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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 11η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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’ αριθµ. 374/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 11/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
13/10-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:17571 /11-7-2014     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση υποβολής αίτησης συµµετοχής – δήλωσης – προσφοράς φορέων /δοµών 
για τη δράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

13.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 17455/10-7-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  13) Βερίλλης ∆οµήνικος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Γεννάδιος Ιωάννης 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Καραγιάννης Νικόλαος  16) Τσίπρας Εµµανουήλ 4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος 

5) Κατσιαβάρας Θωµάς  17) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Μουζιούρας Νικόλαος 

6) Κωτούλας Φίλιππος  18) Μακροστέργιος Αθανάσιος 6) Μπατζιάκας Βασίλειος 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  19) Αρχοντής ∆ηµήτριος 7) Σούφλα Ουρανία 

8) Μπουραζάνης Αθανάσιος  20) Τσαντήλας Βασίλειος 8) Χλαπάνας Ηλίας 

9) Νασιάκου Αλεξάνδρα    9) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

10) Παπαγεωργίου Σταύρος   10) Ντελής Ιωάννης 

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   11) Σουφλάκος Βασίλειος 

12) Τσιούκης Λάµπρος   12) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

   13) Χάρµπας Θωµάς 

   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), 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 συνήλθε εκτάκτως προκειµένου να συζητήσει επί του θέµατος 
έγκριση υποβολής αίτησης συµµετοχής – δήλωσης – προσφοράς φορέων /δοµών για τη 
δράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”. 
 
Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, διότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
αίτησης συµµετοχής στη δράση είναι η 21η Ιουλίου 2014 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε: 
• τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 
άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το 
δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην 
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων” 
• τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 εδ. 3 Ν. 3463/2006 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος  το οποίο θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα 
παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Το αριθµ. πρωτ.1551/02-07-2014 αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2014-2015” 
 

2.Την ανάγκη για την υλοποίηση της πρότασης προκειµένου να υποστηριχθούν οι δοµές του 
∆ήµου µας (Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί και Κ∆ΑΠ)  
 

3.Την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου  Χαρ. Παπαδηµητρίου προς το Σώµα του ∆.Σ ∆ήµου 
Καρδίτσας, για: 
1. Την υποβολή αίτησης συµµετοχής – δήλωσης – προσφοράς φορέων /δοµών για τη δράση 
“Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014-2015”, που θα υλοποιηθεί µε 
την συµµετοχή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε 
   Οι δράσεις θα αφορούν τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθµούς και τα Κ∆ΑΠ του 
∆ήµου µας ως εξής: 
• Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο): ποσό επιδότησης 2.500,00 € µε σίτιση ήτοι: 
άτοµα  100 χ 2.500,00 €= 250.000,00 € 
• Γ. Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) 
Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά 
µε ελαφριάς µορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα: 1.400,00 € ανεξαρτήτου 
βάρδιας, ήτοι: 175 χ 1.400,00 € =245.000,00 € 
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   Τα παραπάνω ποσά αφορούν ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης ανά θέση που θα καλυφθεί και 
ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης). 
 

  Εποµένως συνολικός προϋπολογισµός επιδότησης 495.000,00 € για την υλοποίηαη της 
δράσης “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014-2015” για τους   
Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (Κ∆ΑΠ) 
 

2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Χρυσοστ. Παπαλό για την υποβολή της αίτησης 
και την υπογραφή της σύµβασης, δεσµεύοντας το φορέα µε µόνη την υπογραφή του έναντι 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε 
  
4. Τις διατάξεις  των άρθρων 252 - 270 του Ν. 3463/2006. 
 
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των δηµοτικών συµβούλων 
 

ΑΑπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόόφφωωνναα  
  

1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης συµµετοχής – δήλωσης – προσφοράς φορέων /δοµών για 
τη δράση “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014-2015”, που θα 
υλοποιηθεί µε την συµµετοχή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε , σύµφωνα µε την εισήγηση. 
  
22..  ΕΕξξοουυσσιιοοδδοοττεείί  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο  ΧΧρρυυσσοοσσττ..  ΠΠααππααλλόό::  
      ΑΑ..  ΝΝαα  υυπποοββάάλλεειι  ττηηνν  ααίίττηησσηη  κκααιι  νναα    υυπποογγρράάψψεειι  ττηηνν  σσύύµµββαασσηη  δδεεσσµµεεύύοοννττααςς  ττοο  φφοορρέέαα  µµεε  
µµόόννηη  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  έέννααννττιι  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΑΑ..ΕΕ  
   Β. Να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω 

 
  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 374/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 


