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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 25
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 30-6-2021
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, ∆ήµαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήµαρχο Παιδείας,
Πολιτισµού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

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, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1,παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 38197 (ΦΕΚ 2660/18-062021, τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστηµα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 28 Ιουνίου 2021
και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθµ.
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης σήµερα την 30η Ιουνίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση
και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 17474/25-06-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ
κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και
αναπληρωµατικά), 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 υπ' αριθ. 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 αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το
αναπληρωµατικό µέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω
πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
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Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Σταυρέλης
Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης),
2)Πνευµατικός Αλέξανδρος, (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας
διάταξης), 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης του θέµατος «Παράταση συµβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 και
τροποποίηση προϋπολογισµού», διότι οι εν λόγω συµβάσεις λήγουν στις 05-07-2021 και πρέπει
άµεσα να γίνουν οι απαιτούµενες διαδικασίες για την παράταση αυτών, στα πλαίσια της
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 284η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης
«Παράταση συµβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 και
τροποποίηση προϋπολογισµού» υπενθυµίζει στα µέλη την υπ'αριθµ.2/12/2021 Απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης και έως
5-7-2021, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:
Ειδικότητα

Θέσεις

Χρονική ∆ιάρκεια

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας –
Συνοδών Απορριµµατοφόρων

Έξι (6)

Από την ηµεροµηνία πρόσληψης και έως
05/07/2021.

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων

Έντεκα (11)

Από την ηµεροµηνία πρόσληψης και έως
05/07/2021.

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

Τέσσερις (4)

Από την ηµεροµηνία πρόσληψης και έως
05/07/2021.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών το υπ'αριθµ.πρωτ.48310/29-06-2021
(υπ'αριθµ. 17653/30-06-2021 εισερχ.) έγγραφο της ∆/νσης Προσωπικού του Υπουργείου
Εσωτερικών, το οποίο έχει ως εξής:
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Θ Ε Μ Α : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε τις διατάξεις των άρθρων 74
ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020
ΣΧΕΤ.: Τα Α.Π. 91546/24-12-2020 και 9755/8-2-2021 έγγραφά µας
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων µας, µε τα οποία παρείχαµε αναλυτικές οδηγίες
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (A’ 214), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση του
κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών και µετά από πληθώρα ερωτηµάτων που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία µας,
σας γνωρίζουµε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα αυτών, για την κάλυψη άµεσων αναγκών λήψης
προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 20 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει µε το 9755/8-2-2021 έγγραφό µας, οι εν λόγω συµβάσεις έχουν εκ
του νόµου διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες και ως εκ τούτου, οι
συµβάσεις που συνήφθησαν έως τις 28-2-2021 δύνανται να εξαντλήσουν την µέγιστη χρονική
διάρκεια των οκτώ (8) µηνών.
Συνεπώς, Ο.Τ.Α., των οποίων οι αρµόδιες οικονοµικές επιτροπές έλαβαν απόφαση σύναψης
συµβάσεων βάσει του ως άνω νοµοθετικού πλαισίου µέχρι την ανωτέρω προβλεπόµενη
ηµεροµηνία, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει
εξαντληθεί η µέγιστη προβλεπόµενη από το νόµο χρονική διάρκεια των οκτώ (8) µηνών για τις
ήδη συναφθείσες συµβάσεις, να παρατείνουν την διάρκεια αυτών µέχρι της εξάντλησης των οκτώ
(8) µηνών µε λήψη απόφασης της οικείας επιτροπής.
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε άµεσα τα νοµικά πρόσωπα αρµοδιότητάς σας για την εφαρµογή
των ανωτέρω.
Σχετικά συντάχθηκε η από 30-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: «Παράταση συµβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της
Υπηρεσίας Καθαριότητας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια
της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19».
Εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν,
2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν,
3. τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/2020), όπως
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/2020),
4. την υπ’ αριθµ. 5672/25-2-2021 Απόφαση ∆ηµάρχου περί πρόσληψης προσωπικού για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς
του κορωναϊού COVID-19 έως 5-7-2021.
5. το υπ' αριθµ. πρωτ. 48310/29-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε το
οποίο εφόσον οι αρµόδιες οικονοµικές επιτροπές έλαβαν απόφαση σύναψης συµβάσεων
βάσει του ως άνω νοµοθετικού πλαισίου έως την 5-7-2021, δύνανται, εφόσον οι ανάγκες
εξακολουθούν να υφίστανται και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η µέγιστη προβλεπόµενη από το
νόµο χρονική διάρκεια των οκτώ (8) µηνών για τις ήδη συναφθείσες συµβάσεις, να
παρατείνουν την διάρκεια αυτών µέχρι εξάντλησης των οκτώ (8) µηνών µε λήψη απόφασης
της οικείας επιτροπής.
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Εισηγούµαστε:
Την παράταση των συµβάσεων του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, 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

Έξι (6)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων

Έντεκα (11)

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

Τέσσερις (4)

Χρονική ∆ιάρκεια
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών

Το κόστος της δαπάνης που θα προκύψει από την παράταση συµβάσεων του ανωτέρω
προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2021 µε ΚΑ
20/6041.0001 και 20/6054.0001. µε σχετική εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισµού από την
αρµόδια υπηρεσία.
Επίσης σχετικά συντάχθηκε η από 30-06-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών η η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΡΟΣ Α'
Με την από 30/6/2021 εισήγηση του τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων περί παράτασης
συµβάσεων προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης
περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού covid-19, απαιτείται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού για την κάλυψη της δαπάνης , σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην εισήγηση
ως εξής:
ως προς τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό έτους 2021
Ως προς το µέρος των εξόδων:
Μειώνει
• τον κ.α 20/7132.0001 µε τίτλο:Προµήθεια µεταφορικών µέσων, προϋπολογισµού
1.847.920,00 κατά 105.555,52€ και τελικό προϋπολογισµό 1.742.364,48€
Μεταφέρεται ποσό 105.555,52€ απο το αποθεµατικό για την :
Ενίσχυση
• του κ.α 20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού , προϋπολογισµού 596.213,92€ µε ποσό 82.648€ και
τελικό προϋπολογισµό 678.861,92€
• του κ.α 20.6054.0001 µε τίτλο: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού , προϋπολογισµού 175.356,80€ µε ποσό 22.907,52€
και τελικό προϋπολογισµό 198.264,32€
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την παράταση των συµβάσεων του
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της ανάγκης
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περιορισµού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, µε τις ειδικότητες και θέσεις που
αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του αρµοδίου Τµήµατος, έως την συµπλήρωση οκτώ (8)
µηνών, καθώς και την τροποποίηση του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2021, σύµφωνα µε
την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, το υπ'αριθµ.πρωτ.48310/29-06-2021 (υπ'αριθµ. 17653/30-06-2021 εισερχ.) έγγραφο
της ∆/νσης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, την από 30-06-2021 εισήγηση του Τµήµατος
∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, την από 30-06-2021εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νοµοθετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση των συµβάσεων του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, 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

Έξι (6)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων

Έντεκα (11)

∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων

Τέσσερις (4)

Χρονική ∆ιάρκεια
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών
Έως την συµπλήρωση οκτώ (8) µηνών

Β.- Υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναµόρφωσης του
δηµοτικού προϋπολογισµού, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην από 30-06-2021
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 25/284/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 01-07-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

