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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 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 30/2012 Απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 30/1/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
4/30-1-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Έργου με τίτλο “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” για 

ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και 

ώρα 2:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1494/25-1-2012 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  17)Σούφλα Ουρανία 1)Μαρκινός Αθανάσιος 

2) Αναστασίου Απόστολος  18)Τσιούκης Λάμπρος 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Χλαπάνας Ηλίας   

4) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος  31)Χάρμπας Θωμάς  

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

    
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.  



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

 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Έργου με 
τίτλο “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” για ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Ν. Καραγιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ο ∆ήμος Καρδίτσας 
θα καταθέσει Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης για το έργο με τίτλο “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” για ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44 που εμφανίζει 
σημερινό υπόλοιπο 4,7 εκ. € και έχει καταληκτική ημερομηνία 2/2/2012.  
Η συγκεκριμένη πρόσκληση είναι για τον Άξονα 4 “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ” για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 54 «ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ». 
Πρόκειται για πρόσκληση που αφορά την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με έμφαση 
στην βελτίωση της προσβασιμότητας του δημόσιου χώρου, την ανάκτηση υποβαθμισμένου ή 
περιφραγμένου δημόσιου χώρου, την βελτίωση της ασφάλειας για τους διερχόμενους και 
τους κατοίκους, την ανάπτυξη αστικού πρασίνου ανοιχτού σε όλους, τον φωτισμό, την 
ασφάλεια στη μετακίνηση πεζών και εποχούμενων, την προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ. 
Όπως είναι κατανοητό, το έργο αυτό εμπίπτει ακριβώς στους στόχους του Άξονα 4 και έχει 
υψηλή επιλεξιμότητα, αφού αναβαθμίζει την πρόσβαση και την ασφάλεια σε μια από τις 
πλέον υποβαθμισμένες περιοχές του ∆ήμου (πίσω από το στάδιο), η οποία επιπλέον έχει 
υψηλή επισκεψιμότητα και μεγάλη προστιθέμενη αξία για το δήμο Καρδίτσας, λόγω των 
χρήσεων που συγκεντρώνονται στην περιοχή. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι το συγκεκριμένο έργο ήταν στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
∆ήμου για την τελευταία εικοσαετία και υπήρχε πάντα η πρόθεση αναβάθμισης της περιοχής, 
που εκδηλώθηκε με την εκπόνηση σχετικής προμελέτης, η ολοκλήρωση και υλοποίηση της 
οποίας ποτέ δεν έφυγε από την «αναπτυξιακή οπτική» του ∆ήμου Καρδίτσας. 
Η σημερινή προοπτική ένταξης έργου ύψους 1,2 εκ € περίπου, οφείλεται στον ακριβή 
προσανατολισμό της μελέτης της Υπηρεσίας στις επιλεξιμότητες του συγκεκριμένου κωδικού 
θεματικής προτεραιότητας 54 και στην ετοιμότητά της να καταθέσει φάκελο έργου.  
Στον ίδιο κωδικό θεματικής προτεραιότητας 54 έχει ενταχθεί από τον ∆ήμο Καρδίτσας και το 
υλοποιούμενο έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου 
Καρδίτσας» με ενταγμένο προϋπολογισμό 3 εκ.€ και ύψος σύμβασης 1,3 εκ.€. 
 
2. Την υπ'αριθ. πρωτ. 4944/9-11-2011 (με Κωδικό 044) ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου, 
τροποποιημένη ως προς τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, σύμφωνα και με την υπ'αριθ. 
πρωτ. 101/13-1-2012 ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
3. Την υπ'αριθ. 29/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” 
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα 
πρακτικά της συνεδρίασης 
 
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης υποβολής Τ.∆.Ε 
ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, 
Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, 
Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, 
Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Σουφλάκος, 
Τέγος, Μακροστέργιος, Τσίπρας και Αρχοντής, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Τσαντήλας και 
Χάρμπας. 
 



αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει την υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου για το έργο με τίτλο “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” για ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης 044 του άξονα 4 
“Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία” για τον κωδικό θεματικής 
προτεραιότητας 54 “Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη 
κινδύνων”. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 € 
 
Μειοψήφισαν οι κ.κ Τσαντήλας και Χάρμπας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι κ.κ 
Καρκαλέτση και Γιοβάνης λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση.  
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 30/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 


