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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 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. 27/2012 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 27 

 

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 

Αρ. Πρωτ.:2078/31-1-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Ένταξη του ∆ήμου Καρδίτσας στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” και α) Τροποποίηση 
του Τεχνικού Προγράμματος, β) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

 
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.  
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας με την υπ'αριθμ. 24/2012 απόφασή του 
ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος που αφορά ένταξη 
του ∆ήμου Καρδίτσας στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Έργων & Μελετών Β. Ευαγγελακόπουλου, η οποία έχει 
ως εξής: 
Με την Φ.Β1/Ε5.4/338/6 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. Ι.Μανιάτη και μετά την εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και συντονισμού (ΚΕΑΣ) του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η πρόταση του 
∆ήμου Καρδίτσας που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της ∆6/6716/27.03.2009 απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης για την «Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης για την 
υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», αξιολογήθηκε 
θετικά και κρίνεται επιλέξιμη. 
Ο τελικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000 €, εκ των οποίων 
η δημόσια δαπάνη είναι 490.000 € (70%) και η ίδια συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας 
210.000 € (30%). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο σκέλος της δημόσιας δαπάνης από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). με βάση την περιφερειακή 
κατανομή για τις περιφέρειες στόχου 1. Ειδικά για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το σύνολο της 
δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 3.709.999,01 €. 
Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων: 
Η πρόταση του ∆ήμου Καρδίτσας η οποία εγκρίθηκε με βάση την παραπάνω Υπουργική 
Απόφαση, περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις ανά άξονα: 
Παρεμβάσεις ανά άξονα Προϋπολογι

σμός 
∆ημοτικά κτίρια (περιλαμβάνονται το κτίριο του ∆ημαρχείου 
και το παλαιό ∆ημαρχείο –σήμερα Ληξιαρχείο) 

392.371,58 € 

∆ημοτικός ηλεκτροφωτισμός 206.628,42 € 
∆ημοσιότητα-ευαισθητοποίηση 35.000,00 € 
Τεχνική στήριξη 70.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 700.000,00 

€ 
 
Η παραπάνω κατανομή, η ποσόστωση της οποίας καθορίζεται από τις προδιαγραφές του 
προγράμματος περιλαμβάνει δράσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά 
και η επίδειξη και προώθηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματος 
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα για το ∆ήμο Καρδίτσας, οι δράσεις περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 
Για τα δημοτικά κτίρια (∆ημαρχείο και Ληξιαρχείο), εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού 
κελύφους, αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων, θερμομόνωση στεγών, 
αναβάθμιση κεντρικού συστήματος θέρμανσης, σύστημα ΒΕΜS για τη διαχείριση της 
θέρμανσης, αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού. 

Για το δημοτικό φωτισμό, αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση 
συστήματος διαχείρισης. 

Τεχνική στήριξη, δημοσιότητα-ευαισθητοποίηση: Ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών, 
κινητοποίηση των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιριών και φορέων σε θέματα 
ενεργειακής απόδοσης. 

Για το εν λόγω έργο, έχει ήδη περιληφθεί αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό και το 
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30-7331.0008 με τίτλο 
«Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας», έχει εγγραφεί ποσό 50.000 € από ίδια 
έσοδα. Προτείνεται η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012 και η τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράμματος ως εξής: Το ποσό των 50.000 € που είχε εγγραφεί στον Κ.Α. 30-
7331.0008 μεταφέρεται στο αποθεματικό. Στον κωδικό 30-7331.0008 εγγράφεται ποσό 
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700.000 €, που προέρχεται κατά 490.000 € από χρηματοδότηση του προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και κατά 210.000 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012.  
Κατόπιν των παραπάνω προτείνονται προς το Σώμα τα εξής: 

1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2012 ως εξής: 

 Στο έργο με τίτλο «Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας» με Κ.Α. 
30.7331.0008 διαγράφεται το ποσό των 50.000 € από εγγράφεται ποσό 700.000 € το 
οποίο προέρχεται κατά 490.000 € από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και κατά 
210.000 € από ΣΑΤΑ 2012. 

2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012 ως εξής: 

- Εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων και με ΚΑ 1319.0014 και τίτλο “Έσοδα από το 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για το έργο “Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας” 
ποσό 490.000 € και δια του αποθεματικού μεταφέρεται το παραπάνω ποσό στον ΚΑ 
30-7331.0008 

- Aπό τον Κ.Α. 30-7336.0015 με τίτλο «Βελτίωση κοινοχρήστων υποδομών ∆ήμου 
Καρδίτσας» ποσό 210.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2012 μεταφέρεται στο 
αποθεματικό. 

- Στον Κ.Α. 30-7331.0008 με τίτλο «Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας» 
εγγράφεται ποσό 700.000 € που προέρχεται κατά 490.000 € από το πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και κατά 210.000 € από ΣΑΤΑ 2012 (μεταφορά από το 
αποθεματικό). 

3. Εξουσιοδότηση του κ. ∆ημάρχου Καρδίτσας για την υπογραφή των σχετικών τεχνικών 
εντύπων καθώς και του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης. 

 
2. Την υπ'αριθμ. 270/2009 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης 
για ένταξη του ∆ήμου Καρδίτσας στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
 
3. Την υπ'αριθμ. 656/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού 
Προγράμματος του ∆ήμου Καρδίτσας έτους 2012. 
 
4. Την υπ'αριθμ. 658/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας έτους 2012, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 
117/9338/27-1-2012 απόφαση της Γ.Γ.Α.∆. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας. 
 
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα 
πρακτικά της συνεδρίασης 
 
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της αποδοχής ένταξης του ∆ήμου 
Καρδίτσας στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 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, Αρχοντής, Τσαντήλας και 
Χάρμπας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας. 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
1. Αποδέχεται την ένταξη του ∆ήμου Καρδίτσας στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” με τελικό 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 700.000 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι 490.000 € 
(70%) και η ίδια συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας 210.000 € (30%). 
 
2. Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του ∆ήμου Καρδίτσας έτους 2012 
ως εξής: 
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 Στο έργο με τίτλο «Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας» με Κ.Α. 

30.7331.0008 διαγράφεται το ποσό των 50.000 € από εγγράφεται ποσό 700.000 € το 
οποίο προέρχεται κατά 490.000 € από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και κατά 
210.000 € από ΣΑΤΑ 2012. 

3. Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ∆ήμου Καρδίτσας οικονομικού 
έτους 2012 ως εξής: 

- Εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων και με ΚΑ 1319.0014 και τίτλο “Έσοδα από το 
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για το έργο “Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας” 
ποσό 490.000 € και δια του αποθεματικού μεταφέρεται το παραπάνω ποσό στον ΚΑ 
30-7331.0008 

- Aπό τον Κ.Α. 30-7336.0015 με τίτλο «Βελτίωση κοινοχρήστων υποδομών ∆ήμου 
Καρδίτσας» ποσό 210.000 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2012 μεταφέρεται στο 
αποθεματικό. 

- Στον Κ.Α. 30-7331.0008 με τίτλο «Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ∆ήμου Καρδίτσας» 
εγγράφεται ποσό 700.000 € που προέρχεται κατά 490.000 € από το πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και κατά 210.000 € από ΣΑΤΑ 2012 (μεταφορά από το 
αποθεματικό). 

4. Εξουσιοδοτεί το ∆ήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή 
των σχετικών τεχνικών εντύπων καθώς και του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της 
πράξης. 
 
Μειοψήφισαν οι κ.κ Τσαντήλας και Χάρμπας, ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Τέγος, 
Μακροστέργιος και Τσίπρας. 
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 27/2012 
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 
 


