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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Σεπτεµβρίου 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. 429/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26/8/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 429
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16/26-8-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 21905/8-9-2014

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο
µηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
19.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 20711/21-8-2014 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) Αναστασίου Απόστολος

14) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Γούλας Σωτήριος

15) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Αρβανιτάκου Σοφία

3) Ζορµπάς Ιωάννης

16) Γιοβάνης Γεώργιος

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

4) Καραγιάννης Νικόλαος

17) Μακροστέργιος Αθανάσιος

4) Κωτούλας Φίλιππος

5) Κατσιαβάρας Θωµάς

18) Παπαδηµητρίου Φώτιος

5) Μπατζιάκας Βασίλειος

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

19) Τσαντήλας Βασίλειος

6) Τσιούκης Λάµπρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Χλαπάνας Ηλίας

8) Μουζιούρας Νικόλαος

8) Καρκαλέτση Θεοδώρα

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος

9) Ντελής Ιωάννης

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα

10) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

11) Παπαγεωργίου Σταύρος

11) Σουφλάκος Βασίλειος

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

12) Τσίπρας Εµµανουήλ

13) Σούφλα Ουρανία

13) Αρχοντής ∆ηµήτριος
14) Χάρµπας Θωµάς
Αν και κλήθηκαν νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 22), 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. Κωνσταντίνου Παπαλού.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, προκειµένου να καλυφθούν άµεσα ανάγκες
της υπηρεσίας καθαριότητας, για λόγους διαφύλαξης της δηµόσιας υγείας
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και είδε τις
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1
Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων”
αποφάσισε οµόφωνα
Την έγκριση της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας µε τίτλο “Πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας
καθαριότητας”, το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν.
Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση επί του ανωτέρω
αναγραφοµένου θέµατος και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου
Κορκόντζελου, ο οποίος ανέφερε:

∆ιεύθυνσης

Οικονοµικών

Υπηρεσιών

Κων.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, 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
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 (παύση του παρανόµως απασχοληθέντος
προσωπικού και καταλογισµός των αποδοχών του σε βάρος των διενεργούντων την
πρόσληψή του).
Με την αρ. 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:
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•

•

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.

Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, οι συγκεκριµένες
προσλήψεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου προβλέπονται συνολικά εκατό
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων.

θέσεις

(100)

θέσεις

Σύµφωνα µε το από 23.06.2014 έγγραφο του ∆/ντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας,
το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας δεν επαρκεί προκειµένου να ανταποκριθεί στις
αυξηµένες ανάγκες αποκοµιδής των απορριµµάτων του ∆ήµου µας και ειδικά τώρα στην
περίοδο του θέρους, κατά την οποία ελλοχεύει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία από τη µη
έγκαιρη αποκοµιδή των απορριµµάτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδιασµό µε την
σηµαντικότατη µείωση του ανθρώπινου δυναµικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και
µετατάξεων, αλλά και την αναγκαιότητα χορήγησης µέρους των καλοκαιρινών αδειών,
δηµιουργεί µια σειρά από προβλήµατα. Η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου, λειτουργεί σε
εξαήµερη βάση και όλο το εικοσιτετράωρο. Εκτός των τακτικών αρµοδιοτήτων και
υποχρεώσεων των οποίων επιλαµβάνεται και περαιώνει καθηµερινά (αποκοµιδή
απορριµµάτων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών κλπ) καλείται και
αναλαµβάνει και επιπλέον υποχρεώσεις έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες για την
πραγµάτωσή τους, χρειάζονται επιπλέον προσωπικό, το οποίο η εν λόγω υπηρεσία, δεν
διαθέτει. Ως εκ τούτου προκειµένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες παρουσιαζόµενες
ανάγκες, περικόπτει προσωπικό από τον τακτικό της προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα την
πληµµελή παροχή των κύριων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, καθώς και την περικοπή
των κανονικών αδειών του µόνιµου προσωπικού. Προκύπτει εποµένως η επιτακτική ανάγκη
για πρόσληψη έξι τουλάχιστον (6) ατόµων µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ διάρκειας δύο (2)
µηνών.
Σύµφωνα επίσης και µε το µε το αριθ. 12777/02.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών “Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ”, επειδή υπάρχουν ανάγκες
στον τοµέα της καθαριότητας που πρέπει αδιαλείπτως να καλύπτονται, καθώς συνδέονται
άµεσα µε τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, και επειδή οι υπηρεσίες των ΟΤΑ έχουν
αποδυναµωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων, οι φορείς µπορούν να προχωρούν στην πρόσληψη
προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.
3584/2007, όπως ισχύει µε έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών αποφάσεων από τις οικείες
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και επισηµαίνει ότι το προσωπικό αυτό υπόκειται στους
αυστηρούς περιορισµούς του προαναφερθέντος άρθρου καθώς και των άρθρων 5 & 6 του
Π.∆. 164/2004, περί ελάχιστου κενού 3 µηνών µεταξύ των συµβάσεων και µέγιστης
συνολικής διάρκειας 24 µηνών των συµβάσεων, αντίστοιχα.
Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών και ειδικότερα
πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Χειριστή Εκσκαφέα - Φορτωτή (JCB).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Β5ΡΥΩΕΗ-ΓΝ1

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αµοιβή του παραπάνω προσωπικού για το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε την 13η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου
µας τρέχοντος έτους έγινε νέα εγγραφή ΚΑ και πίστωση αντίστοιχα των εξής:
•
•

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

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη
εποχικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) µηνών και ειδικότερα πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Χειριστή
Εκσκαφέα - Φορτωτή (JCB) µε το αιτιολογικό που αναπτύχθηκε προηγουµένως.
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί
στα πρακτικά της συνεδρίασης
3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρόσληψης ψήφισαν όλοι οι
παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην του κ. Τσαντήλα, ο οποίος καταψήφισε και των κ.
Γιοβάνη και Μακροστέργιου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εκτάκτων
κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και συγκεκριµένα:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες καθαριότητας

Πέντε (5)

∆ύο (2) µήνες

Χειριστής Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB)

Ένας (1)

∆ύο (2) µήνες

Β. Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει τους κάτωθι
κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, οικονοµικού έτους 2014:
•
•

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

Γ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας να προβεί σε κάθε ενέργεια για την πρόσληψη του
προσωπικού που θα εγκριθεί

Μειοψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τσαντήλας, ενώ οι κ.κ Γιοβάνης και Μακροστέργιος
ψήφισαν λευκό
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 429/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

