαμαλής Ευάγγελος Κωνσταντίνο
ς

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

12 Χριστοδούλου Παναγιώτα Δημήτριος
ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας 
Εξωτερικών Χώρων 
(103)

Από τη λήξη της 
έως και 

31/03/2022

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 66/779/2021.

 
Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  31-12-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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