
 

               

 

  
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 25η του µήνα Ιανουαρίου   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. 01/2013 Απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 18/01/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
1 / 18 -01 -2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος  Παρασκευή 

και ώρα 13:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1438/17-01-2013 

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 έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  18) Χλαπάνας Ηλίας 1. Μπατζιάκας Βασίλειος 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 2. Μπουραζάνης Αθανάσιος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20) Γεννάδιος Ιωάννης 3. Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Γούλας Σωτήριος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4. Ντελής Ιωάννης 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Τέγος Χρήστος 5. Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Ζορµπάς Ιωάννης  23) Γιοβάνης Γεώργιος 6. Μακροστέργιος Αθανάσιος 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  26) Τσαντήλας Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27) Χάρµπας Θωµάς  

11)Μαρκινός Αθανάσιος    

12)Μουζιούρας Νικόλαος    

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

14) Παπαγεωργίου Σταύρος    

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

16) Σούφλα Ουρανία    

17) Τσιούκης Λάµπρος    

 

 



 

               

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 27), 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.  

                      ---------------------------    

   

 Α. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση µε 
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης “την καθυστέρηση καταβολής µισθοδοσίας των 
εργαζοµένων του ∆ήµου Καρδίτσας”. 

 

Στην αρχή πήρε το λόγο ο δήµαρχος κ. Παπαλός Κωνσταντίνος ο οποίος ανέφερε ότι η 
σηµερινή  έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται αφενός λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του 
θέµατος και αφετέρου   γιατί το ζήτησε ο Σύλλογος Εργαζοµένων και οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας. 

Στη συνέχεια  πήρε το λόγο η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Νασιάκου Αλεξάνδρα 
η οποία ανέφερε ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα , λόγω µη καταβολής της τρέχουσας 
µισθοδοσίας. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος ο 
οποίος δεν θεώρησε το θέµα κατεπείγον.  

Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ του κατεπείγοντος του θέµατος 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην του κ. Ευαγγελακόπουλου  ο οποίος 
ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 

Θεωρεί ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση και εγκρίνει τη συζήτηση του µοναδικού 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την καθυστέρηση καταβολής µισθοδοσίας των 
εργαζοµένων του ∆ήµου Καρδίτσας. 

 Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Ευαγγελακόπουλος 

 

Β. Μετά την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισήλθε 
στη συζήτηση του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την καθυστέρηση 
καταβολής µισθοδοσίας των εργαζοµένων του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1.Την εισήγηση του  αρµόδιου αντιδήµαρχου  Οικονοµικών  κου Παπαγεωργίου Σταύρου, ο 
οποίος τόνισε πως η καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων αποτελούσε και συνεχίζει 
να αποτελεί προτεραιότητα για τη ∆ηµοτική Αρχή. Παρά τις συνεχείς περικοπές στη 
χρηµατοδότηση που λαµβάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια 
ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα µισθοδοσίας. Στο Ταµείο του ∆ήµου υπάρχουν 128.000 
ευρώ ενώ για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων απαιτούνται πάνω από 850.000 ευρώ . 
Πιστεύω πως η κατάσταση θα οµαλοποιηθεί σε 3-4 µήνες µετά τις ενέργειες της ∆ηµοτικής 
Αρχής η οποία έκανε τρεις σηµαντικές κινήσεις: Προχωρήσαµε α) σε συµψηφισµό των 



 

               

 

οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία , β) σε επιµήκυνση των δανείων και γ) στην εξόφληση 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών (µέχρι 30/09/2011) από την πολιτεία. 

 

2. Την τοποθέτηση του κ. δηµάρχου Καρδίτσας κου Παπαλού Κωνσταντίνου ο οποίος τόνισε 
από την πλευρά του ότι πρώτο µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής είναι η καταβολή της 
µισθοδοσίας αναγνωρίζοντας ότι προέκυψε µια µικρή καθυστέρηση λίγων ηµερών η οποία 
οφείλεται στην καθυστέρηση της καταβολής των τακτικών πόρων από την πολιτεία µε 
αποτέλεσµα να φέρει σε δύσκολη θέση τους εργαζόµενους µετά και τις περικοπές που 
υπέστησαν εξαιτίας των µνηµονίων και του Μεσοπρόθεσµου. Θα πρέπει να συνεργαστούµε 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όλες οι παρατάξεις προκειµένου να απεµπλακεί το θέµα χωρίς η 
∆ηµοτική Αρχή να αποποιηθεί τις ευθύνες της. 

 

3. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Καρδίτσας κ. 
Απόστολος Ταξιάρχης ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε ότι  καθηµερινά δέχεται µηνύµατα 
απόγνωσης από τους συναδέλφους του οι οποίοι αντιµετωπίζουν ακόµη και  πρόβληµα 
επιβίωσης. Περιµένουµε να έρθουν τα χρήµατα από τους ΚΑΠ και το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ζητήσαµε να γίνει αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ώστε να προχωρήσει η ∆ηµοτική Αρχή και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ανακατανοµή των εσωτερικών πόρων και να καταβληθεί η 
µισθοδοσία. Υπάρχει ανησυχία για το τι θα γίνει στο µέλλον και αν ο ∆ήµος αντιµετωπίζει 
προβλήµατα βιωσιµότητας. 

 

4. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλης, ο οποίος 
εξέφρασε τη συµπαράστασή του στους εργαζόµενους και δήλωσε πως ως παράταξη, θα 
πράξουν ότι απαιτείται για να πληρωθούν άµεσα. Το θέµα είναι πολύ σοβαρό και δεν 
ενδείκνυται για αντιπολίτευση και συγκρούσεις. Για µας η µισθοδοσία αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα. 

 

5. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας  κ. Χρ. Τέγος ο 
οποίος καταλόγισε ευθύνες στην πολιτική της κυβέρνησης διότι µε την πολιτική αυτή γίνεται 
µια πρωτοφανής λεηλασία στα έσοδα των ∆ήµων. Οι αιρετοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έχουν εκλεγεί για να αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν και όχι για το θεαθήναι. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του και να προχωρήσει στην 
εσωτερική ανακατανοµή κονδυλίων. Σας εξουσιοδοτούµε να κάνετε όλες τις απαραίτητες 
ρυθµίσεις ώστε να καταβληθεί άµεσα η µισθοδοσία. Θα πρέπει να προχωρήσετε σε ρυθµίσεις 
µε τις ιδιωτικές τράπεζες για τις οφειλές που υπάρχουν και όσο περνάει ο καιρός και θα 
συνεχίζεται η παρούσα οικονοµική πολιτική , θα προκύπτουν ξανά τέτοιου είδους 
προβλήµατα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επέλθει απογοήτευση στο σύνολο των 
εργαζοµένων, να αναγκάσει πολλούς να συνταξιοδοτηθούν και να διεγείρει τον κοινωνικό 
αυτοµατισµό. Απώτερος στόχος τους φυσικά παραµένει η ιδιωτικοποίηση ολόκληρων τοµέων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

6. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος  µειοψηφίας   κ. ∆ηµ. Αρχοντής, 
ο οποίος εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το κατάντηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Καταλόγισε ευθύνες στη ∆ηµοτική Αρχή για την καθυστέρηση καταβολής της µισθοδοσίας 
και τόνισε πως δεν είναι σωστό να χρησιµοποιηθούν κονδύλια που δίδονται για την 
υλοποίηση έργων και µε την απόφαση αυτή ενδεχοµένως να προκύψουν νοµικά ζητήµατα. 

 



 

               

 

7. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου Καρδίτσας ο οποίος ανέφερε 
ότι δεν υφίσταται τέτοιο γεγονός καθώς η απόφαση αυτή λαµβάνεται κάτω από «κατάσταση 
ανάγκης» , καθώς είναι υποχρέωση του ∆ήµου να πληρώσει τους µισθούς εργαζοµένων. 

 

8. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Ευαγγελακόπουλος  ο οποίος 
ζήτησε από το Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Χρήστο Καλλιά  γραπτή γνωµάτευση πως δεν 
εγείρουν ποινικές ευθύνες οι δηµοτικοί σύµβουλοι. 

 

9. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Τσαντήλας   ο οποίος ανέφερε ότι 
η συνεδρίαση έπρεπε να γίνει στο Κινηµατοθέατρο για να γίνει γνωστό το πρόβληµα του 
∆ήµου. Θα πρέπει πρώτα να πληρώνουµε τους εργαζόµενους και µετά τα Ταµεία και να 
ερευνήσουµε αν υπάρχει πλεονάζων προσωπικό . ∆εν θα ψηφίσουµε µεταφορά κονδυλίων 
και θα απέχουµε από την συνεδρίαση. 

 

10. Το λόγο πήραν επίσης δηµοτικοί σύµβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους οι 
οποίες έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

Αποφάσισε οµόφωνα 

   Την εσωτερική ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2012 προκειµένου να καταβληθεί η µισθοδοσία των εργαζοµένων. Για 
τους µόνιµους υπαλλήλους οφείλεται η µισθοδοσία Ιανουαρίου και για τους αορίστου 
χρόνου οφείλεται η µισθοδοσία ∆εκεµβρίου.Για τους εργαζόµενους στα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και στις µη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η 
µισθοδοσία τους θα καθυστερήσει, αφού πρέπει πρώτα να συνταχθεί ο προϋπολογισµός για 
το οικονοµικό έτος 2013 

 
 
 

   

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 01/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


