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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Μαΐου του έτους 2011 και 
ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 187/2011 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 24/5/2011. 

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

11/24-5-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 

 Έγκριση πρόσληψης ενός (1) µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και ενός (1) ηλεκτροτεχνίτη 
αυτοκινήτων µε σύµβαση εργασίας χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

13.30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4715/20-05-2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  19) Τσούκης Λάµπρος 1)Τσαντήλας Βασίλειος  

2) Αναστασίου Απόστολος  20)Χλαπάνας Ηλίας  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21)Βερίλλης ∆οµήνικος  

4) Γούλας Σωτήριος  22)Γεννάδιος Ιωάννης  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   23)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  24)Ντελής Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25)Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς   26)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  27)Τέγος Χρήστος  

10)Κωτούλας Φίλιππος  28)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Μακροστέργιος Αθανάσιος   

12)Μαρκινός Αθανάσιος  30)Τσίπρας Εµµανουήλ  

13)Μουζιούρας Νικόλαος  31)Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  32)Χάρµπας Θωµάς   

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    

17)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

18)Σούφλα Ουρανία    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, 

παρόντες ήταν οι 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. 

Κωνσταντίνου Παπαλού. 

                                       
                                   -------------------------------------------- 
  
  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ΄αριθ.185/2011 απόφασή 

του, ενέκρινε οµόφωνα την συζήτηση του 2ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος, που 

αφορά την έγκριση πρόσληψης ενός (1) µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων και ενός (1) 

ηλεκτροτεχνίτη µε σύµβαση εργασίας χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών  και αφού έλαβε 

υπόψη: 

 

  1.Την υπ΄ αριθµ.63/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (εγκριτική Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 5521/31762/30-3-2011) που 
αφορά την έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας, πέντε (5) οδηγών 
απορριµµατοφόρων, ενός (1) χειριστή γκρέιντερ, δύο (2) χειριστών JCB, ενός (1) τεχνίτη 
οχηµάτων και ενός (1) ηλεκτρολόγου οχηµάτων µε σύµβαση χρονικής διάρκειας οκτώ (8) 
µηνών. 
 
      22..ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ∆∆//ννττρριιααςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΑΑµµααξξοοσστταασσίίοουυ  ΑΑ..  ΠΠααππππάά  --  ΤΤοοπποούύζζηη,,  ηη  
οοπποοίίαα  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  
““ΕΕιισσηηγγοούύµµαασσττεε  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  εεννόόςς  ((11))  ττεεχχννίίττηη  οοχχηηµµάάττωωνν  κκααιι  εεννόόςς  ((11))  ηηλλεεκκττρροολλόόγγοουυ  
οοχχηηµµάάττωωνν  πποουυ  µµεεττααττρρέέπποουυµµεε  σσεε  ππρρόόσσλληηψψηη  εεννόόςς  ((11))  µµηηχχααννοοττεεχχννίίττηη  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  εεννόόςς  
((11))  ηηλλεεκκττρροοττεεχχννίίττηη  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχαα””  
     
      3.Τις διατάξεις του Π.∆ 50/2001    
              
    4. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος ανέφερε ότι κρίνεται αναγκαία η 
λήψη νέας απόφασης διότι οι ειδικότητες “τεχνίτης οχηµάτων” και “ηλεκτρολόγος 
οχηµάτων”  δεν ανταποκρίνονται επ΄ ακριβώς σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Π.∆ 50/2001      
και πρέπει σύµφωνα µε βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, 
υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ να τις µετατρέψουµε σε “µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων” και 
“ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων” αντίστοιχα. 
 
   5. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου  κ. Τέγου Χρήστου ότι η δηµοτική 
παράταξη την οποία εκπροσωπεί ήτοι Γιοβάνης Γεώργιος, Μακροστέργιος Αθανάσιος και  
Τσίπρας Εµµανουήλ δε συµφωνεί µε την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση χρονικής 
διάρκειας οκτώ µηνών και προτείνει την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.  
 
     6. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. ∆ηµήτρη Αρχοντή η οποία έχει ως εξής: 
οι ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας είναι διαρκείς και πάγιες συνεπώς  η πρόσληψη 
προσωπικού µε οκτάµηνη σύµβαση δεν τις καλύπτει . Προτείνω την πρόσληψη µόνιµου 
προσωπικού. 
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   7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως έχουν 
καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

     8.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της πρόσληψης του 
προαναφερθέντος προσωπικού  ψήφισαν οι ∆.Σ.κ.κ.: Αγραφιώτου Ελένη, Αναστασίου 
Απόστολος, Αρβανιτάκου Σοφία, Γούλας Σωτήριος, Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Ζορµπάς 
Ιωάννης, Καραγιάννης Νικόλαος, Κατσιαβάρας Θωµάς, Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Κωτούλας 
Φίλιππος, Μπατζιάκας Βασίλειος, Μαρκινός Αθανάσιος, Μουζιούρας Νικόλαος, Μπουραζάνης 
Αθανάσιος, Νασιάκου Αλεξάνδρα, Παπαγεωργίου Σταύρος, Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, 
Σούφλα Ουρανία, Τσιούκης Λάµπρος, Χλαπάνας Ηλίας, Βερίλλης ∆οµήνικος, Γεννάδιος 
Ιωάννης, Καρακαλέτση Θεοδώρα, Ντελής Ιωάννης, Ντούρλιας ∆ηµήτριος και Σουφλάκος 
Βασίλειος. 

          
        Μειοψήφισαν οι  ∆.Σ.κ.κ.: Τέγος Χρήστος, Γιοβάνης Γεώργιος, Μακροστέργιος Αθανάσιος, 

Τσίπρας Εµµανουήλ. 
        Οι ∆.Σ. κ.κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, Χάρµπας Θωµάς ψήφισαν λευκό και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του ∆.Κ.Κ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική 
ψήφος. 

 
      ΑΑπποοφφάάσσιισσεε  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  

     Εγκρίνει την πρόσληψη, για το οικονοµικό έτος 2011, δύο (2) ατόµων µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 8 µηνών, των ειδικοτήτων, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται (και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας), βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, υπό τον 
έλεγχο του ΑΣΕΠ και σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ∆∆ΙΙΠΠΠΠ//ΦΦ..22..99//3311//οοιικκ..  8800//0033--0011--22001111  
εεγγκκύύκκλλιιοο  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττεείίααςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  &&  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς  ττοουυ  
ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΑΑ..ΗΗ..∆∆....  
ΑΑννααλλυυττιικκάά::  
  
EE)) Ένας (1) µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων  κατηγορίας ∆Ε , για την υπηρεσία καθαριότητας, ο 
οποίος θα ασχοληθεί µε τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων της υπηρεσίας. 

 
1. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00 € για όλο το διάστηµα 
απασχόλησής του.  

 
2.Βεβαιώνει ότι θα υπάρξουν πιστώσεις  για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από 
τη µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι η κάλυψη της µισθοδοσίας θα 
γίνει από τα ανταποδοτικά τέλη που θα προβλεφθούν  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2011 και από τον Κ.Α. 20-6041.01. Τα έξοδα κίνησης που 
αντιστοιχούν στον καθένα θα προβλεφθούν από τον Κ.Α. 20-6041.02 του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2011. 
 
ΣΣΤΤ))  ΕΕνός (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων , κατηγορίας ∆Ε, για την υπηρεσία καθαριότητας, 
ο οποίος θα ασχοληθεί µε τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων της υπηρεσίας. 

 
1. Η συνολική δαπάνη για τη µισθοδοσία του ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00 € για όλο 
το διάστηµα απασχόλησής του.  

 
2.Βεβαιώνει ότι θα υπάρξουν πιστώσεις  για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από 
τη µισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι η κάλυψη της µισθοδοσίας θα 
γίνει από τα ανταποδοτικά τέλη που θα προβλεφθούν  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
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Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2011 και από τον Κ.Α. 20-6041.01. Τα έξοδα κίνησης που 
αντιστοιχούν στον καθένα θα προβλεφθούν από τον Κ.Α. 20-6041.02 του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2011. 
 

       Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που η εγγεγραµµένη πίστωση για τη µισθοδοσία του 
προσωπικού που θα προσληφθεί, δεν επαρκεί, το απαιτούµενο ποσό θα καλυφθεί µε 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 
 

Μειοψήφισαν οι  ∆.Σ.κ.κ.: Τέγος Χρήστος, Γιοβάνης Γεώργιος, Μακροστέργιος Αθανάσιος, 
Τσίπρας Εµµανουήλ, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

        Οι ∆.Σ. κ.κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, Χάρµπας Θωµάς ψήφισαν λευκό και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του ∆.Κ.Κ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική 
ψήφος. 

                       
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 187 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 

 


