
                                                                                   

              

 

  
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  18η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 
και ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ.517/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/10/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
23/17-10-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Βεβαίωση διασφάλισης από το ∆ήµο Καρδίτσας της λειτουργίας του Θεοδωρίδειου 
Κέντρου “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”. 
                                   
Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.27495/11-10-2013 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  14) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  15) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Γούλας Σωτήριος  16) Τσιούκης Λάµπρος 3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  17) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Χλαπάνας Ηλίας 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  18) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Βερίλλης ∆οµήνικος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  19) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  20) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Ντελής Ιωάννης 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  21) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  22) Μακροστέργιος Αθανάσιος     Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

10) Μουζιούρας Νικόλαος  23) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  24) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  26) Χάρµπας Θωµάς  

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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 βεβαίωση διασφάλισης από το ∆ήµο 
Καρδίτσας της λειτουργίας του Θεοδωρίδειου Κέντρου “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1.Το µε αριθµό 6434/18.12.1998 συµβόλαιο δωρεάς των κ.κ. Λυδίας- Χαρίκλειας 
Θεοδωρίδου και Ζωής Μαστρογιαννίτη. 
 

2.Την υπ' αρ. Πρωτ. ∆29β/Φ.ΕΣΠΑ/ΓΠοικ.3305/177 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 

3.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Παρθένη Λαµπρινής, η οποία έχει 
ως εξής: 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας της πρότασης του ∆ήµου Καρδίτσας, για ένταξη του έργου “Επέκταση του 
«Θεοδωρίδειου» κέντρου υποστήριξης για ανθρώπους µε αναπηρία 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»” στην πράξη µε κωδικό 7901 «Ανάπτυξη δοµών για την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων», (Θεµατική Προτεραιότητα µε 
κωδικό 79 «Άλλες κοινωνικές υποδοµές») απαιτείται: 
 
Η διασφάλιση από τον ∆ήµο Καρδίτσας της λειτουργίας του έργου µετά την αποπεράτωση 
του, σύµφωνα µε την έγκριση σκοπιµότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας µε αρ. πρωτ. ∆29β/Φ.ΕΣΠΑ/ΓΠοικ.3305/177/07.02.2013. 
 
Έχοντας υπόψη: 
α) τα αναφερόµενα στο συµβόλαιο δωρεάς µε αριθµό 6434/18.12.1998 των κυριών Λυδίας-
Χαρίκλειας Θεοδωρίδου και Ζωής Μαστρογιαννίτη, στο οποίο τίθεται ως όρος στο σηµείο Ε, 
ότι η λειτουργία του κέντρου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι µε έξοδα και ευθύνη του ∆ήµου Καρδίτσας 
και ενδεχόµενη  διακοπή λειτουργίας του κέντρου σηµαίνει την ανάκληση της παρούσας 
δωρεάς. 
β) Την βούληση του ∆ήµου Καρδίτσας για την λειτουργία του κέντρου, η οποία 
επιβεβαιώνεται από την µέχρι τώρα πορεία του κέντρου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
γ) Την αναγκαιότητα ύπαρξης, λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης του κέντρου 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους 
δ) Το γεγονός ότι το κέντρο υπήρξε φορέας υλοποίησης προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (πρωτοβουλία HORIZON, YOUTH FOR EUROPE, SOCRATES  κ.α) και το 
σπουδαιότερο  τελικός δικαιούχος δύο δράσεων ΕΚΤ του Γ Π.Ε.Π.Θ.:   
-∆ηµοσιότητα αστικών αναπλάσεων µέτρο 3.6 και 
-Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης µέτρο 5.2 

Εισηγούµαστε: 

Την βεβαίωση διασφάλισης από τον ∆ήµο Καρδίτσας της λειτουργίας του κέντρου µετά την 
αποπεράτωση του έργου, χωρίς την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή των οικογενειών των 
ΑΜΕΑ στα λειτουργικά έξοδα του.” 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
                                               
 

 



                                                                                   

              

 

Αποφάσισε οµόφωνα 
          
 

Την βεβαίωση διασφάλισης από τον ∆ήµο Καρδίτσας της λειτουργίας του “Θεοδωρίδειου” 
κέντρου “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” µετά την αποπεράτωση του έργου “Επέκταση του 
Θεοδωρίδειου κέντρου υποστήριξης για ανθρώπους µε αναπηρία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»”, 
χωρίς την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή των οικογενειών των ΑΜΕΑ στα λειτουργικά 
έξοδα του.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 519/2013 
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  

 

 


