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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 8η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 626/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2-12-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 626 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/2-12-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

        Αρ. Πρωτ.: 29998/8-12-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας στο πρόγραµµα “Λειτουργία περιφερειακών 
µηχανισµών υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της 
κοινωνικής οικονοµίας”    

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 28963/28-11-2014 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) Αντωνίου Ελένη  17) Τάντος Μιχαήλ               Αραµπατζής ∆ηµήτριος 

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τίκας Τριαντάφυλλος        

3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  19) Ψηµµένος Κωνσταντίνος          Αν και κλήθηκε νόµιµα 

4) Γεννάδιος Ιωάννης  20) Παπαλός Κωνσταντίνος         

5) Γιαννέλος Κλεοµένης  21) Γούλας Σωτήριος  

6) Γούλας Γεώργιος  22) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  23) Παπαγεωργίου Σταύρος   

8) Καπράνας Απόστολος  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Κολοκύθα Άλκηστις  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κουρκούνας Βασίλειος  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Λέκκας Αλέξανδρος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μπακαλάκου Σωτηρία  29) Λέµας Ευάγγελος  

14) Ντελής Ιωάννης  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Σβάρνας Ιωάννης  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου.  

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

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 599/2014 απόφασή του 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε 
συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας στο πρόγραµµα “Λειτουργία περιφερειακών µηχανισµών 
υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονοµίας” και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, ο οποίος ανέφερε: 
 
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού», έχει εκδοθεί έχει εκδοθεί η υπ. αριθµ. 6/ 15-10-2014 πρόσκληση από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων 
χρηµατοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναµικού σε µία κοινωνία ίσων ευκαιριών». Αντικείµενο των δράσεων, 
αποτελεί η «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισµών Υποστήριξης της ανάπτυξης και 
προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας». 
Φορείς υλοποίησης της πράξης, µπορούν να είναι µόνο οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις, οι 
οποίες αποτελούν εταιρικά σχήµατα φορέων και διέπονται από το άρθρο 18 του 
Ν.4019/2011. 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 
συµµετέχων στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη  εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής, 
από ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος.  
Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν κοινωνικής διαβούλευσης µεταξύ των φορέων που 
µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και 
ευρύτερα της κοινωνικής οικονοµίας, σε επίπεδο Θεσσαλίας αποφασίστηκε η σύσταση της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό 
τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟ» 
Στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της πρόσκλησης , απαιτείται απόφαση όλων 
των εταίρων που συµµετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη, για την αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης.  
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. Καθότι 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 
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εκπρόσωπό µας, µετά την συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης σε σώµα. 
 
Προτείνω λοιπόν, 
• Την συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  
• Τον ορισµό του δηµοτικών συµβούλων Ιωάννη Γεννάδιου και Απόστολου Καπράνα ως 
τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους, αντίστοιχα, εκ µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
• Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας ως νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου για την 
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η σύσταση της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  

• Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 6/2014 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη 
και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2014" στον Άξονα Προτεραιότητας 4 "Πλήρης ενσωµάτωση 
του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" για την υποβολή 
αίτησης χρηµατοδότησης Πράξης για την "Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισµών 
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των Πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας" της ΑΣ 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΩΝ 
ΚΟΙΝΟ» 

• Την έγκριση της υποβολής φακέλου - αίτησης προς τη Μονάδα Β της Ειδικής Υπηρεσίας για 
την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο 
«ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟ» 

• Τη δέσµευση του ∆ήµου Καρδίτσας περί της έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης, από τον εκπρόσωπο του στο ∆.Σ. της Σύµπραξης, µετά την 
συγκρότηση αυτού σε σώµα. 

 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
3. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην των κ.κ Βαρελά, Λάππα, Αµπαντζή και 
Κρανιά, οι οποίοι ψήφισαν λευκό 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

Α) 1. Την συµµετοχή του ∆ήµου Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  
 
2. Τον ορισµό του δηµοτικών συµβούλων Ιωάννη Γεννάδιου και Απόστολου Καπράνα ως 
τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους, αντίστοιχα, εκ µέρους του ∆ήµου Καρδίτσας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης  
 
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας Φωτίου Χρ. Αλεξάκου, ως νοµίµου 
εκπροσώπου του ∆ήµου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτεί η 
σύσταση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»  
 

Β) 1. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 6/2014 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική 
Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2014" στον Άξονα Προτεραιότητας 4 "Πλήρης 
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ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών" για 
την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης Πράξης για την "Λειτουργία Περιφερειακών 
Μηχανισµών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των Πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας" της 
ΑΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΩΝ 
ΚΟΙΝΟ» 

 
2. Την έγκριση της υποβολής φακέλου - αίτησης προς τη Μονάδα Β της Ειδικής Υπηρεσίας για 

την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την εξέταση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο 
«ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΚΟΙΝΟ» 

 
3. Τη δέσµευση του ∆ήµου Καρδίτσας περί της έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης, από τον εκπρόσωπο του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Σύµπραξης, µετά την συγκρότηση αυτού σε Σώµα. 
 

 

Λευκό ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ  Βαρελάς, Λάππας, Αµπαντζή και Κρανιάς 

 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 626/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 

 

 


