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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

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 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 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. 117/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/4/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
7/2-4-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 9368/18-4-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρόσληψης 40 εργατών στο Τμήμα Πρασίνου με σύμβαση εργασίας 

διάρκειας 2 μηνών. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 

7:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7593/23-3-2012 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, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας 

για 29-3-2012 συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Βερίλλης ∆ομήνικος 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Γεννάδιος Ιωάννης   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Ντελής Ιωάννης  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Τέγος Χρήστος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Χάρμπας Θωμάς  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

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

μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 
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Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------------- 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση 
πρόσληψης 40 εργατών στο Τμήμα Πρασίνου με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΑΑννααππλληηρρώώττρριιααςς  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηηςς  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ΠΠρραασσίίννοουυ  κκααςς  
ΣΣππυυρροοπποούύλλοουυ  ΑΑπποοσσττοολλίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  

«Στο τμήμα πρασίνου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης εργατικού προσωπικού το 
οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο νέος διευρυμένος 
Καλλικρατικός ∆ήμος, δημιούργησε νέες ανάγκες σε προσωπικό λόγω του ότι οι τέσσερις (4) 
δημοτικές ενότητες δεν διαθέτουν αντίστοιχο εργατικό προσωπικό. 

Επιπλέον ο φετινός πολύ δύσκολος χειμώνας προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε 
δέντρα και γενικά στα φυτά, σε πάρκα, δρόμους, αλσύλλια κλπ σε όλη την έκταση του 
∆ήμου. Το Τμήμα Πρασίνου είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει στις εργασίες αποκατάστασης, 
όπως του κλαδέματος ή κοπής των κατεστραμμένων τμημάτων ή ολόκληρων δέντρων , 
καθώς και νέων φυτεύσεων.  

Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός της έξαρσης της βλάστησης κατά τους 
εαρινούς μήνες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων,  ενώ η ξήρανση των εναπομεινάντων 
χόρτων σε ∆ημοτικούς κοινόχρηστους ή εγκαταλελειμμένους χώρους, θα αυξήσει σημαντικά 
τον κίνδυνο εμφάνισης φιδιών, τρωκτικών, κουνουπιών καθώς και τον κίνδυνο πυρκαγιών.  

Για τους παραπάνω λόγους και βάσει των διατάξεων του Ν. 3146/2003, άρθρο 6 παρ.5, 
εισηγούμαστε την έγκριση πρόσληψης 40 εργατών με σύμβαση χρονικής διάρκειας 2 μηνών, 
από 1-5-2012 έως 30-6-2012.» 
 
2.Το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόσληψη δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 
τετραμελούς εξ Υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄)  
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης 
 
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της πρόσληψης σαράντα (40) 
εργατών στο τμήμα πρασίνου ψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αγραφιώτου,  
Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, 
Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, 
Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα και Τσιούκης ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Ντούρλιας, Σουφλάκος,  Τέγος, 
Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσίπρας, Αρχοντής και Χάρμπας.  
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
1. Εγκρίνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δύο (2) μηνών και για το χρονικό διάστημα από 1-5-2012 έως 30-6-2012 
σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, για την κάλυψη 
έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Αμαξοστασίου, όπως 
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
2. Βεβαιώνει ότι υπάρχουν πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη 
μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού, διευκρινίζοντας ότι η κάλυψη της μισθοδοσίας 
ύψους 96.000,00 € θα γίνει από τακτικά έσοδα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 
∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012 και από τον Κ.Α. 35-6041.0001.  
 
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο Καρδίτσας να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες έπειτα από τη 
σχετική έγκριση της απόφασης 
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Μειοψήφισαν οι ∆ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, 
Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσίπρας και Χάρμπας.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο ∆ημοτικός 
Σύμβουλος Βασ. Τσαντήλας λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 117/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


