
  
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 28η του μήνα Μαΐου  του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά  (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. 177/2012 
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 

 

             
  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Αποδοχή των όρων  της πρόσκλησης 53/2012 της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», υποβολή αίτησης-
φακέλου για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» και δέσμευση για την 
έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μετά τη 

συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε σώμα». 
 

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 Αθανάσιο  



12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

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  του εκτός  Ημερήσιας ∆ιάταξης θέμα, παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας 

κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

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

            Το ∆ημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 150/2012 απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε τη 
συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος που αφορά στην αποδοχή των όρων  της 
πρόσκλησης 53/2012 της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες 
σύγκλισης», υποβολή αίτησης-φακέλου για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»  και δέσμευση για την έγκριση του 
εγχειριδίου διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μετά τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα»  και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.    Την υπ’ αριθ. 176/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία κατά πλειοψηφία 

εγκρίθηκε η συμμετοχή του ∆ήμου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία 
«ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»  , με συντονιστή φορέα το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ.  

 
 2.     Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη η οποία έχει ως ακολούθως:  

Στα πλαίσια της υποβολής της αίτησης  χρηματοδότησης «Τοπικών Σχεδίων για την 
Απασχόληση προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», απαιτείται 
απόφαση όλων των εταίρων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη , για αποδοχή 
των όρων της πρόσκλησης «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων 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». 
 
Επιπλέον, οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως δικαιούχοι της πρόσκλησης, είναι υποχρεωμένες 
να υποβάλουν αίτηση-φάκελο υποψηφιότητας για την πιστοποίησή τους ως προς την 
διαχειριστική τους επάρκεια, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης. Καθώς οι 
Αναπτυξιακές Συμπράξεις είναι υπό ίδρυση, δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη τα όργανα 
διοίκησης τους (∆ιοικητικό Συμβούλιο, ∆ιαχειριστής), ενώ μέχρι και την έγκριση της 
υποβαλλόμενης πρότασης, δεν απαιτείται η ολοκλήρωση του καταστατικού τους. Στη βάση 
αυτή, για την έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών (στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι 
διαδικασίες διαχείρισης του έργου από τον δικαιούχο και τους εταίρους της Αναπτυξιακής 



Σύμπραξης), απαιτείται να δεσμευτούμε ως ∆ήμος Καρδίτσας, για την έγκριση αυτού από 
τον εκπρόσωπό μας, μετά την συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης σε σώμα. 
 
Τέλος , απαιτείται έγκριση του οργάνου διοίκησης του εκάστοτε συμμετέχοντα  στην 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη , για την υποβολή του φακέλου – αίτησης εξέτασης της 
διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 
Προτείνω λοιπόν: 
1. Την αποδοχή των όρων της υπ. αριθ. 53/2012 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 

2. Την έγκριση της υποβολής φακέλου-αίτησης προς Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης «ΕΝΟΤΗΤΑ» 

3. Την δέσμευση του ∆ήμου Καρδίτσας περί της έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΟΤΗΤΑ», από τον εκπρόσωπο του φορέα μας που 
ορίστηκε ως τακτικό μέλος στο ∆.Σ. της Σύμπραξης, μετά την συγκρότηση αυτού σε 
σώμα. 

 
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53/ 17-04-2012 πρόσκληση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 

υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης».  

 
4.  Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 
5.  Την επακολουθήσασα  ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης της δημοτικής αρχής  

ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην των κ.κ Μακροστέργιου Αθανάσιου και 
Γιοβάνη Γεώργιου, οι οποίοι καταψήφισαν.      

                                       
  

Aποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

                                                        
 Την αποδοχή των όρων της από 17/04/2012 ανοικτής πρόσκλησης για την υποβολή 

προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-

2013», με αριθμό πρωτ. 1874 και κωδικό 053, στο πλαίσιο της ∆ράσης 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 Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013». 

 

 Την έγκριση της υποβολής φακέλου-αίτησης προς την Ενδιάμεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 

Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» . 



 

 Τη δέσμευση του ∆ήμου Καρδίτσας, περί της έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», από την 

εκπρόσωπο του ∆ήμου Καρδίτσας κ. Νασιάκου Αλεξίας που ορίστηκε ως τακτικό μέλος 

στο ∆.Σ. της Σύμπραξης, μετά την συγκρότηση αυτού σε σώμα. 

 

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 Βασίλειος, Αρχοντής ∆ημήτριος & Τέγος Χρήστος,  λόγω 
αποχώρησής των από τη συνεδρίαση. 

 
 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 177/2012 
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 
 


