
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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 20η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
11/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 19-01-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2012 
  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

1ο/ 19-01-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 
 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                 
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 
 

ΘΕΜΑ 
 

Τροποποίηση  των όρων της δωρεάς µελέτης των αδελφών Βασιλείου και 
Αθανασίου Μπρακατσούλα για την ανάπλαση της Παλαιάς Ηλεκτρικής κατόπιν 
σχετικού αιτήµατός τους. 
 

 
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη 

και ώρα 13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 363/10-01-2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας. Πρόκειται για την εξ’ αναβολής συνεδρίαση της 16-01-2012 . Η 

αναβολή της συνεδρίασης ήταν επιβεβληµένη λόγω έκτακτης απουσίας των περισσοτέρων µελών της 

Οικονοµικής Επιτροπής  τα οποία ειδοποίησαν σχετικά τη γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Τσίπρας Εµµανουήλ , τακτικό µέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος   

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος    

5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος   

6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος    

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 



  

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
       Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
  
Την υπ’ αριθ. 545/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας 
σχετικά µε την έγκριση κτιριολογικού προγράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης του 
έργου « Ανάπλαση Παλαιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και του περιβάλλοντα χώρου»  
 
Την υπ’ αριθ. 471/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε η 
αποδοχή της πρότασης δωρεάς των αδελφών Βασιλείου και Αθανασίου Μπρακατσούλα , 
της πλήρους τεχνικής µελέτης Ανάπλασης Παλαιάς Ηλεκτρικής Καρδίτσας και του 
Περιβάλλοντος χώρου , δηλαδή της πλήρους τεχνικής µελέτης του έργου , ώριµης και 
έτοιµης για ένταξη στο ΕΣΠΑ.  Επίσης µε την ίδια απόφαση ως αναγνώριση  το ∆.Σ. 
αποφάσισε να δοθεί στην κύρια αίθουσα  εκδηλώσεων το όνοµα « ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ – ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ». 
 
Το αίτηµα του Βασίλη Μπρακατσούλα το οποίο έχει ως ακολούθως:  
Προς το ∆ήµο Καρδίτσας 

Α. ΄Ελαβα τις 471 και 545 /2011 αποφάσεις σας και παρακαλώ να προβείτε στις παρακάτω 
προσθήκες ώστε να είναι συµβατές µε τα µεταξύ µας συµφωνηθέντα. 

      1. Από αισθητική άποψη , αλλά και κατά τα συµφωνηθέντα ( σηµείο 1 του συµφώνου  
µας) ο τίτλος του πολιτιστικού κέντρου και τα ονόµατα των δωρητών πρέπει να 
τοποθετηθούν στην εξωτερική πρόσοψη της εισόδου του κτιρίου του Μεγάρου. 

      2. Οι προσωπογραφίες και τα βιογραφικά σηµειώµατα των δωρητών να τοποθετηθούν σε 
εµφανές µέρος  του (εσωτερικού)  χώρου υποδοχής του µεγάρου ( σηµεία 2 και 3 του 
συµφωνητικού). 

      3.Ο παραπάνω τίτλος του κέντρου µε τα ονόµατα των δωρητών να περιέχεται ως 
λογότυπος , στο επάνω αριστερό µέρος των εγγράφων σε όλη την αλληλογραφία του 
κέντρου εσωτερική ή εξωτερική , δηµόσια ή ιδιωτική και επίσης στις ανακοινώσεις , 
διακηρύξεις και λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες του κέντρου ( σηµείο 1 του 
συµφωνητικού ). 

     4.Στον τυχόν καταρτισµένο κανονισµό λειτουργίας του κέντρου ή σε ιδρυθησόµενο 
οποιασδήποτε άλλης µορφής διαχειριστικό όργανο , οι δωρητές θα συµµετέχουν µε µέλος 
ή µέλη των οικογενειών τους µε µια ψήφο έναντι δύο του ∆ήµου , µε δύο έναντι τριών 
κ.λ.π. ( σηµείο 9 συµφωνίας). 

      5. Οι δωρητές δηλώνουν ότι δεν τους βαρύνει ουδεµία υποχρέωση από την προγενέστερη 
προσφορά τους  προς το ∆ήµο για την ίδρυση εθνικής βιβλιοθήκης ( σηµείο 7 της 
συµφωνίας). 

Β.   Οι παραπάνω συµφωνηθείσες ρήτρες πρέπει να συµπεριληφθούν σε απόφαση του ∆.Σ.  
Αν δε γίνει   τούτο και έλθει ένα άλλης σύνθεσης ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή ∆ήµαρχος και 
ανατρέψει τις διευθετήσεις αυτές, που δεν κατοχυρώνονται ‘όµως ως έγγραφες 
δεσµεύσεις , αν δηλαδή διαγραφούν λ.χ. τα ονόµατα από την επιγραφή και 
αποκαθηλωθούν τα πορτρέτα κ.λ.π., πως θα νοµιµοποιηθούν οι δωρητές ή οι κληρονόµοι 
τους , ώστε να αµυνθούν εναντίον των αντισυµβατικών αυτών ενεργειών του ∆ήµου , 
αφού δεν έχουν καταγραφεί οι δεσµεύσεις αυτές του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου  
έναντι των δωρητών;  

Γ.   Ιδιαίτερες Επισηµάνσεις  
      1. Στην πρόταση της δωρεάς να απαλειφθεί το όνοµα Αθανάσιος ( έχει αποθάνει προ 

τριετίας ) και αντί αυτού να µπει αυτό του γιου του Κων/νος , που είναι και ο 
χρηµατοδότης  της οικογένειας του πατέρα του και αδελφού µου και  

      2. Στον τίτλο του κέντρου να αναγραφούν τα ονόµατα στη δηµοτική Βασίλης και 
Θανάσης Μπρακατσούλας , αντί Βασίλειος και Αθανάσιος ( διόρθωση της 471/2011 
απόφασης). 



  

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. ιδ και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Την τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 471/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία έγινε η αποδοχή της πρότασης δωρεάς των αδελφών Βασιλείου και Αθανασίου 
Μπρακατσούλα , της πλήρους τεχνικής µελέτης Ανάπλασης Παλαιάς Ηλεκτρικής 
Καρδίτσας και του Περιβάλλοντος χώρου ως εξής: 
Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης Α του αποφασιστικού «Ως αναγνώριση ο ∆ήµος 
Καρδίτσας θα δώσει µε επιγραφή στην κύρια αίθουσα εκδηλώσεων το όνοµα: ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ – ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ» αντικαθίσταται 
ως παρακάτω: 

         
      1. Ο τίτλος του πολιτιστικού κέντρου και τα ονόµατα των δωρητών Βασίλης και Θανάσης 

Μπρακατσούλας να τοποθετηθούν στην εξωτερική πρόσοψη της εισόδου του κτιρίου του 
Μεγάρου. 

      2. Οι προσωπογραφίες και τα βιογραφικά σηµειώµατα των δωρητών να τοποθετηθούν σε 
εµφανές µέρος  του (εσωτερικού)  χώρου υποδοχής του µεγάρου . 

      3. Ο παραπάνω τίτλος του κέντρου µε τα ονόµατα των δωρητών να περιέχονται ως 
λογότυπος , στο επάνω αριστερό µέρος των εγγράφων σε όλη την αλληλογραφία του 
κέντρου εσωτερική ή εξωτερική , δηµόσια ή ιδιωτική και επίσης στις ανακοινώσεις , 
διακηρύξεις και λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες του κέντρου. 

     4. Στον κανονισµό λειτουργίας του κέντρου ή σε ιδρυθησόµενο οποιασδήποτε άλλης 
µορφής διαχειριστικό όργανο , οι δωρητές θα συµµετέχουν µε µέλος ή µέλη των 
οικογενειών τους µε µια ψήφο έναντι δύο του ∆ήµου , µε δύο έναντι τριών κ.λ.π. ( 
σηµείο 9 συµφωνίας). 

 
       

Σηµείωση: Κατά τη συζήτηση της παρούσας απόφασης απουσίαζε ο ∆.Σ. κ. Γιοβάνης λόγω 
αποχώρησής του από την αίθουσα συνεδρίασης. 

 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  11/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

   

   

   

Καρδίτσα  23-01-2011 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

 


