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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.  13/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/12.9.2022 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων

ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί ορισμού δημοτικών 
υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτικών συμβουλίων»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος Δήμαρχος 
Κορινθίων και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έλαβε χώρα δια περιφοράς, η 10η τακτική συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, την 12η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα από ώρα 
09:00 έως ώρα 09:30, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 38280/08-9-2022 έγγραφη πρόσκλησή του, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 62 & 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το 
διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα (10) Μελών συμμετείχαν τα οχτώ (8) Μέλη, δηλαδή:

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

• ΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

• ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

• ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

• ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

• ΡΑΝΤΙΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

• ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

• ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                  

• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

• ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σωτηρία Παπαχαραλάμπους για την τήρηση των πρακτικών.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία και συνεχίζοντας την εισήγηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης με 
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί ορισμού δημοτικών υπαλλήλων 
για τη γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτικών συμβουλίων» έθεσε υπόψη των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής την 
αριθ. πρωτ. 28263/18.7.2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18810/03-07-2020 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού υπαλλήλων 
του Δήμου Κορινθίων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων του»

Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 84 § 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από 
τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018.

2. Την υπ' αριθμ. 88/59846/21-08-2019 (ΑΔΑ 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 
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“Λειτουργίας Κοινοτήτων”.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18810/03-07-2020 απόφαση Δημάρχου, περί «ορισμού υπαλλήλων του Δήμου 

Κορινθίων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων του».
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31252/15-10-2020 απόφαση Δημάρχου, περί ανάθεσης στην υπάλληλο του Δήμου 

Γεωργία Κεφιλή του Γεωργίου καθηκόντων στο Τμήμα Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18345/02-06-2022 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου κας Γεωργίας Κεφιλή, ειδικότητας 
ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, με την οποία ζητά την απαλλαγή της από τα καθήκοντα της γραμματειακής 
υποστήριξης των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Σοφικού και Αγγελοκάστρου, λόγω της πλήρους 
απασχόλησής της στο Τμήμα Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης της υπαλλήλου Γεωργίας Κεφιλή του Γεωργίου από τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου.

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18810/03-07-2020 απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού υπαλλήλων του 
Δήμου Κορινθίων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων του, ως προς τις 
Κοινότητες Σοφικού, Αγγελοκάστρου και Κόρφου και συγκεκριμένα τον ορισμό:

1. της κας Αικατερίνης Βενετσάνου του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
στις Κοινότητες Σοφικού και Αγγελοκάστρου, με αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Κεφιλή του Γεωργίου, 
υπάλληλο του Δήμου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και

2. της Αικατερίνης Βενετσάνου του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως 
αναπληρώτριας της κας Αικατερίνης Κεφιλή του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού στην Κοινότητα Κόρφου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18810/03-07-2020 απόφαση Δημάρχου>>.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 84 § 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), τις 
διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στον Δήμαρχο Κορινθίων την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί 
ορισμού δημοτικών υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. 28263/18.7.2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα, τον ορισμό :

1. της κας Αικατερίνης Βενετσάνου του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
στις Κοινότητες Σοφικού και Αγγελοκάστρου, με αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Κεφιλή του Γεωργίου, 
υπάλληλο του Δήμου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού και

2. της Αικατερίνης Βενετσάνου του Χρήστου, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ως 
αναπληρώτριας της κας Αικατερίνης Κεφιλή του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού στην Κοινότητα Κόρφου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10 / 13 / 2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                    
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κόρινθος, 13 - 9 - 2022

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων


