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

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
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 2α του μήνα Μαρτίου 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. 93/2012 Απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθμ.Πρωτ. 4442/5-3-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 
για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού» 2007-2013», καθώς και συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 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)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  18)Σούφλα Ουρανία 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Τσιούκης Λάμπρος 3)Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης αν και κλήθηκαν νόμιμα 

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)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Χάρμπας Θωμάς  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

16)Παπαγεωργίου Σταύρος    
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.  
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με συμμετοχή του 
∆ήμου Καρδίτσας στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» 2007-2013», καθώς 
και συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Νικ. Καραγιάννη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  
 
Λαμβάνοντας υπόψη 

την κρίσιμη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία με τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης της 
ανεργίας να εκδηλώνονται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
την ανάγκη συνεργασίας όλων των δυνάμεων και των φορέων, με στόχο την προώθηση 
και εφαρμογή αποκεντρωμένων πολιτικών στήριξης της απασχόλησης και πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας και ένταξης, 
τη δυνατότητα της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, η οποία γνωρίζει καλύτερα τα 
προβλήματα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο, να αξιοποιήσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, εντάσσοντας τις προτάσεις που θα 
αξιολογήσει και θα εγκρίνει, σε ένα μακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, 

 
Σας γνωρίζουμε ότι οι «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες 
(ΤΟΠ/ΕΚΟ)» έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται 
στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής για 
τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη νέων 
βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 
 
Βασικός στόχος των ΤΟΠ/ΕΚΟ είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της 
κινητοποίησης των τοπικών φορέων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αρχικά με την 
προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περαιτέρω με την προώθησή τους στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 
 
Η προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την εξασφάλιση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Τις ενέργειες αυτές θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στην οποία συμμετέχουν 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. 
 
Ο σχεδιασμός διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις παρακάτω βασικές αρχές: 

 Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία εξασφαλίζει ενεργοποίηση και συνεργασία 
για συνένωση των δυνάμεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων. 
 Ενεργός συμμετοχή των ομάδων – στόχου προκειμένου οι παρεμβάσεις να είναι 
προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες τους. 
 Καινοτομία, ως προς τις προτεινόμενες διαδικασίες, μεθόδους, στόχους, το 
περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των δράσεων. 
 Προσέγγιση bottom-up τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές 
προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής. 
 Ολοκληρωμένος χαρακτήρας αφενός μέσα από το συνδυασμό ποικίλων δράσεων για 
τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, και αφετέρου μέσα από τη διασύνδεση 
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην κάθε περιοχή παρέμβασης. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
 
α) την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του 
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Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναμικού» 2007-2013», και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό 
αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) 
με Συντονιστή το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας και εταίρους το ∆ήμο Καρδίτσας, το ∆ήμο 
Παλαμά, το ∆ήμο Μουζακίου, την Asset Τεχνολογική, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) 
και άλλους φορείς. 
 
β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού» 2007-2013», την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη δέσμευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου 
∆ιαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης. 
 
γ) την εξουσιοδότηση του κ. ∆ημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
2. Την δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» 2007-2013» 
 
3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης της δημοτικής 
αρχής ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην των κ.κ Τέγου και 
Μακροστέργιου, οι οποίοι καταψήφισαν  
 

Aποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 
«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» 2007-2013».  
2. Εγκρίνει τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) με Συντονιστή το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Θεσσαλίας και εταίρους το ∆ήμο Καρδίτσας, το ∆ήμο Παλαμά, το ∆ήμο 
Μουζακίου, την Asset Τεχνολογική, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) και άλλους φορείς. 
 
3. Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού» 2007-2013» και εγκρίνει την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση 
της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη δέσμευσης για απόφαση έγκρισης του 
Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 
 
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσ. Παπαλό για κάθε περαιτέρω 
ενέργεια σχετικά με το θέμα αυτό 
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Μειοψήφισαν οι κ.κ Τέγος και Μακροστέργιος 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ Αρβανιτάκου, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, 
Παπαγεωργίου, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Σουφλάκος, Γιοβάνης, Αρχοντής, 
Τσαντήλας και Χάρμπας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 93/2012 
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 

 


