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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  416/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 24-8-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 416
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

19/24-8-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
           Αρ. Πρωτ.:18458/27-8-2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που

αφορά στη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Γιαννιτσών και στη
συμβολή των οδών Υψηλάντου και Λ. Σακελλαρίου.

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 7.00' μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 17928/20-8-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 17) Τάντος Μιχαήλ 1) Ντελής Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τίκας Τριαντάφυλλος 2) Γούλας Σωτήριος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Τσιούκης Λάμπρος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Σχορετσανίτης Ηλίας

6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

7) Γούλας Γεώργιος 23) Βαρελάς Βάιος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Αμπαντζή Μαρία

9) Καπράνας Απόστολος 25) Μιχαλάκης Κων/νος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Λέμας Ευάγγελος

11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Χατζής Ηλίας

12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Κρανιάς Βασίλειος

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

16) Σβάρνας Ιωάννης
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  28),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την έκδοση
κανονιστικής απόφασης που αφορά στη χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων επί  της οδού
Γιαννιτσών και  στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και  Λ.  Σακελλαρίου και  αφού έλαβε
υπόψη:

1.Την από 16/6/2015 αίτηση του κ. Ψημμένου Σωτήριου, η οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλώ, όπως δεχτείτε την επιστολή μου και δαπανήσετε χρόνο για την εξέταση του
αιτήματός μου:
Επί της οδού Γιαννιτσών 72, στην Καρδίτσας υπάρχουν τοποθετημένοι 2 κάδοι σκουπιδιών
και 1 κάδος ανακύκλωσης.
Πριν μερικές μέρες, κάποιος εργαζόμενος της υπηρεσίας σας σημάδεψε με κόκκινο χρώμα
την άσφαλτο και χωροθέτησε τους κάδους.
Οι  κάδοι  βρίσκονται  δίπλα  στην  πολυκατοικία  και  σε  κατάστημα  επί  της  Γιαννιτσών
ιδιοκτησίας μου.
Στα αριστερά των κάδων υπάρχει άνεση χώρου καθώς δεν υπάρχει τίποτα που να ενοχλεί
μιας και είναι η περίφραξη ιδιωτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
Επίσης, το σημείο που έχει επιλεγεί, κάνει την πρόσβαση στο ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ αδύνατη.
Προτείνω τη νέα χωροθέτηση των κάδων πιο αριστερά, διατηρώντας ίσες αποστάσεις από
την απέναντι πολυκατοικία και την δικιά μου καθώς και του ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.
Εκτιμώ, πως το αίτημά μου είναι δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν θίγει τα συμφέροντα
ενοίκων των άλλων πολυκατοικιών και δημοτών.”

2.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Σωτήριου, η οποία έχει ως εξής:
“Μετά από την 9/6/2015 επιστολή του κ. Ψημμένου Σωτήριου για τη χωροθέτηση κάδων επί
της  οδού Γιαννιτσών  72  στην Καρδίτσα,  διενεργήθηκε  αυτοψία  τόσο  από υπηρεσιακούς
παράγοντες  όσο  και  από  τον  Αντιδήμαρχο  καθαριότητας  στο  συγκεκριμένο  σημείο  και
διαπιστώθηκε πως οι κάδοι βρίσκονται κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας και δίπλα στην
είσοδο  του  καταστήματος.  Σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  καθαριότητας  και  η  απέναντι
πολυκατοικία  που  καλύπτει  ολόκληρο  τετράγωνο  στερείται  κάδου,  αποφασίστηκε  σε
συνεννόηση με την υπηρεσία να τοποθετηθούν οι κάδοι προς τα αριστερά και εσοχές για να
μη μετακινούνται εύκολα καθώς υπάρχει χώρος και δεν επηρεάζει αρνητικά κανέναν ένοικο
των δύο πολυκατοικιών.
Επίσης  επί  της  οδού  Υψηλάντου  στη  διασταύρωση  με  τη  Σακελλαρίου  οι  κάδοι  θα
τοποθετηθούν τρία μέτρα πιο μπροστά και σε εσοχές για να μην εμποδίζουν την ορατότητα
των οδηγών αυτοκινήτων που διέρχονται επί της Σακελλαρίου και γίνονται αιτία πρόκλησης
ατυχημάτων.”

3.Την υπ'αριθμ. 262/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.

4.Την υπ' αριθμ. 109/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρδίτσας.

5.Τις  τοποθετήσεις,  απόψεις  των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
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Αποφάσισε ομόφωνα

Την έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  που αφορά  στην μετακίνηση  κάδων απορριμμάτων
στην πόλη της Καρδίτσας, ήτοι:

Α.  Τη μετακίνηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων και  ενός (1) κάδου ανακύκλωσης που
βρίσκονται επί της οδού Γιαννιτσών 72 και την τοποθέτησή τους σε θέση που βρίσκεται
προς τα αριστερά και σε εσοχές,  ώστε να μη μετακινούνται εύκολα και να μην επηρεάζουν
αρνητικά κανέναν ένοικο των δύο πολυκατοικιών)

Β. Τη μετακίνηση ενός (1) κάδου απορριμμάτων και ενός (1) κάδου ανακύκλωσης που
βρίσκονται  στη  συμβολή  των  οδών  Υψηλάντου  και  Λ.  Σακελλαρίου  και  την
τοποθέτησή  τους  σε  εσοχές  που  θα  κατασκευαστούν  τρία  (3)  μέτρα  δεξιά  από  τη
σημερινή τους θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Διαμαντή και Καπράνας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 416/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


