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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 και
ώρα  10.00 π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  168/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 18-4-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 168
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

7/18-4-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
      αριθ. πρωτ. 6601/21-4-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12

Ν. 4071/2012

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 6.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 6153/14-4-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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 Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 16) Τάντος Μιχαήλ 1) Κολοκύθα Άλκηστις

2) Αντωνίου Σωτήριος 17) Τίκας Τριαντάφυλλος 2) Ντελής Ιωάννης

3) Αραμπατζής Δημήτριος 18) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Γούλας Σωτήριος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 19) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 20) Παπαγεωργίου Σταύρος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

6) Γιαννέλος Κλεομένης 21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

7) Γούλας Γεώργιος 22) Τσιούκης Λάμπρος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 23) Βαρελάς Βάιος

9) Καπράνας Απόστολος 24) Αμπαντζή Μαρία

10) Κουρκούνας Βασίλειος 25) Μιχαλάκης Κων/νος

11) Λέκκας Αλέξανδρος 26) Λέμας Ευάγγελος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 27) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 28) Κρανιάς Βασίλειος

14) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 29) Σχορετσανίτης Ηλίας

15) Σβάρνας Ιωάννης
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

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

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με πρόσληψη
προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012  και
αφού έλαβε υπόψη:

1.  Την  εισήγηση  του  αντιδημάρχου  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Καρδίτσας  Ιω.
Γεννάδιου, η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων), οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και
πέντε  ημερομίσθια  κατ'  άτομο  το  μήνα,  εφόσον  η  σχετική  δαπάνη  προβλέπεται  στους
προϋπολογισμούς τους.
Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  14  του  Ν.  2190/1994  (ΦΕΚ  28  Α'),  όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την
περίπτωση  κ'  της  παρ.  2  του  άρθρου  12  του  ν.  4071/2012,  η  οποία  αντικατέστησε
ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α',
Β' και Γ' του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους
μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται
στους προϋπολογισμούς τους.
Ο  συνολικός  αριθμός  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  των  είκοσι  (20)  ατόμων  στην
περίπτωση του Δήμου Καρδίτσας.
Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη
διαδικασία  έγκρισης  της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει,  βάσει  πίνακα  προσληπτέων  που
αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου
φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων
στον ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την
31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το  ΑΣΕΠ  διενεργεί  έλεγχο  για  την  συνδρομή  των  όρων  πρόσληψης  των  ως  άνω
περιπτώσεων.  Εάν  κατά  τον  έλεγχο  διαπιστωθεί  ότι  απασχολείται  ή  απασχολήθηκε
προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.
Το  προσωπικό  που  προσλαμβάνεται  περιλαμβάνεται  σε  πίνακα  που  κοινοποιείται  στη
Διεύθυνση  Οργάνωσης  Λειτουργίας  ΟΤΑ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  καθώς  και  στη
Διεύθυνση  Προσλήψεων  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.  Η  μη  τήρηση  της  ως  άνω  διαδικασίας  συνεπάγεται  την  ακυρότητα
οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.
Σημειώνεται  ότι  για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού  απαιτείται  η  σχετική  απόφαση
Δημάρχου, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει τον πίνακα των
προσληπτέων εργατών. Καθώς η πρόσληψη εργατών αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων
και μικρής διάρκειας αναγκών οι οποίες δεν δύνανται να προγραμματιστούν, η απόφαση
πρόσληψης δεν είναι σκόπιμο να αφορά σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό του ενός
μηνός.
Η  ημερήσια  αποζημίωση  καθορίζεται  σύμφωνα  με  το  εκάστοτε  ισχύον  ημερομίσθιο  του
ανειδίκευτου εργάτη. Στο τέλος κάθε μήνα πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση για τον αριθμό των
ημερομισθίων (μέχρι πέντε) και την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας.
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Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  αμοιβή  του  προτεινόμενου  προσωπικού  υπάρχει  στον
προϋπολογισμό έτους 2016 η σχετική εγγραφή Κ.Α. και πίστωση αντίστοιχα των εξής:
ΚΑ 20-6041.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού” και ποσό 13.400,00 €
ΚΑ  20-6054.0001 με  τίτλο  “Εργοδοτικές  εισφορές  ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού”  και  ποσό
3.600,00 €
Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται  ως απαραίτητη για το Δήμο μας εφόσον επιτρέπει  την
άμεση αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων της καθημερινότητας. 
Ως εκ τούτου προτείνουμε την αξιοποίησή της για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2016

2. Το υπ'αριθ. πρωτ. 19374/24-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο οποίο -μεταξύ άλλων- αναφέρεται: “2. Ομοίως και
η  πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε  ημερομισθίων  το  μήνα (άρθρο 210
ΚΔΔΥ όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου. Επιπροσθέτως,
λόγω της ολιγοήμερης απασχόλησης του προσωπικού αυτού, από τις κείμενες διατάξεις (άρ-
θρο 12 παρ. 2 του ν. 4071/2012) δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου
δημοτικού συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση δημάρχου.”

3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρόσληψης εργατικού και τε-
χνικού προσωπικού που θα απασχολείται στο Δήμο Καρδίτσας μέχρι και πέντε ημερομίσθια
κατ'άτομο το μήνα ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι πλην του κ. Κρανιά, ο
οποίος καταψήφισε 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια
κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07 και την
περίπτωση κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, προκειμένου να απασχοληθούν
σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα διαπιστώνονται κάθε φορά
με την απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου.

2. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος
που προβλέπεται από την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή
είκοσι (20) άτομα.

3.  Αρμόδιο  όργανο  για  τον  αριθμό  των  ατόμων,  την  επιλογή  των  ειδικοτήτων  που
απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 

4. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016 έχει προβλεφθεί η
σχετική πίστωση ως εξής:

ΚΑ 20-6041.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού”, ποσό 13.400,00 €
ΚΑ  20-6054.0001  με  τίτλο  “Εργοδοτικές  εισφορές  ΙΚΑ  έκτακτου  προσωπικού”,  ποσό
3.600,00 €

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασ. Κρανιάς
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στη συζήτηση  και   λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Παπαδημητρίου, Λέκκας, Παπαγεωργίου και Τίκας λόγω απο-
χώρησής τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 168/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


