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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου 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. 636/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 636
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/16-12-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 820/14-1-2015

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Λύση και εκκαθάριση της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την
επωνυµία “Εργαστήρια Τέχνης ∆ήµου Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 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

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

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) Λέµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Παπαλός Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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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,
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.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την αστική
εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία “Εργαστήρια Τέχνης ∆ήµου
Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος στην αρχή αναφέρθηκε στο
ιστορικό της ίδρυσης των Εργαστηρίων Τέχνης και της λειτουργίας τους. Στη συνέχεια
ανέφερε ότι σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
µέλη αυτής ήταν ο ∆ήµος Καρδίτσας µε ποσοστό συµµετοχής 80% και η ∆Η.Κ.Ε.Κ µε
ποσοστό συµµετοχής 20%. Στις 7-4-2014 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ'αριθµ. 192
απόφασή του ενέκρινε τη λύση της ∆Η.Κ.Ε.Κ, την ανάληψη των δραστηριοτήτων της και
των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της από το ∆ήµο Καρδίτσας και τη µεταφορά του
προσωπικού της επιχείρησης στο ∆ήµο Καρδίτσας. Έτσι ο ∆ήµος Καρδίτσας κατέστη
καθολικός διάδοχος της λυθείσας επιχείρησης και µοναδικό µέλος των Εργαστηρίων Τέχνης,
αφού ανέλαβε και το ποσοστό συµµετοχής 20% που κατείχε η ∆Η.Κ.Ε.Κ. Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 1β Ν. 3852/2010 “οι αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ., στις οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και
άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που
προβλέπεται στη συστατική τους πράξη”. Ως εκ τούτου, επειδή δεν είναι δυνατόν να
τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας, ώστε να συνεχίσει νόµιµα τη λειτουργία της, θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη λύση της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
µε την επωνυµία “Εργαστήρια Τέχνης ∆ήµου Καρδίτσας” και τη θέση αυτής υπό καθεστώς
εκκαθάρισης.
Η δηµοτική αρχή κατέληξε στην πρόταση αυτή έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο
αναζήτησης (µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριτων νοµικών) νόµιµου τρόπου
συνέχισης της λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης και κυρίως της διασφάλισης των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας
2. Την τοποθέτηση του κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι η λύση και εκκαθάριση της
εταιρείας αποτελεί τη µόνη λύση, ζήτησε όµως από τη δηµοτική αρχή να διασφαλίσει τις
θέσεις των εργαζοµένων, εµµένοντας στην κατατεθείσα από τον επικεφαλής της παράταξής
του θέση για τροποποίηση του καταστατικού του Θεοδωρίδειου Κέντρου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ µε
τρόπο ώστε να αλλάξουν οι δρασ τηριότητές του και να ενταχθούν οι εργαζόµενοι τω ν
Εργαστηρ ίω ν Τ έχνης
3. Την τοποθέτηση του κ. Λάππα, ο οποίος ανέφερα ότι η δηµοτική αρχή πρωτίστως θα
πρέπει να ενσκήψει και να δει πως θα ικανοποιήσει έστω και τµήµα των εργασιακών
δικαιωµάτων, γεγονός κεφαλαιώδες για τους υπό απόλυση εργαζόµενους. Πρότεινε δε
ενόψει του υπό σύνταξη νέου οργανογράµµατος του ∆ήµου την ένταξη των Εργαστηρίων
Τέχνης ως δοµής σε µια διεύθυνση πολιτισµού.
4. Την τοποθέτηση του κ. Λέµα, ο οποίος αφ'ενός µεν ζήτησε τον εξορθολογισµό στη
διάρθρωση των δοµών και τη µέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού
εντάσσοντας τα Εργαστήρια Τέχνης στις νέες δοµές του ∆ήµου και αφ'ετέρου να υπάρξει
φροντίδα για την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων και της αποζηµίωσης στους
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εργαζόµενους που θα απολυθούν και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
µελλοντική πιθανή αποκατάσταση του προσωπικού
5. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά, ο οποίος ανέφερε ότι η µόνη λύση που µπορεί να
υπάρξει είναι πολιτική µε δηµιουργία θέσ εων σ τον Οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας
6. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος αφού ανέφερε ότι η δηµοτική αρχή
εξάντλησε κάθε περιθώριο εξεύρεσης νόµιµης λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας των
Εργαστηρίων Τέχνης, πρότεινε τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής υπό καθεστώς
εκκαθάρισης. Τέλος εξέφρασε τη δέσµευση της δηµοτικής αρχής να προβλεφθεί η
συγκεκριµένη υπηρεσία στον νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στα µέτρα των
δυνατοτήτων που προβλέπουν οι νόµοι να παρασχεθεί κάθε βοήθεια για την απασχόλησή
τους.
7. α) Την υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε
η λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ). Η απόφαση αυτή
εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 7579/72226/15-4-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1142/Β'/5-5-2014.
β) Την υπ'αριθµ. 533/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία
τροποποιήθηκε – διορθώθηκε η υπ'αριθµ. 192/2014 όµοια. Εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ.
20687/227552/28-11-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας και στάλθηκε για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
8. Το από 21 Νοεµβρίου 2008 ισχύον καταστατικό της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε την επωνυµία “Εργαστήρια Τέχνης ∆ήµου Καρδίτσας”
9.
α)
β)
γ)

Τις διατάξεις:
των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα
του άρθρου 267 Ν. 3463/2006
του άρθρου 111 Ν. 3852/2010

10. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου
ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αντωνίου Ελ., Αντωνίου Σωτ., Αραµπατζής,
Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας Γ., ∆ιαµαντή, Καπράνας, Κολοκύθα,
Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλοµένος, Σβάρνας, Τάντος,
Τίκας, Ψηµµένος, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή,
Λάππας, Λέµας και Χατζής, ενώ υπέρ της πρότασης του κ. Κρανιά ψήφισαν οι κ.κ Κρανιάς
και Σχορετσανίτης
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. α) Τη διακοπή της λειτουργίας και τη λύση της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε την επωνυµία “Εργαστήρια Τέχνης ∆ήµου Καρδίτσας” για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
β) Τη θέση της εταιρείας υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 267 Ν.
3463/2006, 111 Ν. 3852/2010 και του άρθρου 13 του ισχύοντος καταστατικού αυτής.
γ) Την απόλυση του υπηρετούντος προσωπικού σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Καραγιάννη Ευγενία του ∆ηµητρίου

Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου

2

Μπεκιάρης Παναγιώτης του Φωτίου

Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου

3

Παπαγεωργίου Αγγελική του Αθανασίου

Ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου

2. α) Καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης της εταιρείας, την
απευθείας ανάθεση
β) Ορίζει ως εκκαθαριστή τον Θωµά Βασιλείου Κωσταρέλλο, κάτοικο Καρδίτσας, λογιστή Α'
τάξης µε αριθµό αδείας Οικονοµικού Επιµελητηρίου 0028311, έναντι αµοιβής χιλίων ευρώ
(1.000,00 €)
3. Εκφράζει τη δέσµευσή του αφ'ενός µεν για τη σύσταση παρόµοιας δοµής – υπηρεσίας
κατά την σύσταση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας,
τηρουµένων των νοµίµων προϋποθέσεων και αφ'ετέρου για την επιδίωξη της απασχόλησης
των παραπάνω εργαζοµένων στο ∆ήµο Καρδίτσας µε την προϋπόθεση τήρησης του νοµίµου
θεσµικού πλαισίου

Μειοψήφισαν οι κ.κ Κρανιάς και Σχορετσανίτης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 636/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

