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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 7/16.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 78/2022 
Θέμα 6ο Ε.Η.Δ. «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του  άρθρου 12 του ν. 
4071/2012»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ. 
2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 
75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.13654/04-03-2022 (ΦΕΚ 
1011/05-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 05  Μαρτίου 2022 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 7004/11-03-2022 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, 
ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα εννέα (19) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Πλατής Σπυρίδων 
10. Ταγαράς Βασίλειος 
11. Ζώγκος Ανδρέας 
12. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Καλλίρης Πελοπίδας  
16. Πιέτρης Γεώργιος, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ  
17. Πιέτρης Τιμολέων 
18. Γκερζελής Ιωάννης 
19. Τζέκου Παρασκευή 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος,  
7. Σταυρέλης Νικόλαος 
8. Στριμενοπούλου Γεωργία 
9. Μουρούτσος Γεώργιος 
10. Δόντης Μιχαήλ  
11. Κορδώσης Χρήστος 
12. Ξύδη Μιχαλίτσα 
13. Μανωλάκης Δημήτριος 
14. Καρασάββας Ιωάννης, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΧ0ΩΛ7-8Λ7
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.03.18 09:14:33
EET
Reason:
Location: Athens



 
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άσσου κ. Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του  
άρθρου 12 του ν. 4071/2012», προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τις προσλήψεις. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και 
ν΄ αποφασίσει επ΄  αυτού. 
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 6916/11.3.2022 
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
<< Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του  άρθρου 12 του ν. 4071/2012» 
 
«Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/2007 οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, 
μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 
Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, όπως  συμπληρώθηκε με την περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 
4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Α’ και Β’ του ν. 2190/1994 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και 
πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ  και ο οποίος συντάσσεται 
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των 
προσληπτέων στο ΑΣΕΠ , καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι 31η Ιανουαρίου 
του επόμενου έτους.  
Το ΑΣΕΠ  διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η 
παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. Το 
προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης 
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα 
οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης. 
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στις 
διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007, εξακολουθεί να εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 3  του ν. 4635/2019. 
  
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
1.  το άρθρο 210 του ν. 3584/2007. 
2. τις διατάξεις του ν. 3812/2009. 
3. το άρθρο 12 παρ. 2  του ν. 4071/2012. 
4. την ΥΠ. ΕΣ.  εγκύκλιο 37/οικ. 21097/28-05-2015. 
5. το άρθρο 41  παρ 1β του ν. 4325/2015. 
6. το άρθρο 186 παρ. 3 του ν. 4635/2019. 
7.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι ωφέλιμη πολλαπλά για το Δήμο Κορινθίων γιατί επιτρέπει την άμεση 

αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων σε υπηρεσίες καθαριότητας που χρήζουν άμεσης λύσης. 
8.  Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια και έχει προβλεφθεί η σχετική 

πίστωση στον Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6099/02-03-2022 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Εισηγείται: 
 

Α. Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να 
απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την 
απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. 
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από την παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή 20 άτομα. 
Γ. Η παρούσα έχει ισχύ έως 31-12-2022. 
Δ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 
Ε. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 47.071,20 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2022 με: 
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1. Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 37.860,12 €, 
2. Κ.Α. 20/6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 9.211,08 €». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και 
την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ 766 Β΄), το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 
ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 
10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, προκειμένου 
να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά με την 
απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. 
Β. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται, δηλαδή 20 άτομα. 
Γ. Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος.  
Δ. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 47.071,20 ευρώ και θα βαρύνει τις κάτωθι πιστώσεις του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2022 με: 

1. Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 37.860,12 
€, 
2. Κ.Α. 20/6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού», ποσό 9.211,08 €. 

Ε. Η παρούσα έχει ισχύ έως  31-12-2022. 
 

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 78 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 17- 3 - 2022 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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