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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 44
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 17-9-2020
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 σήµερα τηv 17η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Πέµπτη και ώρα 10:00
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 27746/16-9-2020 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.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέµατος «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας των σχολικών µονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης
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Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76)», διότι
η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας για τις σχολικές µονάδες
είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς το σχολικό έτος ξεκίνησε ήδη, κι ως εκ τούτου πρέπει άµεσα να
γίνουν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 414η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Πρόσληψη
προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων και κατά την
παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄64), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76)» επισηµαίνει πως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή «…
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας…».

Αναφέρει

επίσης, ότι σύµφωνα µε το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Σύµφωνα µε το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναµόρφωση του προϋπολογισµού
αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για
την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου
και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν την γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός
των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, µε το Ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του
προϋπολογισµού, άρα, σε σχέση µε την ακολουθούµενη διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ακολούθως θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την από 16-9-2020 εισήγηση του Τµήµατος
∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως
εξής:
Θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισµού σχολικών
µονάδων 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), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020,
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της Πράξης Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020,
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)».
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/15-09-2020 προβλέπεται ότι:
«2. Έως τις 31.12.2020, οι δήµοι µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η
ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την προρρηθείσα ηµεροµηνία, ειδικά για τον σκοπό αυτόν».
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες καθαρισµού των
σχολικών µονάδων του ∆ήµου µας, λόγω της συνέχισης της πανδηµίας και των υγειονοµικών
µέτρων που αυτή συνεπάγεται και τα οποία καθιστούν κατεπείγουσα και επιτακτική την ανάγκη σε
προσωπικό για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του
κορωναϊού COVID-19 στον καθαρισµό των σχολικών µονάδων 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 καθαρισµού των σχολικών µονάδων
του ∆ήµου µας, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του
κορωναϊού COVID-19, ως εξής:
Ειδικότητα.
ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών µονάδων

Θέσεις.
∆ώδεκα (12)

Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
ανέρχεται στο ποσό των 61.920,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού
έτους 2020, µε ΚΑ 15/6041.0002, 15/6041.0003, 15/6054.0003 και 15/6054.0004, όπως αυτές θα
διαµορφωθούν µετά από τροποποίηση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2020, σύµφωνα µε
τη συνηµµένη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997).
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Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 17-9-2020 σχετική εισήγηση της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
Λαµβάνοντας υπόψη την απο 16-9-2020 εισήγηση του τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
περί πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισµού σχολικών µονάδων
µε διάρκεια σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 4 µηνών , στα πλαίσια της
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊου covid-19 και τις διατάξεις
του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/Α'/15-9-2020) προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Κορινθίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών µονάδων και συγκεκριµένα 12 ατόµων πλήρους απασχόλησης (εννέα στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση και τριών στη ∆ευτεροβάθµια) . Οι πιστώσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε το αίτηµα
της υπηρεσίας και αντιστοίχως η τροποποίηση του προϋπολογισµού προτείνονται οι εξής :
ως προς τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό έτους 2020
Ως προς το µέρος των εξόδων:
Μειώνουµε:
τον κ.α 00/6492.0001 µε τίτλο :''∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων'” προϋπολογισµού 1.209.538,60€ κατά το ποσό των 150.000,00€
και τελικό Προϋπολογισµό 1.059.538,60€
µεταφέρουµε στο αποθεµατικό το ποσό των 150.000,00€ µε το οποίο το ενισχύουµε και απο εκεί
µεταφέρουµε 61.920,00 και ενισχύουµε:
τον κ.α 15/6041.0002 µε τίτλο “αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων Α/θµιας
Εκπαίδευσης” προϋπολογισµού
104.000,00€ µε το ποσό των 36.000,00€ και ο
προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 140.000,00€
τον κ.α 15/6041.0003 µε τίτλο “αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων Β/θµιας
Εκπαίδευσης” προϋπολογισµού
60.000,00€ µε το ποσό των 12.000,00€ και ο
προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 72.000,00€
τον κ.α 15/6054.0003 µε τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών Μονάδων Α/θµιας
Εκπαίδευσης” προϋπολογισµού
27.539,20€ µε το ποσό των 10.440,00€ και ο
προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 37.979,20€
Στον κ.α 15/6054.0004 µε τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών Μονάδων Β/θµιας
Εκπαίδευσης” προϋπολογισµού
15.888,00€ µε το ποσό των 3.480,00€ και ο
προϋπολογισµός διαµορφώνεται σε 19.368,00€
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) µήνες, για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών καθαρισµού των σχολικών µονάδων του ∆ήµου µας, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις
ανωτέρω εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 169-2020 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του ∆ήµου, την από 17-9-2020
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 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), τις διατάξεις του
άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/15-9-2020), καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες,
σχετικές νοµοθετικές διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας έως τέσσερις (4) µήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισµού των σχολικών
µονάδων του ∆ήµου µας, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς
του κορωναϊού COVID-19, ως εξής:

Θέσεις.

Ειδικότητα.

∆ώδεκα (12)

ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών µονάδων

Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
ανέρχεται στο ποσό των 61.920,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού
έτους 2020, µε ΚΑ 15/6041.0002, 15/6041.0003, 15/6054.0003 και 15/6054.0004, όπως αυτές θα
διαµορφωθούν µετά από τροποποίηση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2020, σύµφωνα µε
τη συνηµµένη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997).
Β.-

Υποβάλλει δεσµευτικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο

αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020, όπως αυτό ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της

παρούσης,

η οποία αναµόρφωση προϋπολογισµού

εγκρίνεται υποχρεωτικά από το δηµοτικό συµβούλιο στην επόµενη συνεδρίασή του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-032020), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/414/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 21-9-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

