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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 38/27.10.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 279/2021

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της

πράξης ‘’ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ» σε τοπικό επίπεδο στο
Δήμο Κορινθίων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020΄΄»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184 οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «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 09 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 31083/22-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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, ο οποίος συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα εννέα (19) Μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Πούρος Γεώργιος
6. Κόλλια Κωνσταντίνα
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Καρασάββας Ιωάννης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Κεφάλας Σταύρος
13. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Μουρούτσος Γεώργιος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Πλατής Σπυρίδων
18. Ξύδη Μιχαλίτσα
19. Πιέτρης Τιμολέων

ΑΠΟΝΤΑ
1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Ζώγκος Ανδρέας
3. Λαμπρινός Παναγιώτης
4. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος
5. Μπουρσέ Ηλίας
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Μανωλάκης Δημήτριος
8. Καλλίρης Πελοπίδας
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Κορδώσης Χρήστος
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12.Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε στο τέλος
του 3ου ΕΗΔΘ

13. Τζέκου Παρασκευή
14. Γκερζελής Ιωάννης

οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας
Πούλος .
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο πλαίσιο της πράξης ‘’ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ» σε
τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του

Δημοτικού Συμβουλίου:
1) την με αριθμ. πρωτ. 30485/20-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης

‘’Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κορινθίων σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο
Κορινθίων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020΄΄»

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 1585/27-04-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΥ0Ο7Λ1-Ω05) με θέμα: «Ένταξη της
Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», σύμφωνα
με την οποία η ημερομηνία ένταξης της Πράξης ορίζεται η 01-12-2015 και η ημερομηνία λήξης η 30-11-2018.
2. Την υπ’ αριθμ. 508/15-11-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης υλοποίησης της πράξης με τίτλο
«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων με κωδικό
ΟΠΣ 5000978 και υποβολή αιτήματος τροποποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».
3. Την υπ’ αριθμ. 3302/26-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΚΨΡ7Λ1-ΥΧΝ) με θέμα: «1η Τροποποίηση
της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,
σύμφωνα με την οποία προβλέπεται αύξηση φυσικού αντικειμένου με επιμήκυνση της λειτουργίας της δομής έως 30-112020 και αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
4. Την υπ’ αριθμ. 572/27-11-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο
στο Δήμο Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα».
5. Το υπ’ αριθμ. 2585/25-08-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Πελοποννήσου 2014-2020 με θέμα: «Παράταση λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας- αποστολή
προϋπολογισμού».
6. Την υπ’ αριθμ. 496/30-10-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης για
την παράταση «Λειτουργίας της δομής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κορινθίων», έως 30-09-2023 καθώς
και την ενίσχυση λειτουργίας της δομής με μια (1) επιπλέον θέση με την ειδικότητα ΠΕ Νομικών.
7. To εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 και κωδικό ID :
117704 που υποβλήθηκε για την χρηματοδότηση της πράξης .
8. Την υπ’ αριθμ. 3475/04-11-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΓΤΞ7Λ1-3ΡΣ) με
θέμα: «3η Τροποποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος 2014-2020», σύμφωνα με την οποία προβλέπεται παράταση του χρόνου λειτουργίας της δομής έως 3009-2023 και αντίστοιχη αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, συνολικού προϋπολογισμού 528.732,63 € για την
περίοδο από 01-12-2015 έως 30-09-2023.
9. Την υπ’ αριθμ. 561/24-11-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 3ης Τροποποίησης της Απόφασης
Ένταξης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Ε.Π.
«Πελοπόννησος 2014-2020».
10. Την υπ’ αριθμ. 30124/15-10-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την κάλυψη της
δαπάνης και την εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Εισηγείται:
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Νομικής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης
«Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων», με
κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης
ή ανανέωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης της απόφασης ένταξης της πράξης.
Για την πρόσληψη του προσωπικού δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. (περίπτ. κστ παρ.1
άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.
4452/17).
Τα απαιτούμενα προσόντα προκύπτουν από τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΔΑ: 6Χ48ΩΛ7-ΦΜΟ
Για την επιλογή του προσωπικού θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον Δήμο σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και η μοριοδότηση
των υποψηφίων για την επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 40 του ν.4765/2021.
Η πράξη πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του 4038/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 της
από 26-8-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό «Πελοπόννησος 2014-2020».
Για την κάλυψη της δαπάνης υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 60/6041.0002 και Κ.Α. 60/6054.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.>>
2) την με αριθμ. πρωτ. 30124/15-10-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , Τμήμα Μισθοδοσίας, σύμφωνα με
την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που αφορά πρόσληψη ενός ΠΕ Νομικού διάρκειας ενός
έτους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας έχουν προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό έτους 2021 σχετικές πιστώσεις. Αναλυτικά για την κάλυψη της μισθοδοσίας έως τέλος του έτους έχει
προβλεφθεί η κάτωθι μηνιαία δαπάνη:
Στον ΚΑ 60/6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής
Γυναικών» ποσό 1.162,00 €
Στον ΚΑ 60/6054.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών» ποσό 178,13 €
Ανάλογες πιστώσεις θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2022 για το διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 30485/20-10-2021 εισήγηση του Τ.Δ.Α.Π. της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, την αρ. 30124/2021 βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 184/οικ.19515/12-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την
Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ.
10 του Ν. 4555/2018),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Νομικής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της
Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο
Κορινθίων», με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης της απόφασης ένταξης
της πράξης.
Για την πρόσληψη του προσωπικού δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. (περίπτ. κστ παρ.1
άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.
4452/17).
-Τα απαιτούμενα προσόντα προκύπτουν από τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
-Για την επιλογή του προσωπικού θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον Δήμο σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΑΣΕΠ και η μοριοδότηση
των υποψηφίων για την επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 40 του ν.4765/2021.
--Η δαπάνη της ανωτέρω πρόσληψης θα βαρύνει: α) την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α.
60/6041.0002 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής
Γυναικών» ποσού 1.162,00 € και
β) την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. 60/6054.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές
έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών» ποσό 178,13 €
--Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2022 για το διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38 / 279 / 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 - 11 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

