
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 Απριλίου του έτους 2014 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(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. 79/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 11/4/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/11-4-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε παραχώρηση χώρου στην Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία. 
 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 9507/7-

4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος,  

3) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος        3) Γεννάδιος Ιωάνης, Τακτικό Μέλος 

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος            

6)   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 5), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 
 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε παραχώρηση 
χώρου στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 458/9-1-2014 αίτηση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Αγαπητοί κύριοι 
Όπως ίσως γνωρίζετε το Παράρτηµα Καρδίτσας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
ιδρύθηκε πριν από 5 χρόνια περίπου µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους συµπολίτες µας, ώστε 
να καταφεύγουν συστηµατικά σε ετήσιο προληπτικό έλεγχο της υγείας τους και την ποιότητα 
της ζωής τους. Όλες οι λειτουργίες παρέχονται δωρεάν όπως και όλες οι εξετάσεις για τον 
προληπτικό έλεγχο. 
Στη διάρκεια της λειτουργίας του το Παράρτηµα ανέπτυξε και υλοποίησε τις παρακάτω 
δράσεις: 

� Καµπάνια για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού 2009 
� Κινητή µονάδα Μαστογράφου Καρδίτσα και Αγναντερό 2009 
� Κινητή µονάδα µε το Ελληνικό ίδρυµα ογκολογίας 2010- 2011 
� Καµπάνια HPV σε συνεργασία µε τη Β/θµια εκπαίδευση 2012 
� Καµπάνια HPV στην Κεντρική Πλατεία 2012 
� Οµιλίες σε συλλόγους γυναικών Σοφάδων και Μουζακίου 
� Παρουσία µε περίπτερο στην Εµπορική Έκθεση το 2012 
� Προληπτικά προγράµµατα για γυναίκες της Αργιθέας και της Λίµνης Πλαστήρα 
� Προληπτικό πρόγραµµα ca παχέως εντέρου 2013 

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων σηµαντική υπήρξε η συµπαράσταση από την 
Ιερά Μητρόπολη Καρδίτσας, την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και σηµερινή Περιφερειακή 
Ενότητα και τους ∆ήµους µας. 
Για την φετινή χρονιά προγραµµατίζουµε ενηµερωτική καµπάνια για την πρόληψη του 
µελανώµατος και άλλων µορφών καρκίνου του δέρµατος, καθώς και συνεργασία µε την 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 
Σας γνωρίζουµε ότι, µέχρι σήµερα, το παράρτηµά µας δεν στεγάζεται σε συγκεκριµένο χώρο. 
∆εδοµένου ότι η έδρα του παραρτήµατος είναι στην πόλη της Καρδίτσας, σας παρακαλούµε να 
µας συµπεριλάβετε στον προγραµµατισµό σας για το 2014 και να µας παραχωρήσετε ανάλογο 
δηµοτικό χώρο, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ως γραφείο του παραρτήµατος. 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε ανάλογα θέµατα και µε τη βεβαιότητα ότι θα δείτε θετικά 
το αίτηµά µας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε πάντα στη διάθεση να 
συνεργαστούµε για ότι καλύτερο.”  
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

 
Οµόφωνα εισηγείται  

 
 

Την παραχώρηση χώρου στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 79 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

                                    
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

  

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


