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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 401/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 401
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/27-09-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αρ. Πρωτ.:25836/30-10-2012
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Αίτημα του Συλλόγου Γονέων Αντιμετώπισης Μεσογειακής Αναιμίας.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη

17)Σούφλα Ουρανία

1)Παπαγεωργίου Σταύρος

2) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

2)Τσίπρας Εμμανουήλ

3) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

6) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

10) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

20)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Χάρμπας Θωμάς

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:Β43∆ΩΕΗ-Φ9Τ
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 των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
--------------------------------------------------

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Γονέων
Αντιμετώπισης Μεσογειακής Αναιμίας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το αριθμ. πρωτ.5/23-5-2012 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων Αντιμετωπίσεως
Μεσογειακής Αναιμίας Καρδίτσας το οποίο έχει ως εξής:
“Ο Σύλλογος Μεσογειακής Αναιμίας Καρδίτσας έχει ιδρυθεί το 1981 και σήμερα αριθμεί 110
άτομα έχει σε όλη την διάρκεια της ζωής του βοηθήσει και πολλά άλλα. Όλα αυτά τα χρόνια
τα γραφεία του στεγαζόταν σε κτίριο ενοικιαζόμενο και κάλυπταν τα έξοδα τα μέλη του με
τις δικές τους συνδρομές και διάφορες δωρεές από φίλους. Όμως το τελευταίο διάστημα
λόγω οικονομικής κρίσης των μελών και γενικώς την κατάσταση που επικρατεί στην
κοινωνία τα έσοδα που έχουν μηδενιστεί και δεν υπάρχουν χρήματα να καλυφτούν τα
λειτουργικά έξοδα του κτιρίου που στεγαζόμασταν και θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το
γραφείο ενός ιστορικού συλλόγου που έχει προσφέρει στα μέλη του μεγάλη βοήθεια.
Για όλα αυτά τα προβλήματα του Συλλόγου το ∆Σ αποφάσισε να σας ενημερώσει και να
ζητήσει μετά από τόσα χρόνια να μας βοηθήσει ο ∆ήμος όχι με κάποια οικονομική ενίσχυση
αλλά με κάποιο χώρο σε ένα κτίριο που έχει για να μην έχουμε έξοδα για ενοίκιο και
ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να συνεχίσει ο Σύλλογος να λειτουργεί κανονικά.
Σας παρακαλούμε όπως φροντίσετε το θέμα μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε όλα τα
άτομα που μας χρειάζονται και να ασχολούνται με τα θέματα υγείας που είναι σημαντικά για
την ζωή τους.”
2.Το αριθμ. πρωτ.95/06-06-2012 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας το
οποίο έχει ως εξής:
“Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας ιδρύθηκε το 1991, και είναι ο ∆ευτεροβάθμιος
συνδικαλιστικός φορέας των πασχόντων από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία). Έχει ως
μέλη τους 26 Συλλόγους Μεσογειακής Αναιμίας της χώρας και εκπροσωπεί τους 5000
πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θαλασσαιμίας
(T.I.F.), και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Με την επιστολή αυτή η Ομοσπονδία μας σας παρακαλεί να εξετάσετε με πνεύμα
ευαισθησίας και κοινωνικής αλληλεγγύης το αίτημα – έκκληση – του Συλλόγου Γονέων
Αντιμετωπίσεως Μεσογειακής Αναιμίας Καρδίτσας που σας έχει κοινοποιηθεί για στέγαση σε
οίκημα του δήμου Καρδίτσας και ανάληψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του γραφείου.
Το αίτημα αυτό αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για να ανασταλεί η απόφαση που
αναγκάστηκε να πάρει το ∆.Σ. του Συλλόγου να διακόψει τη λειτουργία του λόγω των
οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του και της συνεπαγόμενης
έλλειψης εσόδων που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις δαπάνες ενοικίασης,
συντήρησης και λειτουργικές των γραφείων του Συλλόγου.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Σύλλογος Μεσογειακής Αναιμίας του Νομού Καρδίτσας μετράει 31
έτη δυναμικής παρουσίας ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας των πασχόντων από
Μεσογειακή και ∆ρεπανοκυτταρική Αναιμία της περιοχής σας.
Επί σειρά ετών έχει επιτελέσει σπουδαίο κοινωνικό έργο κι έχει συμβάλει καθοριστικά στη
διεκδίκηση παροχών Υγείας για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Στη μέχρι τώρα πορεία του
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αρωγοί του υπήρξαν τα 110 μέλη του – θαλασσαιμικοί πάσχοντες οι οποίοι συνέβαλαν και
κάλυπταν τα λειτουργικά του έξοδα με τις συνδρομές τους αλλά και με δωρεές από
συγγενείς και φίλους αυτών.
Τέλος αλλά όχι ήσσονος σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο εν λόγω Σύλλογος είναι ενεργό
μέλος της Ομοσπονδίας μας από την ίδρυση της.
Ως εκ τούτου, η διακοπή της λειτουργίας του θα πλήξει ανεπανόρθωτα ένα μεγάλο ποσοστό
των θαλασσαιμικών του νομού σας, τους οποίους εκπροσωπεί από το 1981, αλλά και θα
αποδυναμώσει την Ομοσπονδία μας που σήμερα περισσότερο από ποτέ επιδιώκει
συσπείρωση των δυνάμεών της.
Κατόπιν των παραπάνω κάνουμε έκκληση για την άμεση ανταπόκριση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Νομού σας στο αίτημα του Συλλόγου για τη μεταστέγασή του σε κτίριο
της ιδιοκτησίας του ∆ήμου Καρδίτσας, δίνοντας του έτσι την ευκαιρία να συνεχίσει
απρόσκοπτα το πολύτιμο κοινωνικό του έργο.”
3.Το αριθμ. πρωτ. 420/15-06-2012 έγγραφο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία Θεσσαλίας το οποίο έχει ως εξής:
“Αναφέρουμε την δυσχερέστατη θέση στην οποία βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων
Αντιμετωπίσεως Μεσογειακής Αναιμίας, ο οποίος λόγω των εξαιρετικά δυσμενών
οικονομικών συνθηκών και έλλειψη πόρων αναγκάζεται να κλείσει το υπάρχον μέχρι
πρότινος γραφείο του και να αναστείλει συνακόλουθα την λειτουργία του. Τούτο θα
αποτελούσε εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη για το επίπεδο της ποιότητας ζωής και την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την αναπηρία τόσο των μελών του,
όσο και των οικογενειών αυτών. Τονίζεται ότι το εν λόγω Σωματείο, το οποίο επί 31
συναπτά έτη κάλυπτε τα κόστη λειτουργίας των γραφείων του εξ ιδίων πόρων, αποτελεί το
μοναδικό εξειδικευμένο φορέα παροχής υποστήριξης των πασχόντων από θαλασσαιμία και
όχι μόνο.
Αποτελεί πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση η εξεύρεση λύσης έτσι ώστε σε μία περιοχή
της περιφέρειας να συνεχίσει να λειτουργεί ένας φορέας ο οποίος όχι μόνο αποτελεί τον
μοναδικό εξειδικευμένο στον χώρο του, αλλά και ουδέποτε επιβάρυνε, αλλά και ουδέποτε
έλαβε επιχορηγήσεις οποιασδήποτε μορφής από την Ελληνική Πολιτεία.
Το όλο ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό για τους πάσχοντες από θαλασσαιμία της περιοχής
σας και απαιτεί λύσεις οι οποίες θα εμπεδώσουν και θα διασφαλίσουν την συνέχιση της
λειτουργίας ενός φορέα οποίος έχει αποδείξει πολλάκις την χρησιμότητά του κατά το
παρελθόν, θα καταδείξει δε την κοινωνική ευαισθησία και τα αντανακλαστικά της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
4.Την πρόταση του ∆ημάρχου για παραχώρηση της 1ης αίθουσας του Παιδικού Σταθμού
Καμινάδων η οποία χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη στο Σύλλογο Γονέων Αντιμετώπισης
Μεσογειακής Αναιμίας.
5.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

της

6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

στα

Αποφάσισε ομόφωνα

όπως

καταγράφηκαν
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Την κατά χρήση παραχώρηση της 1ης αίθουσας του Παιδικού Σταθμού Καμινάδων η
οποία χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη στο Σύλλογο Γονέων Αντιμετώπισης Μεσογειακής
Αναιμίας, για την εκπλήρωση του σκοπού που αναφέρεται στο παραπάνω αίτημα του
Συλλόγου τους.
Εάν και εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραχώρηση, με άλλη
απόφαση θα γίνει ανάκληση της παρούσας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο
∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Σουφλάκος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 401/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

