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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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. 297/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
297/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
11/2-7-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. πρωτ.: 16970/05-07-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Καθορισμός ειδικοτήτων στο προσωπικό που εγκρίθηκε να προσληφθεί σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και ώρα 6:30
μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16326/28-6-2012 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 συνεδρίαση το
∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

18) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

19) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

3) Γούλας Σωτήριος

20) Ντελής Ιωάννης

3) Μουζιούρας Νικόλαος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22) Σουφλάκος Βασίλειος

5) Αρχοντής ∆ημήτριος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23) Τέγος Χρήστος

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κωτούλας Φίλιππος

25)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Μαρκινός Αθανάσιος

26)Τσίπρας Εμμανουήλ

10) Μπατζιάκας Βασίλειος

27)Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρμπας Θωμάς

12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος
17) Χλαπάνας Ηλίας
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 28), 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. Παπαλού Κωνσταντίνου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ξυνονερίου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό
ειδικοτήτων στο προσωπικό που εγκρίθηκε να προσληφθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήμου κ. Αγγέλου Γεώργιου η οποία έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23672/13-06-2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών , ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονομικών, εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα οχτώ (8) μηνών , σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήμου μας .
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ζήτησε την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων.
΄Ητοι :
 ∆εκαοκτώ (18) εργατών καθαριότητας ΥΕ 16
 Επτά (7) οδηγών απορριμματοφόρων ∆Ε29
 ∆ύο (2) χειριστών εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
 ∆ύο (2) χειριστών διαμορφωτήρα (γκρέιντερ)
 Ενός (1) ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων
 ∆ύο (2) χειριστών πλυντηρίου κάδων
Με την ανωτέρω Κοινή Απόφαση Υπουργών όμως εγκρίθηκαν δεκαπέντε άτομα. Απαιτείται
νέος καθορισμός ειδικοτήτων από το ∆Σ για τα δεκαπέντε πλέον άτομα.
Με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας εισηγούμαστε ο καθορισμός των ειδικοτήτων των δέκα
πέντε ατόμων να είναι ο παρακάτω:
 Έξι (6) εργάτες καθαριότητας ΥΕ 16
 Πέντε (5) οδηγοί απορριμματοφόρων ∆Ε29
 Ένας (1) χειριστής πλυντηρίου κάδων
 ∆ύο (2) χειριστές εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
 Ενός (1) χειριστής διαμορφωτήρα (γκρέιντερ)
2. Την υπ’ αριθ. 598/2011 απόφαση του ∆.Σ.
3.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23672/13-06-2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών ,
∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονομικών περί έγκρισης
σύναψης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄βαθμού
της χώρας για το 2012. Στην ΚΥΑ ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων , ανά ∆ήμο, που
μπορούν να προσληφθούν ως προσωπικό για την υπηρεσία καθαριότητας για χρονικό
διάστημα οκτώ μηνών. Στο ∆ήμο Καρδίτσας εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαπέντε (15)
ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα .
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23881/14-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός των ειδικοτήτων του
προσωπικού που εγκρίθηκε να προσληφθεί με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση θα
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γίνει κατά πάγια διαδικασία από το ∆ημοτικό Συμβούλιο σε αντιστοιχία με το υποβληθέν στο
Υπουργείο αίτημα .
5. Την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
6. Το άρθρο 205 του ν. 3584/2007
7.Την περίπτ. Γ της παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011
8.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε ομόφωνα
Τον καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού [δεκαπέντε (15) άτομα] που εγκρίθηκε να
προσληφθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23672/13-06-2012
Κοινή Απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών , ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε αντιστοιχία με το υποβληθέν αίτημα από το ∆ήμο ως εξής:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 16
Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ∆Ε 29
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ∆ΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
6
5
1
2
1

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
//
//
//
//

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συμμετείχε ο
Σύμβουλος κ. Τσίπρας Εμμανουήλ , λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

∆ημοτικός

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 297/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

