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Αριθµός Πρακτικού 19
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 14-4-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, σήµερα τηv 14η Απριλίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Μεγάλη Τρίτη και από ώρα
9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 10826/10-4-2020 πρόσκληση
τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 160η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
µε διάρκεια σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τεσσάρων (4) µηνών, στα
πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID19» υπενθυµίζει στα µέλη της Επιτροπής πως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή

“στ) Αποφασίζει το ετήσιο
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πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας”. Ακολούθως θέτει υπ'όψιν των µελών
την από 13-04-2020 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
µε διάρκεια σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τεσσάρων (4) µηνών, στα
πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού
COVID-19».
Εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
τριακοστού έβδοµου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020),
προβλέπεται ότι:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της παρ.
1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), µπορεί να έχουν
διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν υπόκεινται στους
χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206
του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ.
ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισµό των
τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Η κατά το
προηγούµενο εδάφιο σύναψη των συµβάσεων γίνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής
Επιτροπής. 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 οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο, στην πρώτη µετά από
την ανάθεση συνεδρίασή του. Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5 της
από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55)».
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το υπ' αριθµ. πρωτ. 9440/18-03-2020 έγγραφο της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού (ΠΝΠ ΦΕΚ
55Α'/2020 άρθρ.5), τη χορήγηση ειδικών αδειών απουσίας ως οµάδα αυξηµένου κινδύνου (ΠΝΠ
ΦΕΚ 64Α'/2020 άρθρ. 25), την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη σε προσωπικό για την
αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του κορωναϊού COVID-19 στον
καθαρισµό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και την
προάσπιση της δηµόσιας υγείας,
Εισηγούµαστε:
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
έως τέσσερις (4) µήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα
πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως
εξής:
Ειδικότητα.

Θέσεις.

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών
Απορριµµατοφόρων

Επτά (7)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Έντεκα (11)

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

Τέσσερις (4)
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Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
ανέρχεται στο ποσό των 115.586,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού έτους 2020 µε ΚΑ 20/6041.0001 και 20/6054.0001.
Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ∆Ε Οδηγών
Απορριµµατοφόρων θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και για τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων και ΥΕ
Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5
παρ. 2 του ν. 2527/1997).
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος και Σταυρέλης
δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πως ψηφίζουν θετικά.
Οι κ.κ.Πνευµατικός, και Ταγαράς ζήτησαν γραπτώς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
διευκρινήσεις σχετικά µε τον τρόπο πρόσληψης και ψήφισαν λευκό. Η σχετική εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά από την γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής
στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, στις 13-04-2020.
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις
του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την από 11-3-2020 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εµφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/113-2020) και την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συµπληρώθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), καθώς
και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νοµοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Οι κ.κ. Πνευµατικός Α. και Ταγαράς Β. ψηφίζουν λευκό)

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) µήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του
κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

Ειδικότητα

Θέσεις

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων

Επτά (7)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Έντεκα (11)

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

Τέσσερις (4)

Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
ανέρχεται στο ποσό των 115.586,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού έτους 2020 µε ΚΑ 20/6041.0001 και 20/6054.0001.
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Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων
θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για τις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων και ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.
2527/1997).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/160/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 15-4-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

