ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
164/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 28-5-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
164/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
16/27-5-2015
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Επί αιτήματος παραχώρησης χώρου για την πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης
(Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση”)
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η

εβδομάδος

Τετάρτη

του μηνός Μαϊου του έτους 2015, ημέρα της

και

ώρα

12.30'

μ.μ,

στο

Δημοτικό

Κατάστημα

Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 11254/22-5-2015 έγγραφη
πρόσκληση

της

Προέδρου

της

Οικονομικής

Επιτροπής

του

Δήμου

Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74
και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος
4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση επί αιτήματος παραχώρησης χώρου για την
πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης (Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών
“Παρέμβαση”) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθ. πρωτ. 10441/18-5-2015 αίτηση του Κέντρου διάγνωσης και θεραπείας
διαταραχών “Παρέμβαση”, η οποία έχει ως εξής:
“Το Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση” ιδρύθηκε στην Καρδίτσα
τον Σεπτέμβριο του 2006 με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον τομέα
της ειδικής αγωγής παιδιών και ενηλίκων και της αντιμετώπισης ενός ευρέως φάσματος
διαταραχών.
Το Κέντρο αποτελεί έναν πλήρως οργανωμένο φορέα που προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των
διαταραχών λόγου – ομιλίας - φωνής, κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και σε ενήλικες.
Η επιστημονική μας ομάδα αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές,
ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, φιλολόγους και δασκάλους μεταπτυχιακής ειδίκευσης
στην ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες, εργοθεραπευτές, γυμναστές ειδικής
αγωγής, δραματοθεραπευτές και παιδοψυχίατρους.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης του κέντρου μας
επιθυμούμε να οργανώσουμε εκδήλωση που θα αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων
και των σχέσεων παιδιών και εφήβων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σύντομη ομιλία από
στέλεχος του κέντρου μας, βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια σχετικά με την παραπάνω
θεματολογία. Για το σκοπό αυτό έχουμε επικοινωνήσει με τους υπευθύνους του Συλλόγου
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Καρδίτσας, οι οποίοι είναι
πρόθυμοι να συμμετέχουν κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Επιπλέον είμαστε σε
επικοινωνία για το σκοπό αυτό με τμήματα του ΣΕΟ και ΣΕΠ Καρδίτσας.
Επιθυμούμε α ορίσουμε ως ημέρα διεξαγωγής το Σάββατο 13 Ιουνίου, με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας που είναι στις 12 Ιουνίου, και ζητούμε από
εσάς την παραχώρηση του χώρου της Πλατείας Πλαστήρα της πόλης μας κατά τις ώρες
18:30 έως 21:30. Μετά τη δική σας αποδοχή και επιβεβαίωση του αιτήματός μας, θα
εκδοθούν προσκλήσεις και αφίσες που θα διανεμηθούν σε όλους τους φορείς και τους
συλλόγους της πόλης μας, καθώς και θα δημοσιευθεί δελτίο τύπου στις τοπικές
εφημερίδες, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ή να
παρακολουθήσουν την εκδήλωσή μας
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων”
2.Την πρόταση της κ. προέδρου, η οποία πρότεινε την αποδοχή της αίτησης και την
προσωρινή κατά χρήση παραχώρηση μέρους της πλατείας Πλαστήρα Καρδίτσας στο Κέντρο
διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση”, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 και κατά
τις ώρες 18:30 – 21:30, ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση που αναφέρεται στην
αίτηση. Ως αντίτιμο πρότεινε το ποσό των 50,00 €. Επίσης ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί
να μην παρεμποδίζει τη διέλευση των πεζών και μετά το πέρας της εκδήλωσης να
παραδοθεί καθαρός.
3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Αποφάσισε ομόφωνα

1. Την προσωρινή κατά χρήση παραχώρηση μέρους της πλατείας Πλαστήρα Καρδίτσας,
στο Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση”, για την πραγματοποίηση
κοινωνικής εκδήλωσης , το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 και κατά τις ώρες 18:30 – 21:30
Το Κέντρο διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών “Παρέμβαση” θα καταβάλει στο Δήμο
Καρδίτσας για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου το ποσό των 50,00 € στις 13-6-2015.
Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα παρεμποδίζει τη διέλευση των πεζών και μετά
το πέρας της εκδήλωσης θα παραδοθεί καθαρός.
2. Εάν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, με άλλη απόφαση θα
γίνει ανάκληση της παρούσας

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
164/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

