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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 25η του μήνα Μαϊου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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. 176/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
8/17-5-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             
  Αριθ. Πρωτ. : 12873/25-05-2012 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
  Συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’» με συντονιστή εταίρο το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ και ορισμός εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης. 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 

7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Χάρμπας Θωμάς 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τέγος Χρήστος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Τσαντήλας Βασίλειος  
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15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    
 

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 συμμετοχή  του ∆ήμου Καρδίτσας 
στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’» με συντονιστή εταίρο το 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ και ορισμός εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της 
Σύμπραξης  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Νικ. Καραγιάννη, ο οποίος ανέφερε: 
 Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναμικού», έχει εκδοθεί έχει εκδοθεί  πρόσκληση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 7:  «Τοπικών Σχεδίων για την 
Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», Κατηγορία 
Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 
7 «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού». 
 
Αντικείμενο των πράξεων, αποτελεί η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, 
με στόχο την εξασφάλιση της  δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως 
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των 
ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες , από τη 
διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης . Παραδείγματα τέτοιων ενεργειών αποτελούν , η συμβουλευτική υποστήριξη 
των ανέργων , δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και η 
εκπαίδευση των ανέργων και δικτύωση των φορέων. 
 
Φορείς υλοποίησης της πράξης, μπορούν να είναι μόνο οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι 
οποίες αποτελούν εταιρικά σχήματα τοπικών φορέων και διέπονται από το άρθρο 18 του 
Ν.4019/2011 και ιδρύονται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Με βάση το 
συγκεκριμένο άρθρο ο κάθε εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης εκπροσωπείται στο 
∆ιοικητικό Συμβούλιο  αυτής , από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος. 
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι , εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕ∆ και δυνητικά 
ωφελούμενοι υπό προϋποθέσεις νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Τα 
προβλήματα ανεργίας έχουν ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό την τελευταία διετία , επιτείνοντας 
τα γενικότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στην περιοχή μας. 
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Ο ∆ήμος Καρδίτσας στην προσπάθεια συμβολής στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, 
προτίθεται να συμμετάσχει στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
“ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’» με συντονιστή φορέα το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ για την υποβολή Σχεδίου 
∆ράσης , με τίτλο «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» . Οι δράσεις που θα προταθούν προς ένταξη , θα 
είναι προσαρμοσμένες, τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανέργων , όσο και στις 
ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας. 
Στην κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη ορίζεται Συντονιστής Εταίρος, ο οποίος αναλαμβάνει το 
συντονισμό των ενεργειών και φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη  υλοποίηση της 
πράξης, έναντι της ∆ιαχειριστικής Αρχής αλλά και των υπολοίπων εταίρων. Τη θέση του 
Συντονιστή δεν μπορούν να αναλάβουν φορείς του ∆ημοσίου Τομέα, ενώ δεν είναι δυνατή η 
αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Ο κάθε συμμετέχοντας στην 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη, εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο αυτής, από ένα τακτικό 
και ένα αναπληρωματικό μέλος.  
 
    Προτείνω λοιπόν, 

 Τη συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’»  με συντονιστή εταίρο το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ.  
 Τον ορισμό της ∆.Σ. Νασιάκου Αλεξίας  ως τακτικό μέλος, εκ μέρους του ∆ήμου 
Καρδίτσας, στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
“ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’» , με αναπληρωματικό της τον ∆.Σ. Μπατζιάκα Βασίλειο. 
 Την εξουσιοδότηση του κ. ∆ημάρχου, ως Νομίμου Εκπροσώπου του ∆ήμου Καρδίτσας 
για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η σύσταση της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’». 
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α). 
 
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων 
 
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της συμμετοχής του ∆ήμου 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ημοτικοί Σύμβουλοι, πλην των κ.κ., Μακροστέργιου & Γιοβάνη 
οι οποίοι καταψήφισαν.   
   

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
                                                       

1. Τη συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
“ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’», βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως ∆υνητικούς 
∆ικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση , 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 
1: « Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης «, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου ∆υναμικού», με συντονιστή φορέα 
το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι φορείς:  

- ∆ήμος Καρδίτσας 
- Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) –  
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- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας ) 
- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα κεντρ. ∆υτ. Θεσσαλίας 
- Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 
- Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καρδίτσας 
- Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων 
- Επιμελητήριο Καρδίτσας 
- ΚΕΚ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
- Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» 
- ΚΕΚ ΕΥΡΩΙ∆ΕΑ 
 

2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήμου Καρδίτσας στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης «ΥΠΟ∆ΟΧΗ», τη ∆ημοτική Σύμβουλο Νασιάκου Αλεξία   και αναπληρωματικό της 
το ∆ημοτικό Σύμβουλο Μπατζιάκα  Βασίλειο.  
 
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήμαρχο Καρδίτσας Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό για την υπογραφή 
όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ’’». 
 
      

          Μειοψήφισαν οι ∆.Σ.  κ.κ., Μακροστέργιος Αθανάσιος & Γιοβάνης Γεώργιος.  
 

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ., Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος ,  λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση. 

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 176/2012 
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 

 
 


