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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η 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. 533/2014
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 533
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 1927/2015

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Τροποποίηση – διόρθωση της υπ'αριθµ. 192/2014 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί λύσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας
“∆Η.Κ.Ε.Κ”
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

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

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

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τροποποίηση
– διόρθωση της υπ'αριθµ. 192/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί λύσης της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας “∆Η.Κ.Ε.Κ” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί λύσης της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) και ανάληψης των δραστηριοτήτων της και
των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο Καρδίτσας. Η απόφαση αυτή
εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 7579/72226/15-4-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθµ. 1142/5-5-2014,
τεύχος Β'.
2. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Ιω. Γεννάδιου, η οποία έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 15845/9.5.2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., δεν προβλέπεται η σύσταση θέσεων στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας ούτε για τους µεταφερόµενους συµβασιούχους Ι∆ΟΧ,
ούτε για τους µεταφερόµενους συµβασιούχους έργου. Η σύσταση προσωποπαγών θέσεων
πρέπει να διενεργείται µόνον για την κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ως εκ τούτου, οφείλουµε να τροποποιήσουµε την υπ' αριθµ. 192/2014 απόφαση του ∆.Σ.
του ∆ήµου µας στο σηµείο της υπ' αριθµ. 192/2014 απόφασης που παρατίθεται:
«3. Τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, λόγω του ότι στον Ο.Ε.Υ δεν προβλέπονται οργανικές
θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων, ως εξής:
α) Τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων:
Μία θέση ΠΕ - ∆ιοικητικού
Μία θέση ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων
β) Τη σύσταση τριάντα µιας (31) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων:
Μία (1) θέση ∆Ε - ∆ιοικητικού
Μία (1) θέση ΥΕ - Βοηθητικού Προσωπικού
Πέντε (5) θέσεις ΠΕ - Νηπιαγωγών
∆ύο (2) θέσεις ΠΕ - Γυµναστών
Μία (1) θέση ∆Ε - Προσχολικής Αγωγής - Μουσικοκινητικής Αγωγής
∆ύο (2) θέσεις ΥΕ - Καθαριστριών
Μία (1) θέση ΠΕ - Κοινωνικών Λειτουργών
Πέντε (5) θέσεις ΤΕ - Κοινωνικών Λειτουργών
Τρεις (3) θέσεις ΤΕ - Νοσηλευτριών
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Τέσσερις (4) θέσεις ∆Ε - Νοσηλευτριών
Πέντε (5) θέσεις ΥΕ - Οικογενειακών Βοηθών
Μία (1) θέση ΠΕ - Κοινωνιολόγου
γ) Τη σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου
µίσθωσης έργου των κάτωθι ειδικοτήτων:
Μία θέση ΠΕ - Ψυχολόγου
Μία θέση ΠΕ - Συµβούλου Προώθησης Απασχόλησης
Μία θέση ΠΕ - Παιδαγωγού
Μία θέση ΥΕ - ∆ιαµεσολαβητή
Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωσή
τους (Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών
Υπαλλήλων”).
Η κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού στις παραπάνω συνιστώµενες θέσεις στον
Ο.Ε.Υ του ∆ήµου, θα γίνει µε απόφαση που θα εκδοθεί από το αρµόδιο προς διορισµό
όργανο, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.»
Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 15845/9-5-2014 έγγραφο, για την ολοκλήρωση της µεταφοράς
των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης, αρκεί η λήψη
της σχετικής απόφασης του δηµάρχου Καρδίτσας, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 170 του ν.3584/2007, η οποία στην περίπτωση των συµβασιούχων Ι∆ΟΧ µε
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.3 του
ν.2190/94, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο
1, παρ.9 του ν.4038/2012.
Οι συµβασιούχοι έργου της επιχείρησης συνεχίζουν να προσφέρουν το συµφωνηθέν έργο
στο ∆ήµο Καρδίτσας, µετά την ανάληψη από αυτόν των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
3. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 18194/199446/3-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Τµήµα Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Ν.Π Λάρισας), καθώς και
τα υπ'αριθ. πρωτ. 15845/9-5-2014 και 30177/10-8-2014 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
5. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά, ο οποίος δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την τροποποίηση –
διόρθωση της απόφασης
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της τροποποίησης – διόρθωσης
της ανωτέρω απόφασης σύµφωνα µε την εισήγηση ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί
σύµβουλοι, πλην του κ. Κρανιά, ο οποίος καταψήφισε

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Α. Τροποποιεί – διορθώνει την υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
λύσης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) και ανάληψης των
δραστηριοτήτων της και των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο
Καρδίτσας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 7579/72226/15-4-2014 όµοια
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της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
αριθµ. 1142/5-5-2014, τεύχος Β'.

Ειδικότερα, στο εδάφιο 3 της παραγράφου Β του αποφασιστικού της ανωτέρω
απόφασης, ανακαλεί τις περιπτώσεις β) και γ) για τους εξής λόγους:
1. ∆εν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία η σύσταση θέσεων στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας για µεταφερόµενο προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ούτε για προσωπικό µε σύµβαση µίσθωσης
έργου.
2. Για την ολοκλήρωση της µεταφοράς των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου της λυθείσας
κοινωφελούς επιχείρησης, αρκεί η λήψη της σχετικής απόφασης του αρµοδίου προς διορισµό
οργάνου, ήτοι του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
170 Ν. 3584/2007, η οποία στην περίπτωση των συµβασιούχων Ι.∆.Ο.Χ µε δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 Ν. 2190/1994,
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ. 9
Ν. 4038/2012.
3. Οι συµβασιούχοι έργου της επιχείρησης συνεχίζουν να προσφέρουν το συµφωνηθέν έργο
στο ∆ήµο Καρδίτσας µετά την ανάληψη από αυτόν των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Β. Μετά την τροποποίηση – διόρθωση, το εδάφιο 3 της ανωτέρω απόφασης διαµορφώνεται
και ισχύει ως εξής:
“3. Τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Καρδίτσας, λόγω του ότι στον Ο.Ε.Υ δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις
αντίστοιχων ειδικοτήτων και συγκεκριµένα:
Τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου των κάτωθι ειδικοτήτων:
Μία θέση ΠΕ - ∆ιοικητικού
Μία θέση ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων
Οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωσή
τους (Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών
Υπαλλήλων”).
Η κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού στις παραπάνω συνιστώµενες θέσεις στον Ο.Ε.Υ
του ∆ήµου Καρδίτσας, θα γίνει µε απόφαση που θα εκδοθεί από το αρµόδιο προς διορισµό
όργανο, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αµοιβής της εργασίας
του από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπικό των
ΟΤΑ ή από τις διατάξεις του Ν.4024/2011, οι οποίες επεκτείνονται για το προσωπικό
Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του”.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆. Η παρούσα, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας θα δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Μειοψήφισε ο κ. Κρανιάς
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 533/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

