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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 51
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 04-11-2020
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 4η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 33123/30-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος,
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέµατος Ηµερησίας διάταξης),
2)Πλατής Σπυρίδων (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέµατος Ηµερησίας διάταξης).
Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
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συζήτησης του θέµατος «Επιβεβαίωση εγκεκριµένων θέσεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου
στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020», διότι υπάρχει άµεση
ανάγκη επιβεβαίωσης των θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ΠΥΣ
33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020 και αποστολής των
σχετικών δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 71274/27-10-2020 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών περί πρόσθετων προσόντων.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 501η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Επιβεβαίωση εγκεκριµένων θέσεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου στα πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ.
Πρωτ.33556/03-11-2020 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: "Επιβεβαίωση εγκεκριµένων θέσεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου στα πλαίσια του
ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020".
Σχετ. υπ’ αριθµ. 47668/28-7-2020 και υπ’ αριθµ. 71274/27-10-2020 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περ. 1στ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ 134/τ.Α΄/0908-2019) σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αποφασίζει το ετήσιο
πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
3. Τις διατάξεις του ν. 4590/2010 (Φ.Ε.Κ 17/τ.Α΄/07-02-2019) όπου, µεταξύ άλλων,
καθορίζεται η διαδικασία για τον Στρατηγικό προγραµµατισµό διενέργειας προσλήψεων
τακτικού προσωπικού για τα έτη 2020-2023.
4. Το γεγονός ότι στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασµού η Υπηρεσία µας υπέβαλλε αίτηµα, το
οποίο καταχώρησε στην εφαρµογή του Ετήσιου Προγραµµατισµού Προσλήψεων (Ε.Π.Π)
2020 και το οποίο αφορούσε στην κάλυψη δέκα τριών (13) οργανικών θέσεων.
5. Το υπ. αρ. πρωτ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης
προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο
πλαίσιο του Ετήσιου Προγραµµατισµού Προσλήψεων για το έτος 2020 µε το οποίο εγκρίνει
για τον ∆ήµο µας δυο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ 6
Τοπογράφων Μηχανικών.
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 71274/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί
πρόσθετων προσόντων, επιβεβαίωσης των θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων
έτους 2020 και αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών, µε το οποίο η Υπηρεσία µας
καλείται να συµπληρώσει και να αναρτήσει στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για στοιχεία
προσωπικού Τ.Α του Υπουργείου, τον προς συµπλήρωση πίνακα επιβεβαιώνοντας την
ύπαρξη των εγκεκριµένων κενών οργανικών θέσεων, την ταύτιση της λεκτικής ονοµασίας
των κατηγοριών/κλάδων των εγκεκριµένων θέσεων µε αυτές που περιγράφεται στον οικείο
Ο.Ε.Υ, να προσδιορίσει τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επιβεβαίωση ύπαρξης των
σχετικών πιστώσεων καθώς και να αποστείλει µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
info@asep.gr έγγραφο µε το οποίο θα βεβαιώνεται η πληρότητα και ορθότητα του
αναρτηµένου πίνακα συνοδευόµενο από τα αναφερόµενα δικαιολογητικά.
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7. Το γεγονός ότι οι τίτλοι σπουδών και τα υποχρεωτικά πρόσθετα απαιτούµενα προσόντα θα
καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, το π.δ 50/2001 και τα
ισχύοντα για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
8. Την διαπίστωση ότι δεν κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν πρόσθετα προσόντα για τις
εγκριθείσες θέσεις.
9. Την υπ. αρ. πρωτ. 25765/1-9-2020 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
την ύπαρξη πίστωσης και το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την επιβεβαίωση των εγκεκριµένων θέσεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου στα
πλαίσια του ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020, ήτοι δυο (2) κενές
οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου κλάδου ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ 6
Τοπογράφων Μηχανικών, όπως αυτές αποτυπώνεται στον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου µας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθµ. Πρωτ. 33556/03-11-2020 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας,
τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιβεβαίωση των εγκεκριµένων θέσεων τακτικού προσωπικού του ∆ήµου στα πλαίσια του
ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2020, ήτοι δυο (2) κενές οργανικές θέσεις δηµοσίου δικαίου κλάδου ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ 6 Τοπογράφων Μηχανικών, όπως αυτές αποτυπώνεται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κορινθίων,

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 51/501/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 05-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

