
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:    

 

  
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 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. 506/2014 
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 506 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ  
 

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       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

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  

 

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, 
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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. Φώτη Αλεξάκου. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου κ. ∆ηµητρουλάκος Γεώργιος. 

 

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας εισήλθε στη συζήτηση σχετικά µε 
“Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ”  
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.  Την εισήγηση του ∆ηµάρχου η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Να σας ενηµερώσω για µια εξέλιξη που αφορά την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία,τα 
Εργαστήρια Τέχνης.΄Οταν ανέλαβε το νέο ∆.Σ. θέσαµε ερώτηµα στο Νοµικό Σύµβουλο του 
∆ήµου διότι προέκυψαν ερωτήµατα σχετικά µε τη νοµιµότητα της ύπαρξης της  αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας, από την ώρα που ο ένας εταίρος η ∆ΗΚΕΚ απορροφήθηκε από το 
∆ήµο και έπαψε να υπάρχει. Στις 14-10-2014 λάβαµε την απάντηση  στα ερωτήµατα  που 
θέσαµε. Με απλά λόγια στις αρχές του Μάη πάρθηκε η απόφαση για την απορρόφηση της 
∆ΗΚΕΚ και εντός 2 µηνών οφείλαµε ως ∆ήµος να έχουµε βάλει νέο εταίρο στην αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία για να µη λυθεί αυτοδίκαια και τεθεί σε εκκαθάριση διότι σύµφωνα µε 
το νοµοθετικό πλαίσιο αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας η περισσότεροι εταίροι 
και παραµείνει µόνο ο ένας εταίρος η εταιρεία λύνεται εφόσον µέσα σε δύο µήνες δε 
δηµοσιευθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο η είσοδος νέου εταίρου. Είναι ένα θέµα το οποίο 
εµείς δεν το γνωρίζαµε διότι δεν είχαµε ενηµέρωση ούτε από την προηγούµενη ∆ηµοτική 
Αρχή ούτε από τους εργαζόµενους µέχρι να ανακύψει αυτό το ζήτηµα και να βάλουµε τα 
ερωτήµατα στο Νοµικό Σύµβουλο. Σε συνάντηση που είχαµε µε το σύνολο των εργαζοµένων 
αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί ως εκπαιδευτές είπαµε να δώσουµε χρόνο µιας 
εβδοµάδας προκειµένου να εξετάσουµε όλες τις νοµικές πλευρές του θέµατος µε στόχο να 
δούµε αν υπάρχουν κάποια παράθυρα για να παραµείνει η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
και εφόσον τα πράγµατα πάνε καλά να συνεχίσουµε όπως είναι και αν δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα θα συζητήσουµε εκ νέου ποιος θα είναι ο τρόπος  ούτως ώστε αυτή η παροχή 
υπηρεσίας να προσφέρεται στους δηµότες µε νέα δεδοµένα. 
 
2.Την  τοποθέτηση  του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Παπαλού ο οποίος τόνισε ότι   
η προηγούµενη διοίκηση δεν γνώριζε το περιθώριο των 2 µηνών ότι έτρεχε από τη στιγµή 
που λύεται η επιχείρηση και ότι πρόκειται περί ενός δυστυχήµατος το οποίο δεν έγινε 
συνειδητά.  Συµφωνεί µε την πρόταση του ∆ηµάρχου να βρεθεί λύση και αν µπορεί  να 
παρθεί  απόφαση δίνοντας το εταιρικό πακέτο της ∆ΗΚΕΚ σε κάποιο άλλο Νοµικό Πρόσωπο. 
Επίσης επειδή οι δραστηριότητες που έχουν τα Εργαστήρια Τέχνης ασκούνται και στην άλλη 
κοινωφελή επιχείρηση ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, οι εργαζόµενοι των εργαστηρίων θα µπορούσαν µε µια 
διαδικασία  να προσληφθούν και να κάνουν εξαρχής σύµβαση στο Κέντρο Ορίζοντες και να 
µη χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόµενοι εκεί. 
 
3.Την τοποθέτηση  του κ. Βαρελά ο οποίος τόνισε ότι η προσφορά των Εργαστηρίων Τέχνης 
ήταν µεγάλη συµβάλλοντας στην αναβάθµιση των πολιτικών δρώµενων στην πόλη, 
στερώντας τα παιδιά των δηµοτών µας από µια υψηλού επιπέδου δραστηριότητα και τους 
εργαζόµενους σ΄ αυτά την απόλυση.΄Οφειλε η προηγούµενη δηµοτική αρχή να γνώριζε το 
γεγονός ότι πρέπει µέσα σε δύο µήνες να κάνει την αντικατάσταση της ∆ΗΚΕΚ που κατείχε 
το 20% των µετοχών µε άλλο Ν.Π. του ∆ήµου. ΄Οπως φάνηκε ο ∆ήµαρχος στη τοποθέτησή 
του έχει την πολιτική βούληση να διατηρήσει τα Εργαστήρια Τέχνης ανοιχτά έτσι ώστε να 
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συνεχίσουν να παρέχουν  τις υπηρεσίες τους στο λαό της Καρδίτσας και να δοθεί λύση 
στους εργαζόµενους που δουλεύουν σ΄ αυτά. 
 
4.Την τοποθέτηση του κ. Λέµα ο οποίος τόνισε ότι συµφωνεί µε την πρόταση του ∆ηµάρχου  
ότι πρέπει να βρεθεί λύση ούτως ώστε τις δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στα 
Εργαστήρια Τέχνης  να µη τις στερήσουµε από τους δηµότες. 
 
5. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά ο οποίος τόνισε ότι είναι παράλογο να γίνεται συζήτηση 
ότι κλείνουν οι δοµές  από αµέλεια ή παραλείψεις οι οποίες σε γενικές γραµµές είναι µέσα 
στο πλαίσιο που έχει η κυβέρνηση. 
 
6. Την τοποθέτηση του κ. Σχορετσιανίτη  ο οποίος πιστεύει  ότι η νέα ∆ηµοτική Αρχή θα 
επιληφθεί του θέµατος και ο ∆ήµαρχος προσωπικά θα το λύσει. 
 
7. Την τοποθέτηση του κ. Ντελή  ο οποίος ήταν και Πρόεδρος στα Εργαστήρια Τέχνης και ο 
οποίος τόνισε ότι το ίδιο πρόβληµα έχει και ο ∆ήµος Τρικάλων παρ΄ ότι  εκείνοι όρισαν µέσα 
σε δύο µήνες  δύο εταίρους και τροποποίησαν το καταστατικό τους όπως όριζε ο νόµος. Το 
Υπουργείο  δεν   αναγνωρίζει την τροποποίηση,διότι σύµφωνα µε το νόµο µετά το έτος 2010 
δεν αναγνωρίζει τροποποίηση καταστατικών τέτοιων εταιρειών. 
 
8. Την τοποθέτηση του κ. Λάππα ο οποίος πρότεινε να παρθεί οµόφωνη απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα εξοπλίζει τη Νοµική Υπηρεσία και το ∆ήµαρχο προς την 
κατεύθυνση διατήρησης των Εργαστηρίων Τέχνης. 
 
9. Την τοποθέτηση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γιαννέλου ο οποίος 
συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, πρότεινε να δηµιουργηθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή και µε 
νοµικούς µέσα.  Να εξαντληθούν όλα τα µέσα ούτως ώστε να βρεθεί η ενδεικνυόµενη λύση 
και εάν είναι δυνατόν να µην καταργηθεί ο θεσµός, η δοµή αυτή,  και  να µη βρεθεί κανένας 
εργαζόµενος χωρίς δουλειά. 
 
10.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη  τις  τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων   κ.λ.π. 
 
                                                    Αποφάσισε οµόφωνα 
 
 
Να εξαντληθούν όλες οι νοµικές δυνατότητες  ώστε να παραµείνει η δοµή και  να µην 
απολυθούν οι εργαζόµενοι, πάντα µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας και του νόµου που 
υφίσταται. 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 506/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 
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