
 
              

 

  
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 3η του µήνα Ιουνίου 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. 178/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/4/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
11/16-4-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
   

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση επί αιτήσεων δηµοτών: α) της επιτροπής κοινωνικής αλληλεγγύης 
Καρδίτσας και β) του νοµαρχιακού σωµατείου Καρδίτσας ΑΜΕΑ 

                      
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9104/12-4-2013 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  19) Χλαπάνας Ηλίας 1) Μουζιούρας Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21) Γεννάδιος Ιωάννης   

4) Γούλας Σωτήριος  22) Ντελής Ιωάννης  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  24) Σουφλάκος Βασίλειος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25) Τέγος Χρήστος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  26) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  28) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μαρκινός Αθανάσιος  29) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  30) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  31) Χάρµπας Θωµάς  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15) Παπαγεωργίου Σταύρος    

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

18) Τσιούκης Λάµπρος    



 
              

 

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

µελών, παρόντες ήταν 31), 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.  

                      ---------------------------    
   
    Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έγινε συζήτηση επί αιτήσεων δηµοτών: α) της επιτροπής 
κοινωνικής αλληλεγγύης Καρδίτσας και β) του νοµαρχιακού σωµατείου Καρδίτσας ΑΜΕΑ. 
 
Στην αρχή τέθηκαν υπ'όψιν των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι κατατεθείσες αιτήσεις, 
το κείµενο των οποίων έχει ως εξής: 
1. Η υπ'αριθ. πρωτ. 7848/1-4-2013 αίτηση του Νοµαρχιακού Σωµατείου Καρδίτσας ΑµεΑ: 
 “Το Νοµαρχιακό σωµατείο Καρδίτσας Ατόµων µε αναπηρία είναι Α/βάθµιος 
συνδικαλιστικός φορέας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 1994 µε έδρα την Καρδίτσα και µε σκοπό 
να συσπειρώσει, να αναδείξει και να διεκδικήσει την επίλυση των προβληµάτων των ατόµων 
µε αναπηρία. Σήµερα εκπροσωπεί χίλια εξακόσια µέλη και τις οικογένειές τους. Είναι µέλος 
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµεΑ και ιδρυτικό µέλος της Περιφερειακής Οµοσπονδίας 
Θεσσαλίας. 
 Μετά από πληροφορίες µάθαµε ότι θα αυξηθεί το εισοδηµατικό κριτήριο από 20.000 
σε 25.000 € για απαλλαγή του 50% του τέλους ύδρευσης του ∆ήµου Καρδίτσας. Κύριε 
∆ήµαρχε και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µέριµνα των ∆ήµων και της αυτοδιοίκησης γενικά πρέπει 
να είναι η προστασία των αδυνάτων και ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αυτοπροστατεύονται. Τέτοιοι είναι συνήθως τα άτοµα µε αναπηρία και οι υπερήλικες 
συµπολίτες µας. Εµείς σαν εκπρόσωποι των ατόµων µε αναπηρία για να θεωρήσουµε µια 
τέτοια απόφαση δίκαιη θα πρέπει να περιλαµβάνει και την πιο φτωχή οµάδα των ατόµων µε 
αναπηρία. Σ'αυτούς που τα εισοδήµατά τους είναι µικρότερα των 10.000 € θα πρέπει να 
τους απαλλάσσει εντελώς από το τέλος του νερού καθώς και από τα µισά δηµοτικά τέλη”. 
 
2. Η υπ'αριθ. πρωτ. 7158/21-3-2013 αίτηση της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
 “Όλοι εµείς που υπογράφουµε το κείµενο αυτό είµαστε άνεργοι, εργαζόµενοι ή 
συνταξιούχοι µε χαµηλά εισοδήµατα και µέλη σωµατείων εργαζοµένων στην περιοχή του 
∆ήµου Καρδίτσας. Λόγω της οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζει η κυβέρνηση έχουµε 
περιέλθει σε πλήρη οικονοµική κατάρρευση µε αποτέλεσµα να αδυνατούµε να πληρώσουµε 
µεταξύ των άλλων και όλους τους λογαριασµούς κοινής ωφέλειας. 
Ζητούµε από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του: 
α. Να απαλλάξει πλήρως από τους λογαριασµούς τους άνεργους 
β. Να µειώσει κατά 50% όλα τα δηµοτικά τέλη και την τιµή του νερού µέσω της ∆ΕΥΑΚ 
στους υπόλοιπους εργαζόµενους. 
Το αίτηµά µας χρήζει άµεσης ικανοποίησης και θεωρούµε ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας µπορεί να 
δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στηρίζοντάς µας στις πρωτοφανείς δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουµε µαζί µε τις οικογένειές µας”. 
 
3. Η υπ'αριθ. πρωτ. 7803/29-3-2013 αίτηση της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη 
σίτιση των µαθητών: 
 “Στην Ελλάδα του2013 πάνω από µισό εκατοµµύριο παιδιά ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας! 
 Το πρόβληµα της έλλειψης επαρκούς και σωστής διατροφής των παιδιών υπάρχει και 
στο ∆ήµο µας, ανεξάρτητα αν φαίνεται ή όχι µε µια πρώτη µατιά. Πολλοί από τους µαθητές 
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης παρακολουθούν νηστικοί ή υποσιτισµένοι το 
καθηµερινό σχολικό πρόγραµµα, είτε γιατί οι γονείς τους είναι άνεργοι ή απλήρωτοι, είτε 



 
              

 

γιατί το οικογενειακό εισόδηµα δεν επαρκεί, είτε γιατί οι βάρβαρες εργασιακές σχέσεις µε τις 
οποίες υποχρεώνονται να δουλεύουν (ελαστικής µορφής απασχόληση, εντατικοποίηση) 
έχουν αποδοµήσει την οικογένεια, µε τραγικό αποτέλεσµα να µειωθεί αναγκαστικά η 
απαιτούµενη γονική φροντίδα. 
 Τα προγράµµατα “επισιτιστικής βοήθειας” όπως είναι η περιστασιακή διανοµή 
φρούτων σε κάποια σχολεία, είναι ευκαιρίες διαφήµισης κάποιων εταιρειών και δεν µπορούν 
να δώσουν λύση στο οξυµένο πρόβληµα του υποσιτισµού των παιδιών. 
 Η εξαγγελία από το Υπουργείο Παιδείας για το κοινοτικό πρόγραµµα σίτισης στα 
σχολεία που -κατά δήλωση- θα αρχίσει µε τη χορήγηση πρωϊνού σε όλα τα παιδιά, δεν 
µπορεί να αποτελεί άλλοθι για το ∆ήµο ώστε να αποσύρει το ενδιαφέρον και τη µέριµνά του 
από το υπαρκτό και το εντεινόµενο πρόβληµα υποσιτισµού των παιδιών που ελλοχεύει και 
στην περιοχή µας, παραπέµποντας στις καλένδες την έναρξη του προγράµµατος αυτού. 
 Το πρόβληµα του υποσιτισµού των παιδιών χρειάζεται να αντιµετωπιστεί τώρα, χωρίς 
κανέναν απολύτως διαχωρισµό, µε απόφαση και ευθύνη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Οι ∆ήµοι, ως µέρος της κρατικής δοµής, έχουν χρέος να καλύψουν χωρίς 
καθυστέρηση τις ανάγκες αυτές, διεκδικώντας άµεσα από το Κράτος και επιπλέον παροχές, 
προκειµένου να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις επείγουσες αυτές συνθήκες. 
ΖΗΤΑΜΕ: Την παροχή σε καθηµερινή βάση ενός απλού γεύµατος (γάλα, σάντουιτς, φρούτα) 
για όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές των σχολείων του ∆ήµου µας (Νηπιαγωγεία – ∆ηµοτικά 
– Γυµνάσια – Λύκεια). 
 
Ακολούθως πήρε το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε διεξοδικά στις 
συζητούµενες αιτήσεις, αναγνώρισε το δίκαιο των αιτηµάτων των δηµοτών, τόνισε όµως ότι 
υπάρχει πάντοτε ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ο ∆ήµος δεν µπορεί να υπερβεί. ∆ήλωσε ότι 
σε κάθε περίπτωση η δηµοτική αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση και την εξεύρεση λύσης σε τόσο σοβαρά ζητήµατα, τόσο µε την υλοποίηση του 
θεσµού του κοινωνικού ιατρείου και του κοινωνικού παντοπωλείου, τα οποία λειτουργούν σε 
συνεργασία µε φορείς της πόλης, όσο και µε την εφαρµογή του κοινωνικού τιµολογίου που 
η ∆ΕΥΑΚ ήδη ενέκρινε. 
 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Βερίλλης, ο οποίος ανέφερε ότι κοινή διαπίστωση όλων είναι 
ότι τα βάρβαρα µέτρα που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση υπονοµεύουν την καλή 
διαβίωση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ανέργων, των ΑµεΑ και ιδιαίτερα πολλών 
παιδιών. Καταλόγισε στη δηµοτική αρχή καθυστέρηση στη λήψη µέτρων, τόνισε δε ότι η 
παράταξή του στηρίζει τις προτάσεις της επιτροπής αλληλεγγύης. 
 
Στη συνέχεια  πήρε το λόγο ο κ. Τέγος, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να γίνει ολοκληρωµένη 
προσπάθεια από τη δηµοτική αρχή όχι µόνο προς την κατεύθυνση της εφαρµογής 
κοινωνικού τιµολογίου στην τιµή του νερού, αλλά να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, ενιαία 
για τα πάσης φύσεως τέλη. Πρότεινε δε: 1) Να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα των ΑµεΑ στο 
σύνολό τους, 2) Να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα των ανέργων δηµοτών και 3) Σε ό,τι αφορά 
στα σχολεία α) σε επόµενη συνεδρίαση, τα δυο νοµικά πρόσωπα (οι σχολικές επιτροπές) να 
προσκοµίσουν οικονοµική πρόβλεψη για το πως θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα µε τα παιδιά 
που έχουν πρόβληµα σίτισης και β) να εκδοθεί ψήφισµα, µε το οποίο να καταδικάζεται η νέα 
µεθόδευση µείωση και υποβάθµισης των σχολικών µονάδων στα πλαίσια του ∆ήµου 
Καρδίτσας 
 
Ο κ. Αρχοντής στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι έγιναν κάποια πράγµατα, και µπορούν να 
γίνουν ακόµα περισσότερα, τόνισε όµως την αναγκαιότητα πάλης για αλλαγή πολιτικής. 
 
Ο κ. Τσαντήλας στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήµατα που τίθενται µε τις 
συζητούµενς αιτήσεις και µεταξύ άλλων πρότεινε και τη λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου. 



 
              

 

Σε ό,τι αφορά όµως πιθανή διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης του κ. Τέγου, δήλωσε 
ότι τόσο ό ίδιος, όσο και ο κ. Χάρµπας δεν θα ψηφίσουν, αν δεν έλθει προς συζήτηση 
συνολικά το ζήτηµα των δηµοτικών τελών για τον διευρυµένο ∆ήµο Καρδίτσας. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία επί της πρότασης του κ. Τέγου, κατά την οποία υπέρ ψήφισαν οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντελής, Ντουρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, 
Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας, καταψήφισαν οι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Τσαντήλας 
και Χάρµπας, λευκό ψήφισαν οι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, 
Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μπατζιάκας, 
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, 
ενώ ο κ. Αρχοντής δήλωσε “παρών”. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, απέρριψε κατά 
πλειοψηφία την πρόταση του κ. Τέγου  
 
Στο σηµείο αυτό έληξε η συζήτηση του θέµατος. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 178/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


