
   

 

  
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 17η του µήνα Ιουλίου  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. 373/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’ αριθµ. 
12/2-7-2014 

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 

Επί της αίτησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Κ.∆.Α.Π.  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16402/27-6-2014 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) Αγραφιώτου Ελένη  16) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσίπρας Εµµανουήλ 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Μπατζιάκας Βασίλειος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Τσαντήλας Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Χάρµπας Θωµάς 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   7) Γεννάδιος Ιωάννης 

8) Κωτούλας Φίλιππος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μαρκινός Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Μουζιούρας Νικόλαος   10) Σουφλάκος Βασίλειος 

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   12) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

14) Σούφλα Ουρανία    

15) Τσιούκης Λάµπρος    

 

 



   

 

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

µελών, παρόντες ήταν 21), 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.  

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε συζήτηση του θέµατος “Επί της 
αίτησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων Κ.∆.Α.Π.”   και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 
1. Το αριθµ.160/10-06-2014 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου  Εργαζοµένων Κέντρων 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών το οποίο έχει ως εξής: 

 

   Στο ∆ήµο µας,τα τελευταία χρόνια η υλοποίηση του προγράµµατος Εναρµόνιση 

Επαγγελµατικής και Οικογενειακής ζωής, έχει καταστήσει τη λειτουργία της(ων) 

∆οµής(ων) Κ.∆.Α.Π./Κ.∆.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο 

θεσµό, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες της άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς 

τους δηµότες µας. Εν όψει της έναρξης της νέας προγραµµατικής περιόδου ΣΕΣ 2014-

2020  και µετά από επίσηµη ενηµέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και την ΚΕ∆Ε πώς 

το εν λόγω πρόγραµµα εντάχθηκε επιτυχώς στη νέα χρηµατοδοτική περίοδο θα θέλαµε 

να σας επισηµάνουµε κάποια σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για να 

αποφύγουµε κάθε διαφαινόµενο κίνδυνο υποχρηµατοδότησης των Κ.∆.Α.Π.  

Καλούµε τους αρµόδιους φορείς, τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, τη 

∆ιαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, την 

Κ.Ε.∆.Ε. Και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Να µεριµνήσουν ώστε: 

 Να µην υπάρξει καµία νέα µείωση στη χρηµατοδότηση των Κ.∆.Α.Π. & Κ.∆.Α.Π.-Μ.Ε.Α. 

για τη νέα χρονιά 2014-2015 αλλά και για τα επόµενα χρόνια. 

Οι δοµές Κ.∆.Α.Π. Το 2012 υπέστησαν γιγάντια µείωση χρηµατοδότησης της τάξης του 

50% και τα Κ.∆.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Το 2013 µείωση 22%, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουµε 

ήδη µεγάλες δυσκολίες,αδυνατώντας πολλές φορές να καλύψουµε τις µισθοδοσίες του 

απαιτούµενου από τη νοµοθεσία προσωπικού,τα ενοίκια και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα 

των ∆οµών. 

 Η παραµικρή µείωση θα σηµατοδοτήσει το κλείσιµο ∆οµών µε µικρή δυναµικότητα 

παιδιών. 

  Σας καλούµε να απορρίψετε, ως αναποτελεσµατικό,οποιοδήποτε σενάριο νέας 

µείωσης της χρηµατοδότησης και ως άστοχη οποιαδήποτε πρόταση 

υποχρηµατοδότησης των Κ∆ΑΠ αιτιολογούµενη ως εξής: “οι άλλες δοµές είναι πιό 

σηµαντικές, τα Κ∆ΑΠ είναι περιττά ή πολυτέλεια” όπως συνηθίσαµε να ακούµε τα 

τελευταία χρόνια από αυτοδιοικητικούς και Υπουργούς. Αντιθέτως σας καλούµε να 



   

 

ενισχύσετε τη χρηµατοδότηση µε σκοπό να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόµενες 

ανάγκες των συµπολιτών µας για δωρεάν κοινωνικές παροχές και να δοθεί µία λύση 

που δεν θα αφορά πάλι µόνο στην εξασφάλιση της ερχόµενης περιόδου αλλά των 

επόµενων ετών συνολικά. ΄Ηρθε ο καιρός να ασχοληθούµε µε υπευθυνότητα και 

συνέπεια µε την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και τις κοινωνικές δοµές των ΟΤΑ καθώς  

αποτελούν πλέον το µόνο αποκούµπι για όλες  τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες,όπως 

είναι οι γέροντες και τα παιδιά µας”. 

     Ευελπιστούµε στην άµεση ανταπόκριση και κινητοποίησή σας για την ψήφιση του παρόντος 

εγγράφου από το ∆ηµοτικό σας συµβούλιο το συντοµότερο δυνατόν. Επίσης παρακαλούµε όπως 

µεριµνήσετε για την άµεση αποστολή του προς όλους τους προαναφερόµενους αρµόδιους φορείς. 

  Σας ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία και τη στήριξή σας. 

 

2. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για ψήφιση του ανωτέρω εγγράφου 
 

    
                                                   Αποφάσισε οµόφωνα 
 

  
Υιοθετεί το ψήφισµα που αφορά αίτηµα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων στα Κ∆ΑΠ 
και Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ.   
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 373/2014 
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 

 

 


