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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 7η του µήνα Απριλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 15.00 µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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’ αριθµ. 192/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 7/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
7/7-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
         Αριθ. Πρωτ. 11794/7-5-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ανάκληση της υπ'αριθµ. 83/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήψη 
νέας απόφασης σχετικά µε λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας 

(∆Η.Κ.Ε.Κ) και µεταφορά του προσωπικού και των αρµοδιοτήτων της στο ∆ήµο 
Καρδίτσας. 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 

14.00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9327/4-4-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  14) Σούφλα Ουρανία 1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  16) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

4) Γούλας Σωτήριος  17) Ντελής Ιωάννης 4) Παπαγεωργίου Σταύρος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Γεννάδιος Ιωάννης 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Μακροστέργιος Αθανάσιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Κωτούλας Φίλιππος  21) Παπαδηµητρίου Φώτιος 8) Σουφλάκος Βασίλειος 

9) Μαρκινός Αθανάσιος   9) Γιοβάνης Γεώργιος 

10) Μουζιούρας Νικόλαος   10) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

11) Μπατζιάκας Βασίλειος   11) Τσαντήλας Βασίλειος 

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος   12) Χάρµπας Θωµάς 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 21), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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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. Παπαλού Κωνσταντίνου. Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Ιωάννη Ντελή, λόγω απουσίας της Προέδρου κ.  Αλεξάνδρας Νασιάκου 

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

Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να  συζητήσει επί του θέµατος 
της ανάκλησης της υπ'αριθµ. 83/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήψης νέας 
απόφασης σχετικά µε λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) 
και µεταφοράς του προσωπικού και των αρµοδιοτήτων της στο ∆ήµο Καρδίτσας  
 
Πριν από την έναρξη της συζήτησης ο προεδρεύων, αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Ιωάννης Ντελής ανέφερε ότι το θέµα συζητείται εκτάκτως, διότι προέκυψαν 
νέα στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης και ταυτόχρονα 
τη λήψη νέας, δεδοµένου ότι η προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία δηµοσίευσης της απόφασης που θα ληφθεί, στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
είναι η 18η Απριλίου 2014, ηµεροµηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι περιορισµοί που 
τάσσονται από το νόµο λόγω των επικείµενων δηµοτικών εκλογών της 18ης Μαϊου 2014. 
Κάλεσε δε το Σώµα να αποφανθεί για το κατεπείγον ή µη του θέµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε τον κ. αντιπρόεδρο και είδε τις σχετικές διατάξεις  
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Θεωρεί τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα και εγκρίνει τη συζήτηση του ανωτέρω 
αναγραφοµένου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
 
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ'αριθµ. 100/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου Καρδίτσας, ήτοι: 
α) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) 
β) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιτάµου (∆Η.Κ.ΕΠ.ΙΤ) 
γ) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιφωνίου (∆Η.Κ.Ε.ΚΑΛ)  
δ) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κάµπου (∆Η.Κ.Ε.ΚΑ) 
ε) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μητρόπολης (∆Η.Κ.Ε.ΜΗ),  
καθώς και τη σύσταση µιας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης στο ∆ήµο Καρδίτσας µε 
επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ)». 
Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 765/40396/27-4-2011 απόφαση της 
Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και 
δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 1185/9-6-2011, τεύχος Β' 
 

2. Την υπ'αριθµ. 12/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ περί λύσης 
της δηµοτικής επιχείρησης, ανάληψης των δραστηριοτήτων της από το ∆ήµο Καρδίτσας, 
µεταφορά του προσωπικού της στο ∆ήµο και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. 
 

3. Την υπ'αριθµ. 83/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε 
η λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ) και η  µεταφορά των αρµοδιοτήτων της Επιχείρησης 
στο ∆ήµο Καρδίτσας, καθώς και η µεταφορά των πέντε ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής 
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Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), των έξι προγραµµάτων “Βοήθεια στο Σπίτι” και του  
προγράµµατος “Ιατροκοινωνικό Κέντρο” στο ∆ήµο Καρδίτσας µέχρι τη λήξη τους. Εγκρίθηκε 
επίσης ότι η µεταφορά των εργαζοµένων της επιχείρησης στο ∆ήµο Καρδίτσας θα γίνει µε 
νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε ταυτόχρονη σύσταση προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καρδίτσας, στις οποίες θα ενταχθούν οι εργαζόµενοι της ∆Η.Κ.Ε.Κ που πληρούν 
τις νόµιµες προϋποθέσεις για µεταφορά τους στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
4. Την εισήγηση του προέδρου της ∆Η.Κ.Ε.Κ, αντιδηµάρχου Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος 
ανέφερε:  
Με την υπ'αριθµ. 100/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  έγινε η σύσταση της 
«∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.ΚΕ.Κ)» µετά από από συγχώνευση 
των Κοινωφελών Επιχειρήσεων  ∆ήµου Καρδίτσας – Ν.Π.Ι.∆: α) ∆ηµοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καρδίτσας - ∆Η.Κ.Ε.Κ, β) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιτάµου - 
∆Η.Κ.ΕΠ.ΙΤ, γ) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Καλλιφωνίου – ∆Η.Κ.Ε.ΚΑΛ., δ) ∆ηµοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Κάµπου - ∆Η.Κ.Ε.ΚΑ, ε) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Μητρόπολης – ∆Η.Κ.Ε.ΜΗ. 
 
• Το άρθρο 262 Ν. 3463/06 ορίζει  τα εξής : 
«1. ∆ηµοτική  ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν  την πάροδο της 
διάρκειάς της µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,  η οποία λαµβάνεται µε 
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  Με την ίδια διαδικασία λύεται η 
επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργή για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2)  
ετών.  
  
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.  Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο ή την Κοινότητα 
που την είχε συστήσει .  
 
3. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο» 
 
• Η διάταξη της παρ. 7  του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, όπως συµπληρώθηκε µε το 
άρθρο 26 παρ. 6 Ν. 3938/2011 και το άρθρο 10 παρ. 6 Ν. 4071/2012 ορίζει: 
 
άρθρο 109 παρ. 7 Ν. 3852/2010 «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ∆.Ε.Υ.Α. 
και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου αυτού, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισµένου χρόνου µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα 
από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον 
αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων»  
 
άρθρο 10 παρ. 6 Ν. 4071/2012 «Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων 
αποδοχών του µεταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο 
δήµο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,  που λαµβάνεται µε την 
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ......» . 
 
• Στην παρ. 4  του άρθρου 44 Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις»  αναφέρονται τα ακόλουθα :  
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«4.  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 112  του ν . 3852/2010  προστίθεται παράγραφος 
2α ως εξής : ”2α. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα ή 
προγράµµατα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις ΟΤΑ 
ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, δύναται να µεταφερθούν σε κάθε έναν 
εξυπηρετούµενο δήµο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε 
κοινωφελή επιχείρηση του δήµου ή στην Περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που 
αναλαµβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται , εφόσον τα 
παραπάνω νοµικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης 
των σχετικών υπηρεσιών από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση 
εκάστου προγράµµατος.  Η µεταφορά των προγραµµάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται µε 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου κάθε εξυπηρετούµενου δήµου ή του περιφερειακού 
συµβουλίου. Τα µεταφερόµενα προγράµµατα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους 
ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά, στα οποία περιλαµβάνονται όσα 
απορρέουν από τις συµβάσεις έργου ή από τις συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, οι 
οποίες συνεχίζονται µέχρι τη λήξη τους. Οι συµβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται,  
όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21  του Ν. 2190/94, όπως 
ισχύει,  από 1.1.2011. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται 
στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων, µεταφέρεται µε την ανωτέρω απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου,  η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του 
προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί 
υπόψη η προϋπηρεσία του».  
 
• Με το υπ’αριθ. 47184/12/20-02-2013  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ µας κοινοποιήθηκε  η υπ ́ αριθ. 
615/2012 οµόφωνη Γνωµοδότηση του ΣΤ’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ, η οποία έγινε αποδεκτή από 
τον Υπουργό Εσωτερικών, σύµφωνα µε την οποία η διάταξη της παρ 7 του άρθρου 109 Ν. 
3852/2010 περί µεταφοράς προσωπικού εφαρµόζεται σε περίπτωση λύσης δηµοτικής 
κοινωφελούς επιχείρησης ή ∆ΕΥΑ εφόσον,  όµως, η δραστηριότητα τους,  µετά τη λύση 
τους, αναλαµβάνεται (και συνεχίζεται) από τον οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου,  άλλως εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 262  του ν . 3460/2006.  
 
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις, προτείνω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη λήψη 
απόφασης ως εξής:  
 
1) Τη λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ)  και ανάληψη 
των δραστηριοτήτων της και των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο 
Καρδίτσας για τους εξής λόγους : 
 
Η ∆Η.Κ.Ε.Κ αποτελεί µία δηµοτική επιχείρηση που έχει κληρονοµήσει από το παρελθόν 
υποχρεώσεις (προµηθευτές, δάνεια κ.λ.π.) της ∆ΕΤΑΚ (αµιγής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Τουρισµού Αναψυχής Καρδίτσας) και των πέντε Καποδιστριακών Κοινωφελών Επιχειρήσεων 
(∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καρδίτσας - ∆Η.Κ.Ε.Κ, ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Ιτάµου - ∆Η.Κ.ΕΠ.ΙΤ, ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιφωνίου - ∆Η.Κ.Ε.ΚΑΛ,  
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κάµπου - ∆Η.Κ.Ε.ΚΑ, ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Μητρόπολης - ∆Η.Κ.Ε.ΜΗ ). 
Η Επιχείρηση κατά κύριο λόγο υλοποιεί συνχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (πέντε Κέντρα 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), έξι ∆οµές Βοήθεια στο Σπίτι,  Ιατροκοινωνικό 
Κέντρο).  
Επίσης στους σκοπούς της Επιχείρησης ανάγεται και η λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Κινηµατοθεάτρου, η λειτουργία του θερινού ∆ηµοτικού Κινηµατοθεάτρου καθώς και η 
λειτουργία της Τράπεζας Ρουχισµού και άλλων αγαθών.    
Μια Επιχείρηση που καλείται να διαχειριστεί ένα κύκλο εργασιών που σύµφωνα µε το ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης που καταρτίζει κάθε χρόνο απαιτεί χρηµατοδότηση από τον οικείο ∆ήµο 
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της τάξης των 260.000,00€ προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες της εκτός των 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που υλοποιεί.  
Το σύνολο των εργαζοµένων που καλείται να υποστηρίξει διοικητικά όλες τις αρµοδιότητες 
της Επιχείρησης είναι  η διευθύντρια και ένας κλητήρας µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 
αντίστοιχα. 
Το σύνολο των εργαζοµένων είναι µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου των αντίστοιχων 
προγραµµάτων.  
Επί της ουσίας πλέον οι ∆ηµοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
λειτουργήσουν όπως οι ∆ήµοι. Εφαρµόζεται  η ∆ηµόσια Λογιστική, απαιτείται να 
ακολουθήσει και να εφαρµόσει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης, το Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Συµβάσεων, τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών. Παρά τις προσπάθειες 
∆ιοίκησης και εργαζοµένων να ανταπεξέλθουν στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, εν όψει και της 
γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας είναι επιβεβληµένη για την επίτευξη οικονοµιών 
κλίµακας, η λύση της ∆Η.Κ.Ε.Κ, η ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το ∆ήµο και η  
µεταφορά του προσωπικού της στο ∆ήµο. 
Επιπλέον η αυστηρή εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου επιβάλλει την καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων κάθε µήνα και που σε διαφορετική περίπτωση, 
θέτει υπέρογκα πρόστιµα µε συνέπεια την αστική και  ποινική ευθύνη των Προέδρων και 
Αντιπροέδρων  των Νοµικών Προσώπων. ∆εδοµένου ότι η χρηµατοδότηση της Επιχείρησης 
κατά κύριο λόγο στηρίζεται στις επιχορηγήσεις των προγραµµάτων, οι οποίες δεν 
καταβάλλονται εγκαίρως µε αποτέλεσµα η Επιχείρηση να µην έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε όσα προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο, αποτελεί 
ένα ακόµη σοβαρό λόγο για τη λύση της. 
  
Η απορρόφησή της από το ∆ήµο θα έχει τις εξής θετικές επιπτώσεις: 
  
• Θα υπάρξει µείωση κόστους αφού θα καταργηθούν υπηρεσίες που αγόραζε η ∆Η.ΚΕ.Κ για 
την υποστήριξη των εργασιών της.  

    • Θα απλουστευτεί  το διοικητικό έργο αφού θα εκλείψουν όλες οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που συνεπάγεται η λειτουργία της.  
• Θα υπάρξει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αφού 
δεν θα χρειάζεται να ασχολείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις αποφάσεις ενός επιπλέον 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
•  Θα υπάρξει εξοικονόµηση ανθρώπινου δυναµικού αφού δεν θα χρειάζεται να ασχολούνται 
διαφορετικοί υπάλληλοι για την ίδια εργασία (π.χ προµήθειες, διαγωνισµοί, εντάλµατα 
κ.λ.π.) 
• Θα υπάρξει καλύτερος συντονισµός και πιο αποτελεσµατική διαχείριση του συνολικού 
έργου του ∆ήµου,  αφού όλες οι δραστηριότητες θα πραγµατοποιούνται από το ∆ήµο .  
• Τέλος, δεν αναµένεται να υπάρξει καµιά επιχειρησιακή δυσλειτουργία, αφού όλες οι 
δραστηριότητες της ∆Η.ΚΕ.Κ. προβλέπονται στον οργανισµό του ∆ήµου . 
  
Μετά τη λύση της επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκαθάριση αυτής από ορκωτούς ελεγκτές 
που θα ορισθούν από το δηµοτικό συµβούλιο. 
 
2) α) Τη µεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο ∆ήµο Καρδίτσας.  
β) Τη µεταφορά εργαζοµένων Α.Μ.Ε.Α µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου µέσω ειδικού προγράµµατος του Ο.Α.Ε.∆ 
γ) Τη µεταφορά των πέντε ∆οµών των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(Κ∆ΑΠ)  και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως τη 
λήξη του προγράµµατος 
δ)  Τη µεταφορά των έξι προγραµµάτων “Βοήθεια στο Σπίτι” και του προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως τη λήξη του προγράµµατος 
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ε) Τη µεταφορά του  προγράµµατος “Ιατροκοινωνικό Κέντρο” και του προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως τη λήξη του προγράµµατος στο ∆ήµο  
 
Επί του θέµατος της ανάκλησης της υπ'αριθµ. 83/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου: Η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να γίνει 
και η µεταφορά του προσωπικού της ∆ΗΚΕΚ στο ∆ήµο Καρδίτσας, ώστε να καταστεί δυνατή 
η συνέχιση των υλοποιούµενων από την επιχείρηση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων από 
το ήδη υπάρχον προσωπικό της    
 

5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 
Α. Την ανάκληση της υπ'αριθµ. 83/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε 
λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ), για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας  
 
Β. 1. Τη λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) και ανάληψη 
των δραστηριοτήτων της και των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο 
Καρδίτσας. 
 
Μετά τη λύση της επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκκαθάριση αυτής από ορκωτούς ελεγκτές 
που θα ορισθούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε νεότερη αυτοτελή απόφασή του. 
 
Από την περίπτωση 1 της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014. 
 
2. Τη µεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Καρδίτσας,  µετά τον έλεγχο από το ∆ήµο 
Καρδίτσας των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων του µεταφερόµενου προσωπικού και την 
διαπίστωση της συνδροµής όλων των απαραίτητων εκ του νόµου προϋποθέσεων για τη 
νοµιµότητα των διαδικασιών της µεταφοράς των εργαζοµένων στο ∆ήµο, ήτοι: 
 
α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.∆.Α.Χ) 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 
 

β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕ∆ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.∆.Ο.Χ) 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΙΩΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Μέχρι τη λήξη του προγράµµατος (13-11-2017) 
 
γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ – Κ∆ΑΠ - Ι.∆.Ο.Χ) 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
ΠΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
ΒΟΥΡ∆Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
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ΜΟΥΤΣΙΜΠΑΜΠΙΤΣ ΣΟΝΙΑ ΓΚΑΒΡΙΛΟ ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 
ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ∆Ε  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΛΩΝ ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 
Μέχρι τη λήξη του προγράµµατος (31-8-2014) και δυνατότητα παράτασης εφόσον 
συνεχισθεί το πρόγραµµα µε το ίδιο καθεστώς χρηµατοδότησης.  
 
 δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Ι.∆.Ο.Χ) 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΙΠΕΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΑΡΓΥΡΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
ΖΑΧΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ∆Ε  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

ΣΚΟΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΚΟΛΦΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 
ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΡΥ∆Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆Ε  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆Ε  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
ΣΧΙΖΟ∆ΗΜΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
Μέχρι τη λήξη του προγράµµατος (30-9-2014) και δυνατότητα παράτασης εφόσον 
συνεχισθεί το πρόγραµµα µε το ίδιο καθεστώς χρηµατοδότησης. 
 
ε) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης”, του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού  - Ι.∆.Ο.Χ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Μέχρι τη λήξη του προγράµµατος (31-3-2015) και δυνατότητα παράτασης εφόσον 
συνεχισθεί το πρόγραµµα µε το ίδιο καθεστώς χρηµατοδότησης. 
 
στ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κέντρα Στήριξης Ροµά και 
Ευπαθών Οµάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης”, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού - Σ.Μ.Ε) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΣΚΟΝ∆ΡΑ ΘΩΜΑΊΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 

ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

Έως 4-4-2015 εφόσον το Πρόγραµµα παραταθεί µετά τις 31-03-2015. Αν το ανωτέρω 
Πρόγραµµα δεν παραταθεί οι εν λόγω συµβάσεις θα ισχύουν µέχρι τη λήξη του 
Προγράµµατος  (31-03-2015)  
 
3. Τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καρδίτσας, λόγω του ότι στον Ο.Ε.Υ δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις 
αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως εξής: 
 
α) Τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου 
Χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων: 

� Μία θέση ΠΕ - ∆ιοικητικού 
� Μία θέση ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων 

 
β) Τη σύσταση τριάντα µιας (31) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων: 

� Μία (1) θέση  ∆Ε - ∆ιοικητικού 
� Μία (1) θέση ΥΕ - Βοηθητικού Προσωπικού 
� Πέντε (5) θέσεις ΠΕ - Νηπιαγωγών 
� ∆ύο (2) θέσεις ΠΕ - Γυµναστών 
� Μία (1) θέση ∆Ε - Προσχολικής Αγωγής - Μουσικοκινητικής Αγωγής 
� ∆ύο (2) θέσεις ΥΕ - Καθαριστριών 
� Μία (1) θέση ΠΕ - Κοινωνικών Λειτουργών 
� Πέντε (5) θέσεις ΤΕ - Κοινωνικών Λειτουργών 
� Τρεις (3) θέσεις ΤΕ - Νοσηλευτριών 
� Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε - Νοσηλευτριών 
� Πέντε (5) θέσεις ΥΕ - Οικογενειακών Βοηθών 
� Μία (1) θέση ΠΕ - Κοινωνιολόγου 

 
γ) Τη σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου 
µίσθωσης έργου των κάτωθι ειδικοτήτων: 

� Μία θέση ΠΕ - Ψυχολόγου 
� Μία θέση ΠΕ - Συµβούλου Προώθησης Απασχόλησης 
� Μία θέση ΠΕ - Παιδαγωγού 
� Μία θέση ΥΕ - ∆ιαµεσολαβητή 

 
     Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωσή 

τους (Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων”). 

 
    Η κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού στις παραπάνω συνιστώµενες θέσεις στον 

Ο.Ε.Υ του ∆ήµου, θα γίνει µε απόφαση που θα εκδοθεί από το αρµόδιο προς διορισµό 
όργανο, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 
    Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας 

του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των 
ΟΤΑ ή από τις διατάξεις του Ν.4024/2011, οι οποίες επεκτείνονται για το προσωπικό 
Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του. 
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4. Με την παρούσα απόφαση: 
α) Για την µεταφορά του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Ι.∆.Α.Χ) προκαλείται δαπάνη ύψους 43.984,20 € στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καρδίτσας του οικονοµικού έτους 2014, η οποία είναι εγγεγραµµένη στον Κ.Α 15-6021.0001 
µε αιτιολογία “Τακτικές αποδοχές”, συνολικού ποσού 637.500,00 € και στον Κ.Α 15-
6052.0001 µε αιτιολογία “Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ”, συνολικού ποσού 245.000,00 €. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε νεότερη απόφασή του θα αναµορφώσει τον προϋπολογισµό και θα 
µεταφέρει την ανωτέρω πίστωση στους κωδικούς µισθοδοσίας προσωπικού Ι.∆.Α.Χ. 
 
Για το έτος 2015 θα προκληθεί δαπάνη ύψους 43.984,20 € περίπου και για τα επόµενα έτη 
αντίστοιχη δαπάνη, για την κάλυψη των οποίων θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους 
Κ.Α. εξόδων των αντίστοιχων προϋπολογισµών του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
β) Για τη µεταφορά του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
και τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους 
608.745,04 € (πρόγραµµα ΑΜΕΑ ΟΑΕ∆, πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”, “Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής - Κ∆ΑΠ” και Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών 
Οµάδων στις 8  Περιφέρειες Σύγκλισης”, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού” αντίστοιχα) έως την ηµεροµηνία λήξης του κάθε προγράµµατος 
αντίστοιχα, σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.  
Σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης των ανωτέρω προγραµµάτων ο προϋπολογισµός θα 
αναµορφωθεί ανάλογα ως προς τα έσοδα και έξοδα σύµφωνα µε τη χορηγούµενη 
χρηµατοδότηση.  
 
γ) Για τη µεταφορά του προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου και τη σύσταση 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων θα προκληθεί συνολική δαπάνη ύψους 60.000,00 € 
(“Κέντρα Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων στις 8  Περιφέρειες Σύγκλιση”, του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” αντίστοιχα) έως την 
ηµεροµηνία λήξης του κάθε προγράµµατος αντίστοιχα, σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014.  
Σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης των ανωτέρω προγραµµάτων ο προϋπολογισµός θα 
αναµορφωθεί ανάλογα ως προς τα έσοδα και έξοδα σύµφωνα µε τη χορηγούµενη 
χρηµατοδότηση.  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 192/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


