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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ. 128/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
         

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Συζήτηση επί της από 28-3-2013 αίτησης των εργαζοµένων της ∆Η.Κ.Ε.Κ. 
                           
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 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  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 

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, 
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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.  

                      ---------------------------    
  
 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης, ενηµέρωσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για  την κατάθεση επιστολής 
από τους εργαζοµένους της ∆ΗΚΕΚ, οι οποίοι ζητούν την ένταξη στο σηµερινό δηµοτικό 
συµβούλιο  τα εξής θεµάτων: 
 
1.Την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων της ∆ΗΚΕΚ για τους τελευταίους   
(65) µήνες 
2.Την βιωσιµότητα της επιχείρησης δεδοµένου ότι τα προγράµµατα που υλοποιεί αυτή 
λήγουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα-έχουν επισυναφθεί  και  σχετικά υποµνήµατα.  
 
    Αρχικά το λόγο έλαβε η  εκπρόσωπος της ∆ΗΚΕΚ κ. Καραγιάννη, η οποία τόνισε πώς 
υπάρχουν άτοµα που παραµένουν απλήρωτα τους τελευταίους έξι µήνες,ενώ υπογράµµισε 
ότι το πρόβληµα έχει διογκωθεί εξαιτίας της µείωσης της χρηµατοδότησης στο µισό. Επειδή η 
επιχείρηση δεν είναι  βιώσιµη όπως έχει αναφερθεί, ζητούν  από τη ∆ηµοτική Αρχή να ορίσει 
την ηµεροµηνία σύγκλησης του σώµατος όπου θα συζητηθεί η λύση  ή µη της Κοινωφελούς 
επιχείρησης  και τη µεταφορά των εργαζοµένων στο ∆ήµο ή µε ποιό τρόπο θα καταστεί 
βιώσιµη για να µπορούν οι εργαζόµενοι να πληρώνονται στην ώρα τους και   η επιχείρηση 
να µην κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να κλείσει και να βρεθούνε οι εργαζόµενοι στο δρόµο. 
 
     Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός έκανε λόγο για µια προβληµατική κατάσταση 
που όντως υπάρχει εξ αιτίας της καθυστέρησης των προγραµµάτων. 
 ΄Οταν ο ∆ήµος δεν αντιµετώπιζε τη σηµερινή οικονοµική δυσχέρεια µπορούσε να 
αντικαταστήσει τα κενά και πρόσθεσε ότι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση σήµερα ο ∆ήµος 
δεν µπορεί να εγγυηθεί ούτε  τη βιωσιµότητά του. Η λύση της ∆ΗΚΕΚ δεν βοηθάει την 
κατάσταση. Η µεταφορά στο ∆ήµο θα οδηγήσει σε εµπλοκή της πληρωµής αυτών που ήδη 
εργάζονται στο ∆ήµο.΄Αν κλείσουµε την κοινωφελή επιχείρηση δεν θα µπορέσουµε να την 
ανοίξουµε ξανά. 
     
     Ο κ. ∆οµήνικος Βερίλλης τάχθηκε υπέρ της διάλυσης της ∆ΗΚΕΚ  και η µεταφορά της 
στο ∆ήµο έτσι ώστε να µειωθούν τα λειτουργικά έξοδα. Επίσης ζήτησε να πληρωθούν άµεσα 
οι εργαζόµενοι και να οριστεί η ηµεροµηνία συζήτησης του θέµατος. 
 
   Ο  κ. Τέγος Χρήστος πρότεινε να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα απόφαση για το µέλλον 
της ∆ΗΚΕΚ είτε σαν θέµα είτε ως ειδική συνεδρίαση και ανέφερε πως πρέπει να ασκηθεί 
πίεση προς την πολιτεία. 
Πρότεινε µάλιστα “κάθοδο “ στη Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Στερεάς 
Ελλάδας και Θεσσαλίας που χειρίζεται τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ή και στο αρµόδιο 
Υπουργείο. 
Τους εργαζόµενους που υποφέρουν πρέπει να τους στηρίξουµε µε νύχια και µε δόντια, όπως 
είπε χαρακτηριστικά.   
   
  Ο κ. ∆ηµήτριος   Αρχοντής  ανέφερε πως µε τα λόγια δε λύνονται προβλήµατα. 
Σε κάθε συµβούλιο λέγονται µόνο λόγια. Χαϊδεύουµε   αυτιά και αυτό δεν είναι καλό. 
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Στο πλευρό των εργαζοµένων τάχθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Ν. 
Καρδίτσας κ. Αποστόλης Ταξιάρχης.     
  
  

  
 
 Στο σηµείο αυτό έληξε η συζήτηση που αφορά  που αφορά την αίτηση  των εργαζοµένων 
της ∆Η.Κ.Ε.Κ. 
Το ανωτέρω θέµα θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
     

  
  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 128/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 


