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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2012 και ώρα 10.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά
(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.
376/2012 Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 24/8/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
376/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
15/24-8-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αριθ.πρωτ. :21516/10-09-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ενημέρωση – συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του ∆ήμου Καρδίτσας και
των ΟΤΑ ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.∆ και του έκτακτου
Συνεδρίου της Κ.Ε.∆.Ε
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 18:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19941/20-08-2012
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) Αγραφιώτου Ελένη

20) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

21) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ντελής Ιωάννης

3) Αρβανιτάκου Σοφία

22) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Τσίπρας Εμμανουήλ

4) Γούλας Σωτήριος

23) Ντούρλιας ∆ημήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

24) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορμπάς Ιωάννης

25) Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

26) Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

27) Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

28) Αρχοντής ∆ημήτριος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

29) Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

30) Χάρμπας Θωμάς

12) Μπατζιάκας Βασίλειος
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
15) Παπαγεωργίου Σταύρος
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

αν και κλήθηκαν νόμιμα
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17) Σούφλα Ουρανία
18) Τσιούκης Λάμπρος
19) Χλαπάνας Ηλίας

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 30), 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 σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ∆ήμου
Καρδίτσας και των ΟΤΑ ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.∆ και του έκτακτου
Συνεδρίου της Κ.Ε.∆.Ε
1. Εισηγούμενος το θέμα ο κ. ∆ήμαρχος, ανέφερε ότι σε λουκέτο οδηγούνται όλοι οι δήμοι
της χώρας οι οποίοι σταδιακά καταρρέουν οικονομικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους . Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο δήμο Καρδίτσας
ο οποίος βιώνει τη δυσκολότερη ίσως οικονομική περίοδο όλων των εποχών διότι οι
περικοπές στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ μας έχουν οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο. Τα
χρήματα που έχουμε φτάνουν για να πληρώσουμε τους εργαζόμενους και τίποτα άλλο. Εκ
των πραγμάτων οι δήμοι θα τεθούν σε αδράνεια και σταδιακά θα κλείσουν. Προτείνω πριν
μας κλείσουν, ας κλείσουμε τους δήμους μας πρώτοι διεκδικώντας δυναμικά αυτά που
αναλογούν στην αυτοδιοίκηση και πρέπει οι αιρετοί και οι δημοτικοί υπάλληλοι
να
συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο.
2. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Παπαγεωργίου Σταύρος, ο
οποίος παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση
του ∆ήμου Καρδίτσας τραγική επισημαίνοντας ότι τα χρήματα που διαθέτει ο δήμος αρκούν
μόνο για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του ∆ήμου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “δεν
κινείται τίποτα , δεν γίνεται τίποτα”
2. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Βερίλλης, ο οποίος
ανέφερε ότι έχουν γίνει τεράστιες περικοπές στους πόρους της αυτοδιοίκησης ενώ οι νέες
περικοπές που μελετά τώρα το υπουργείο θα οδηγήσουν σε νέα αδιέξοδα.
3. Ο κ. Χρ. Τέγος στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θέτει τρεις προϋποθέσεις
για συμμετοχή της παράταξής του στις κινητοποιήσεις που θα προγραμματιστούν και τόνισε
ότι πρέπει στο διεκδικητικό πλαίσιο που θα καθοριστεί να συμπεριληφθούν: η δέσμευση για
πληρωμή του συνόλου του προσωπικού των δήμων, η συνέχιση της λειτουργίας όλων των
κοινωνικών δομών που διαθέτουν και η άρνηση επιβολής νέων φόρων προς του δημότες.
4. Το λόγο πήρε και ο κ. ∆ημ. Αρχοντής, ο οποίος τόνισε ότι η χώρα και οι δήμοι βρίσκονται
στο έλεος μιας πρωτοφανούς κρίσης για αυτό πρέπει όλοι να λειτουργούν με πνεύμα
οικονομίας
5. Το λόγο πήραν επίσης δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.
6. Ανακεφαλαιώνοντας ο κ. ∆ήμαρχος δήλωσε ότι ο χρόνος και η μορφή των
κινητοποιήσεων που θα κάνουν οι δήμοι θα καθοριστούν στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ και
στο έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε
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Στο σημείο αυτό και αφού θεωρήθηκε ότι έγινε επαρκής και εποικοδομητικός διάλογος,
έληξε η συζήτηση του θέματος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 376/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

