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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 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.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. 510/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 510 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.: 25797/23-10-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ανάκληση της υπ'αριθµ. 429/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δυο µηνών 

για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας   
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014 

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  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 507/2014 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε ανάκληση της υπ'αριθµ. 
429/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δυο µηνών για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες του 
∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 429/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών 
εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε µε την 
υπ'αριθ. πρωτ. 16568/179541/18-9-2014 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 
 
2. Την εισήγηση του αρµοδίου αντιδηµάρχου Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε ότι η 
ανωτέρω απόφαση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί για δηµοσιονοµικούς λόγους. 
Παράλληλα όµως τόνισε την αναγκαιότητα πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την 
αντιµετώπιση απρόβλεπτων αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα 
πέντε εργατών καθαριότητας και ενός χειριστή εκσκαφέα – φορτωτή (JCB) 
 
3. Το υπηρεσιακό σηµείωµα του διευθυντή  Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου, το οποίο 
έχει ως εξής: 
Κατά τη διάρκεια των µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 2014 και λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στις Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Καρδίτσας 
σηµαντικά προβλήµατα και πληµµυρικά φαινόµενα, µε αποτέλεσµα να τεθούν σε κίνδυνο 
τόσο οι δηµοτικές υποδοµές όσο και οι ιδιωτικές περιουσίες. Ενόψει της χειµερινής περιόδου, 
είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός εκτεταµένου προγράµµατος (ειδικά στις τοπικές 
κοινότητες) αποκατάστασης και καθαρισµού χειµάρρων, τσιµενταυλάκων, φρεατίων, 
σχαρών, προκειµένου να αποφευχθούν αντίστοιχα και πιθανά εντονότερα προβλήµατα στο 
µέλλον.  
Λόγω της υποστελέχωσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε εργατοτεχνικό προσωπικό, 
παρακαλούµε να εξετάσετε το αίτηµά µας για την ενίσχυση της υπηρεσίας µας µε έκτακτο 
προσωπικό προκειµένου έγκαιρα και αποτελεσµατικά να αντιµετωπιστούν οι παραπάνω 
κίνδυνοι. 
 
4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, µε τις οποίες προβλέπεται η 
δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (ο 
υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την 
οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
αρθρ. 21 του ν. 2190/94). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω 
δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 
κάθε φορά στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 
αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη 
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συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 
διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ.15 του αρθρ. 21 του ν. 2190/94, όπως συµπληρώθηκε και 
ισχύει µε την παρ.7 του αρθρ.5 του ν. 2527/97  
 
β) Την υπ'αριθµ. 31575/13.09.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., προβλέπεται ότι για την 
πρόσληψη του πιο πάνω προσωπικού για δύο µήνες η ακολουθούµενη διαδικασία είναι: 
• Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της 
πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούµενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του 
προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί και η διάρκεια της σύµβασης (µέχρι δύο µήνες) 
• Απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου µε την οποία προσλαµβάνεται το 
αναγκαίο προσωπικό, σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση του ∆.Σ., λαµβανοµένων υπόψη 
και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις για το 
σκοπό αυτό. 
 
γ) Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, µε τις οποίες οι 
συγκεκριµένες προσλήψεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 
όπως ισχύει 
 
5. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καρδίτσας προβλέπονται συνολικά εκατό θέσεις 
(100) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων. 
 
6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας θα προβλεφθούν πιστώσεις 
στους αντίστοιχους κωδικούς  
 
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί 
στα πρακτικά της συνεδρίασης 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 
Α. Ανακαλεί την υπ'αριθµ. 429/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τους λόγους 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
Β. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών 
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας και ειδικότερα για 
εργασίες  αποκατάστασης και καθαρισµού χειµάρρων, τσιµενταυλάκων, φρεατίων, σχαρών 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των πληµµυρικών φαινοµένων που 
παρατηρήθηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου 
τρέχοντος έτους. Συγκεκριµένα:  
  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Εργάτες  Πέντε (5) ∆ύο (2) µήνες 

Χειριστής Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) Ένας (1) ∆ύο (2) µήνες 

 

Γ. Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει τους 
ανάλογους  κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014 
σε επόµενη αναµόρφωση αυτού  
 
∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας να προβεί σε κάθε ενέργεια για την πρόσληψη 
του προσωπικού που θα εγκριθεί 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 510/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


