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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 και
ώρα 9.00 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. 105/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/2/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν
αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4/25-2-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση συµµετοχής εργαζοµένων του ∆ήµου Καρδίτσας, κλάδου ∆Ε Οδηγών σε
πρόγραµµα επιµόρφωσης εργαζοµένων για την απόκτηση πιστοποιητικού
επαγγελµατικής ικανότητας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4682/21-2-2014 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

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

18) Χλαπάνας Ηλίας

4) Τσίπρας Εµµανουήλ

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Αρχοντής ∆ηµήτριος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

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.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
συµµετοχής εργαζοµένων του ∆ήµου Καρδίτσας, κλάδου ∆Ε Οδηγών σε πρόγραµµα
επιµόρφωσης εργαζοµένων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας και
αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Γ.
Αγγέλου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάγκη επιµόρφωσης και περιοδικής
κατάρτισης των οδηγών του ∆ήµου Καρδίτσας σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η επιµόρφωση θα γίνει από εξουσιοδοτηµένα κέντρα και σχολές οδηγών, τους
εργαζόµενους οδηγούς προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία
των υπηρεσιών του ∆ήµου. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 €.
2. Την επισυναπτόµενη στην εισήγηση κατάσταση των προς επιµόρφωση οδηγών του ∆ήµου
Καρδίτσας
3. Την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, ήτοι:
• Το Π.∆. 74/2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 112/18-6-2008)
• Την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Την Υπουργική Απόφαση οικ.: 72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216/Β΄), «Καθορισµός
διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ
112/Α΄), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς επιβατών»
• Την Υπουργική Απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β΄), «Συµπλήρωση - Τροποποίηση
της υπ’ αριθµ. οικ.: 72048/9666/08/2009 «Καθορισµός διαδικαστικών λεπτοµερειών για την
εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά µε τη χορήγηση
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς
επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)»
• Την Υπουργική Απόφαση οικ.: 49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β΄), «Καθορισµός
διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ
112/Α΄), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς εµπορευµάτων»
• Το νέο Νόµο 3897/2010 «Σύσταση Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για
την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση
Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκαν
παράγραφοι του άρθρου 6 του Π.∆.74/2008 και συµπληρώθηκε το άρθρο 7 αυτού.
• Την Υπουργική Απόφαση 33243/4894/20-7-2012 (Β’ 2250) µε τίτλο «Καθορισµός της
διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτοµερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων
επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων
(Π.Ε.Ι.), την έγκριση διενέργειας προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και
τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτοµέρειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 74/2008 (Α’
112), όπως ισχύει»

• Την εγκύκλιο Γ454/19716/1780/09/28-7-2009, «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους οδηγούς
συγκεκριµένων οχηµάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού
Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)»
• Το µε αριθµ. πρωτ.: 481/20-5-2013 έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το οποίο
υποχρεούνται οι διοικήσεις των ∆ήµων να επιµορφώσουν, µε ειδικά σεµινάρια, από
εξουσιοδοτηµένα κέντρα και σχολές οδηγών, τους εργαζόµενους οδηγούς προκειµένου να
εξασφαλιστεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών τους.
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
Αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τη διεξαγωγή ειδικών επιµορφωτικών σεµιναρίων απόκτησης πιστοποιητικού
επαγγελµατικής ικανότητας, στα οποία θα λάβουν µέρος οι υπάλληλοι του ∆ήµου Καρδίτσας
µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ∆Ε
Οδηγών, των οποίων οι διαδικασίες πρόσληψης έγιναν πριν την έκδοση του Π.∆. 74/2008.
Η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € και θα εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 σε επόµενη αναµόρφωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Καρκαλέτση, Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 105/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

