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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 20-5-2022

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών,

3)Σπυρίδωνα  Ζαχαριά,  Αντιδήμαρχο  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Κοινωνικής  Προστασίας  και

Αλληλεγγύης,  4)Αντώνιο  Κυριαζή,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  5)Γεώργιο  Πούρο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα

Ζώγκο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  και  9)Κορδώση  Χρήστο,  Δημοτικό  Σύμβoυλo,  ως  τακτικά  μέλη,

σύμφωνα με τις  α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  Κορινθίων περί  εκλογής

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την

υπ΄  αριθ.  πρωτ.  5177/14-1-2022  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  και  λαμβάνοντας  υπόψη τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος β΄) 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 την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16

Μαΐου 2022 και  ώρα 6:00»,  την υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022:  Μέτρα και

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

του Υπουργείου Εσωτερικών,  συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα της

εβδoμάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από τηv  υπ'αριθμ.

πρωτ.14101/16-05-2022  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.

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Κυριαζής Αντώνιος, 4)Πούρος

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 

  Α π ό ν τ ε ς 

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος.

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

ΑΔΑ: ΡΠΕΑΩΛ7-30Κ



      ΑΠΟΦΑΣΗ 279  η  :   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη

προσωvπικού  για  την  κάλυψη  αναγκών  πυρασφάλειας  –  πυροπροστασίας,  με  διάρκεια

σύμβασης ιδιωvτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έωvς τέσσερις μήνες, έτους 2022»  θέτει υπ’όψιν

των μελών της Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.13851/13-05-2022  εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης

Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με
διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 2022». 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  του  ν.  3584/2007  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν
με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015) και την
παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26.08.2015) η οποία
κυρώθηκε  με  το  άρθρο  9  του  ν.4350/2015  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  116  του
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018).

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου ένατου παρ.  20α του ν.  4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/12-03-2012)
όπως συμπληρώθηκαν  με  τις  όμοιες  του  άρθρου 12  παρ.  22  του  ν.  4071/2012  (ΦΕΚ
85/τ.Α’/11.4.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
τ.Α’/11-05-2015).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α΄/7-2-2020).
4. Τις  διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.  1δ του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010),  όπως

αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/17-4-
2021). 

5. Την  υπ’  αριθμ.  20406/29-03-2022  Απόφαση  ΥΠΕΣ  (ΑΔΑ:  6ΠΝ946ΜΤΛ6-ΑΧ8)  περί
κατανομής  ποσού  129.000  ευρώ,  στον  Δήμο  Κορινθίων  για  την  κάλυψη  δράσεων
πυροπροστασίας.

6. Το  υπ’  αριθμ.  10806/14-04-2022  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  &  Ποιότητας
Ζωής.

7. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  12964/06-05-2022  βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2022.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες  του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα τις κατεπείγουσες ανάγκες
πυρασφάλειας - πυροπροστασίας (επόπτευση - φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών
περιοχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών – προληπτικές δράσεις απομάκρυνσης της
βλάστησης  για  τη  μείωση  του  κινδύνου  εκδήλωσης  πυρκαγιάς),  προκειμένου  έτσι  να
εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου.

Εισηγείται:

Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, ως εξής:

Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια συμβάσεων
Κ.Α.

Πιστώσεων
Προϋπολογισμός

δαπάνης

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου

1 Έως τέσσερις (4) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002

4.312,00
1.241,00

ΔΕ Οδηγών Γεωργικού
Ελκυστήρα 

1 Έως τέσσερις (4) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002

4.312,00
1.241,00

ΑΔΑ: ΡΠΕΑΩΛ7-30Κ



ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
(με κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)
3 Έως τέσσερις (4) μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

12.936,00
3.723,00

ΥΕ Εργατών
πυρασφάλειας -

πυροπροστασίας
10 Έως τέσσερις (4) μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

34.000,00
8.272,17

Τα  απαιτούμενα  τυπικά  προσόντα  του  προσωπικού  ειδικότητας  ΔΕ  Χειριστών  Μηχανημάτων
Έργου,  ΔΕ Οδηγών Γεωργικού  Ελκυστήρα  και  ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  (με  κάρτα  ψηφιακού
ταχογράφου) θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και για τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997).  

        Ο  Δήμαρχος

Βασίλειος Νανόπουλος

        Εν συνεχεία ο Πρόεδρος εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών

πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως

τέσσερις μήνες, έτους 2022,  για τις ειδικότητες και θέσεις που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται

στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την υπ' αριθμ.πρωτ.13851/13-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων

Πόρων,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω, 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, με

διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, έτους 2022, ως εξής: 

Ειδικότητα Θέσεις Διάρκεια συμβάσεωvν
Κoριvθίωv.Α.

Πιστώσεωvν
Προϋπολογισμός

δαπάνης

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου

1 Έως τέσσερις (4) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002

4.312,00
1.241,00

ΔΕ Οδηγών Γεωργικού
Ελκυστήρα 

1 Έως τέσσερις (4) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002

4.312,00
1.241,00

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
(με κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)
3 Έως τέσσερις (4) μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

12.936,00
3.723,00

ΥΕ Εργατών
πυρασφάλειας -

πυροπροστασίας
10 Έως τέσσερις (4) μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

34.000,00
8.272,17

         Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Έργου,  ΔΕ Οδηγών Γεωργικού  Ελκυστήρα και  ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  (με  κάρτα  ψηφιακού

ΑΔΑ: ΡΠΕΑΩΛ7-30Κ



ταχογράφου)  θα είναι  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του ΠΔ 50/2001,  όπως έχει  τροποποιηθεί  και

ισχύει και για τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας δεν απαιτούνται ειδικά

τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997),   όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται

στο ιστορικό της παρούσης.

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/279/2022.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 23-05-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΡΠΕΑΩΛ7-30Κ
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