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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 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’ αριθµ. 7/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον ορισµό µελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της
εβδοµάδος

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.

513/24-1-2011 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 τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Βερίλλης ∆οµήνικος

1)Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

3)Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μακρή Όλγα

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

30)Χάρµπας Θωµάς

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα
15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία
18)Τσιούκης Λάµπρος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε
σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη

πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τον ορισµό
µελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002 σύµφωνα µε το οποίο ορίζονται τα εξής:
«1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας
και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης),
τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών
συµβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού
περιλαµβάνεται η µέριµνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδοµές της χώρας, µε στόχο την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α. εκπονούνται σχέδια και προγράµµατα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου,
λαµβάνονται µέτρα ετοιµότητας και αναλαµβάνονται δράσεις πρόληψης,
ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης,
β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναµικό και χρησιµοποιούνται τα δηµόσια και
ιδιωτικά µέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρµόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την
αναµόρφωση της αντίστοιχης νοµοθεσίας.»
2. Το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται η σύσταση
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε ∆ήµου. Επίσης
στις περιπτώσεις β,γ και δ του άρθρου 13 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι το ανωτέρω
Όργανο αποτελείται από τους :
ι. ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο.
ιι. ∆ύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία.
ιιι. Ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νοµού.
ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού ∆ιοικητή της περιοχής, "∆ιοικητή Αστυνοµικού
Τµήµατος της έδρας του δήµου, Προϊστάµενο του Ειδικού Προσωπικού της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, εκπρόσωπο της Λιµενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον
αντίστοιχο δήµο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήµου
ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νοµού.
ν. Προϊστάµενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
νι. Προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της
Περιφέρειας.
νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
γ. Στις συνεδριάσεις λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας
του δήµου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου.
δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου
αποκατάστασης των ζηµιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη
βάση, µε δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και µε τους οριζόµενους, από
τους µετέχοντες, αναπληρωτές τους.»

3. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 269/14-01-2011 έγγραφο του ∆ήµου Καρδίτσας προς
τους ανωτέρω φορείς καθώς και τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής
Προστασίας µε το οποίο ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων
αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Καρδίτσας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα

Ορίζει τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους ως εκπροσώπους για τη σύσταση
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Καρδίτσας:
Ευαγγελακόπουλο Βασίλειο ( ∆ηµοτικός Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Αρχής) µε
αναπληρωτή το Μαρκινό Αθανάσιο (επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο της ∆ηµοτικής
Αρχής) και
Καρκαλέτση Θεοδώρα (∆ηµοτική Σύµβουλος της µειοψηφίας) µε αναπληρωτή τον
Ντούρλια ∆ηµήτριο ( επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας).
Α. Συστήνει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Καρδίτσας αποτελούµενο από τους κάτωθι:
1) ∆ήµαρχο Καρδίτσας, κ. Κων/νο Παπαλό, ως Πρόεδρο.
2) ∆ηµοτικό σύµβουλο
κ. Ευαγγελακόπουλο Βασίλειο
∆ηµοτικό Σύµβουλο Μαρκινό Αθανάσιο.

µε αναπληρωτή το

3) ∆ηµοτική σύµβουλο
κ. Καρκαλέτση
Θεοδώρα
προερχόµενη από τη
µειοψηφία, µε αναπληρωτή το δηµοτικό σύµβουλο Ντούρλια ∆ηµήτριο.
4) ∆ιοικητή Αστυνοµικής ∆/νσης Καρδίτσας Αστυνόµος Β΄ ∆ηµοθόδωρος Σωτήριος
µε αναπληρωτή τον Υπαστυνόµο Β΄Κουτσούκη Γεώργιο.
5) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού ∆ιοικητή του ∆ήµου
Επιστρατεύσεως Τχης (ΠΖ – ΕΥ) κ. Ντατσιό Κυριάκο .

Καρδίτσας

60

Μονάδα

6) ∆ιευθυντή της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κ. Ιωσηφίδη Ιωσήφ µε αναπληρωτή τον
κ. Λέκκα Αλέξανδρο.
7) Πυραγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σίµο Βασίλειο του Κων/νου.
8) ∆ασοπόνο του ∆ασαρχείου Καρδίτσας κ. Ξαντηρού Φωτεινή.
9) Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Πατσιαούρα Νικόλαο.
10) Πρόεδρο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας κ. Παντελή
Αποστόλη.
11) Κούµπο Γεώργιο σπό τη ΛΕΣΧΗ 4χ4 µε αναπληρωτή τον Παππά Ιωάννη.

12) Βογιατζή ∆ηµήτριο από τη Ραδιολέσχη Καρδίτσας µε αναπληρωτή τον Μανώλη
Παναγιώτη.
13) Ουρανία Μπολτσή από την ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.ΤΑ προστατεύω τον εαυτό µου και τους
άλλους.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 7
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

