
 

 

 
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 24η του µήνα Μαϊου του έτους 2013 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. 71/2013 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 22/5/2013 
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. 

5/22-5-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στη µετατόπιση κάδου απορριµµάτων που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 
Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα, µετά από αίτηση της κας ∆ροσούλας Ζησούλη. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11785/17-5-2013 

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)Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος    

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος    

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος            

6) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος             

8) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

9)   

   

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

παρόντα ήταν τα 8), 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 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στη µετατόπιση κάδου απορριµµάτων που βρίσκεται στη συµβολή των οδών 
Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα, µετά από αίτηση της κας ∆ροσούλας Ζησούλη και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 13841/7-6-2012 αίτηση της κας ∆ροσούλας Ζησούλη, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως µεταφέρετε τον κάδο απορριµµάτων, ο οποίος βρίσκεται έµπροσθεν του 
καταστήµατός µου επί της οδού Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα 46. Το κατάστηµά µου είναι 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφέ- πιτσαρία) και όπως αντιλαµβάνεστε ο κάδος αυτός 
στον συγκεκριµένο χώρο, δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα.” 
 
2.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 12122/21-5-2013 έγγραφο των ενοίκων της πολυκατοικίας της 
οδού Β. Τζέλλα 78, η οποία έχει ως εξής: 
“Επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για τα παρακάτω: 
Οι δύο κάδοι (ένας απορριµµάτων και ένας ανακύκλωσης) που υπάρχουν στη συµβολή 
των οδών Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα και επί της Τζέλλα, δέχονται καθηµερινά 
υπερβολικό φόρτο σκουπιδιών µε αποτέλεσµα να “υπερχειλίζουν” και να παρατηρείται το 
απαράδεκτο φαινόµενο των πεταµένων εκτός κάδων σκουπιδιών και των ανεπιθύµητων 
οσµών, γεγονός που δε συνάδει µε τους κανόνες υγιεινής και αισθητικής για τους οποίους 
υποτίθεται ότι έχουν τοποθετηθεί. 
Το πρόβληµα δεν θα εκλείψει, αν δεν τοποθετηθούν οι αναγκαίοι και αναλογούντες κάδοι 
στα γειτονικά τετράγωνα για να επέλθει αποσυµφόρηση γιατί βλέπουµε κατοίκους από 
µακρινές αποστάσεις να εναποθέτουν εδώ τα σκουπίδια τους. 
Επίσης πληροφορούµαστε ότι πρόκειται να µετακινήσετε τους “εν λόγω” κάδους σε νέα 
εσοχή µπροστά στην είσοδο της Β. Τζέλλα 78. Αυτό οι ένοικοι είναι αποφασισµένοι να µην 
το δεχτούν, γιατί δεν αφορά τα σκουπίδια µόνο αυτής της πολυκατοικίας.” 
 
3.Την εισήγηση του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
οποία έχει ως εξής: 
“Σας ενηµερώνουµε για το θέµα που ανέκυψε µετά την υπ' αριθµ. 13841/07-06-2012 
αίτηση της δηµότισσας κας Ζησούλη ∆ροσούλας του Παναγιώτη που αφορά µετακίνηση- 
τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης επί της οδού Τζέλλα 46 & 
Καποδιστρίου την οποία σας επισυνάπτουµε. 
Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία Καθαριότητας λαµβάνοντας υπόψη την υπ' αριθµ. 551/29-11-
2011 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας (Κανονισµός 
Καθαριότητας) και εφαρµόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 11 υπό σηµείωση 3, 
14, 16, 17 και άρθρο µ7 παρ. 3 του άνω Κανονισµού Καθαριότητας εισηγείται: 
Την µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων (χωρητικότητας 1000 lit) και ενός (1) 
κάδου ανακύκλωσης (χωρητικότητας 1000 lit) από τη Β. Τζέλλα & Καποδιστρίου επί της 
Β. Τζέλλα 78 & έµπροσθεν της εισόδου της εκεί οικοδοµής στην οποία στεγάζεται και το 
κατάστηµα της άνω αιτούσας. 
Η µετακίνηση αυτή χρήζει άµεση κατασκευή εσοχής τοποθέτησης κάδων και 
αποκατάσταση της παλαιάς από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας. 



 

 

Παρακαλούµε κατόπιν εγκρίσεως να γίνει προώθηση του θέµατος προς συζήτηση στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.” 
 
4.Την υπ' αριθµ. 114/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της µετατόπισης των κάδων 
που βρίσκονται στη συµβολή των οδών Καποδιστρίου και Τζέλλα, ψήφισαν όλα τα 
παρόντα µέλη της Επιτροπής πλην του κ. Γιοβάνη ο οποίος έδωσε αρνητική ψήφο. 
  

Κατά πλειοψηφία εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για µετατόπιση κάδων που βρίσκονται στη συµβολή 
των οδών Β. Τζέλλα και Καποδιστρίου, ήτοι: 
 
Την µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων (χωρητικότητας 1000 lit) και ενός (1) 
κάδου ανακύκλωσης (χωρητικότητας 1000 lit) που βρίσκονται στη συµβολή των οδών Β. 
Τζέλλα & Καποδιστρίου, και την τοποθέτησή τους επί της οδού Β. Τζέλλα 78 και 
έµπροσθεν της εισόδου της εκεί οικοδοµής στην οποία στεγάζεται και το κατάστηµα της 
κας Ζησούλη ∆ροσούλας. 
 
Μειοψήφισε το µέλος της Επιτροπής κ. Γιοβάνης Γεώργιος. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 71 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


