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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/27.05.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 77/2020
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας –πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2020»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα δια
περιφοράς, η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13920/22-52020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το
έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 27 η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00, σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-32020) και την αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
10. Ταγαράς Βασίλειος
11. Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Κεφάλας Σταύρος
14. Ζώγκος Ανδρέας
15. Σταυρέλης Νικόλαος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Δόντης Μιχαήλ
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Λαμπρινός Παναγιώτης
23. Καλλίρης Πελοπίδας
24. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Γεώργιος
27. Κορδώσης Χρήστος
28. Πιέτρης Τιμολέων
29. Γκερζελής Ιωάννης
30. Ασημακόπουλος Μάριος
31. Τζέκου Παρασκευή
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ΑΠΟΝΤΑ
1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Μελέτης Χρήστος

ΑΔΑ: Ω7ΡΑΩΛ7-Ι2Η
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν τηλεφωνική
επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης .
Για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας
–πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες έτους 2020», είχε
αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
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/Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ
102/Α’/26.08.2015) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/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 27/7-2-2020).
4. Την υπ’ αριθμ. 26258/28-04-2020 Απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2) περί κατανομής ποσού 129.000
ευρώ, στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
5. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
6. Το υπ’ αριθμ. 13163/14-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
7. 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), 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 2020, ως εξής:
Ειδικότητα.

Θέσεις.

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργου

1

ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων

2

ΥΕ Εργατών
πυρασφάλειας πυροπροστασίας

11

Υπηρεσία.
Πρασίνου
Πρασίνου

Πρασίνου

Διάρκεια
συμβάσεων.
Έως
τέσσερις(4)
μήνες

Κ.Α.
Πιστώσεων.

Προϋπολογισμός
δαπάνης.

35/6041.0002
35/6054.0002

1.348,15

Έως
τέσσερις(4)
μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

2.696,30

Έως
τέσσερις(4)
μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

11.978,24

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων 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)».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Ταγαράς, 2) Ηλίας Μπουρσέ, 3) Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου και 4)
Κων/να Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου, δήλωσαν ότι:
«Η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γειτονικοί δήμοι συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη όλων
των μελών τους χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ εμείς ισχυριζόμαστε ότι γίνεται τηλεδιάσκεψη, αλλά κανένας διάλογος καμία
επικοινωνία των δημοτικών συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και οι αποφάσεις αναγράφουν ανύπαρκτες τηλεδιασκέψεις διάλογο και ψηφοφορίες. Ανεχθήκαμε τη λειτουργία του ΔΣ τις προηγούμενες ημέρες της πανδημίας για θέματα επείγοντα διευκολύνοντας την λειτουργία του Δήμου. Διαφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ και αρνούμαστε να
συμμετέχουμε σε δημοτικά συμβούλια παρωδία».
Ο κ. Καλλίρης Πελοπίδας επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» καθώς και τα μέλη αυτής, δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παπαϊωάννου και 2) Σπυρίδων Πλατής, δήλωσαν ότι:
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«Δεδομένης της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων για την επιστροφή σε μια ασφαλή κανονικότητα κρίνουμε ότι
το Δ.Σ. θα πρέπει να σταματήσει να συνεδριάζει εκ περιφοράς αλλά να ενεργοποιηθούν άλλοι τρόποι».
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος δήλωσε ότι :
«Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να εφαρμοστεί και στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουν και τα συλλογικά
όργανα (Οικονομική επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο). Πρέπει να επιλεγεί άμεσα διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής των
συνεδριάσεων (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών)».
Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος δήλωσε ότι:
«Η αποχή έχει το νόημα ότι μπορούμε να συνεδριάσουμε σε αίθουσα κανονικά όπως το μικρό θέατρο στο δημαρχείο
(πρόταση που έχω πει σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο) ή και σε άλλο σχετικό χώρο κάτω από τις απαραίτητες
προϋποθέσεις κεκλεισμένων των θυρών.’’ Ήταν γνωστό ότι ανοίγουν σχολεία , εκκλησίες, καφετέριες κ.α. και δεν μπορούμε
να λειτουργήσουμε εμείς έλεος!!! Να εξετάσετε την δυνατότητα αναβολής για τέλος του μήνα. Πληροφοριακά εάν ψήφιζα
ήμουν θετικός σε πολλά θέματα όπως στο 14 θέμα που ψηφίζω θετικά».
Η κα. Τζέκου Παρασκευή δήλωσε ότι:
«Υπάρχει ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί και γι αυτό ψηφίζουμε υπέρ, αναδεικνύεται όμως η αναγκαιότητα για πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού και χρειάζεται ο Δήμος να αναδείξει τις ελλείψεις και να διεκδικήσει προσλήψεις».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς τακτική
συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
και αφού έλαβε υπόψη την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020) και τις διατάξεις των Ν.
3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους των κ.κ. 1) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 2) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 3) Κωνσταντίνα
Κόλλια, 4) Δημητρίου Μπίτζιου, 5) Σωτηρίου Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτη Καρσιώτη, 7) Γεωργίου Πούρου, 8)
Σταύρου Κεφάλα, 9) Ανδρέα Ζώγκου, 10) Ιωάννη Καρασάββα, 11) Ευάγγελου Παπαϊωάννου, 12) Γεωργίου Πιέτρη,
13) Χρήστου Κορδώση, 14) Τιμολέων Πιέτρη, 15) Πελοπίδα Καλλίρη 16) Ιωάννη Γκερζελή, 17) Σπυρίδωνα Πλατή
18) Αντωνίου Κυριαζή, 19. Νικόλαου Σταυρέλη, 20. Γεωργίας Στριμενοπούλου, 21. Γεώργιου Μουρούτσου, 22.
Μιχαήλ Δόντη, 23. Δημήτριου Μανωλάκη, 24. Μαρίνου Κονδύλη, 25) Παναγιώτη Λαμπρινού και 26) Παρασκευής
Τζέκου).
-- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.- Κωνσταντίνα Λύτρα- Ανδρουτσοπούλου, 2.- Βασίλειος Ταγαράς, 3.- Ηλίας
Μπουρσέ , 4.-Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου και 5.- Μάριος Ασημακόπουλος, απέχουν)
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δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2020, ως εξής:
Ειδικότητα.

Θέσεις.

ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων
Έργου

1

ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων

2

ΥΕ Εργατών
πυρασφάλειας πυροπροστασίας

11

Υπηρεσία.
Πρασίνου
Πρασίνου

Πρασίνου

Διάρκεια
συμβάσεων.
Έως
τέσσερις(4)
μήνες

Κ.Α.
Πιστώσεων.

Προϋπολογισμός
δαπάνης.

35/6041.0002
35/6054.0002

1.348,15

Έως
τέσσερις(4)
μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

2.696,30

Έως
τέσσερις(4)
μήνες

35/6041.0002
35/6054.0002

11.978,24

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα του προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών
Αυτοκινήτων θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 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).

ΑΔΑ: Ω7ΡΑΩΛ7-Ι2Η

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 77 / 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 05 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

