ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαϊου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Νταβανά Ελένη (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. 166/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
8/17-5-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Επί της αίτησης της κ. Γεωργίας Τηλ. Μπαλτά
Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος

18)Τσιούκης Λάμπρος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Χάρμπας Θωμάς

3) Γούλας Σωτήριος

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ζορμπάς Ιωάννης

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

23)Ντελής Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωμάς

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

26)Τέγος Χρήστος

10)Μαρκινός Αθανάσιος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μουζιούρας Νικόλαος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μπατζιάκας Βασίλειος

29)Τσίπρας Εμμανουήλ

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος

30)Αρχοντής ∆ημήτριος

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα

31)Τσαντήλας Βασίλειος

15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση, επί της αίτησης της κ.
Γεωργίας Τηλ. Μπαλτά και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την με αριθ. πρωτ. 8907/9-4-2012 αίτηση της κ. Μπαλτά Γεωργίας του Τηλέμαχου η
οποία έχει ως εξής:
«Σας παρακαλώ να θέσετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο ∆.Σ. Καρδίτσας το θέμα
που έθεσα υπόψη του ∆ήμου Καρδίτσας με τις υπ΄αριθ.3777/23-02-2-12 και 8591/03-042012 υποβληθείσες αιτήσεις μου. Και τούτο διότι η λήψη της ζητούμενης απόφασης συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της ικανοποίησης του αιτήματός μου. Ζητώ δε να
γίνει τούτο το συντομότερο δυνατόν, για να είναι η απάντηση εμπρόθεσμη, καθόσον το
αίτημά μου υποβλήθηκε στις 23-02-2012, το δε οικόπεδό μου είναι αποκλεισμένο από τις 5
Νοεμβρίου 2010 εξ αιτίας παράνομων ενεργειών του ∆ήμου Καρδίτσας. Παρακαλώ να
ενημερωθώ για την ημέρα και την ώρα Συνεδρίασης του ∆. Σ.»
2. Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελευθερίου Βαϊου, Τοπογράφου
Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθ. πρωτ.8907/09-4-2012 αίτησή της, η κ. Γεωργία Μπαλτά, ζητά από το
∆ημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της στο
Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας (σχετ. οι αιτήσεις της με αρ. πρωτ. 3777/23-02-2012 και 8591/0304-2012)
Η υπόθεση απασχόλησε τις υπηρεσίες του ∆ήμου Καρδίτσας, οι οποίες πραγματοποίησαν
σειρά αυτοψιών στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και επαφές με την αιτούσα. Τελικώς, δόθηκε
απάντηση στις 5-4-2012 όπου γίνεται αποδεκτό το αίτημα για μετατόπιση ενός καθιστικού
(παγκάκι) και ενός οργάνου Παιδικής Χαράς έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο
οικόπεδο από γεωργικό ελκυστήρα, αλωνιστική μηχανή ή πυροσβεστικό όχημα, μέσα από
την συγκεκριμένη δημοτική έκταση (πλάτους 6 m, παράλληλα με την περίφραξη).
Επί πλέον, θα πρέπει να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν τα όργανα Παιδικής Χαράς,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αρίθ.28492/2009 απόφαση Υπ. Εσωτερικών
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και
λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία
αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια».
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν από συνεργεία του ∆ήμου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες
εργασίες».
3. Την υπ΄αρίθ.28492/2009 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων
και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των
∆ήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

4. Την αρνητική τοποθέτηση του ∆ημοτικού Συμβούλου κ. Ντούρλια, ο οποίος αναφέρθηκε
ότι από πληροφορίες το προαναφερθέν οικόπεδο της κ. Μπαλτά έχει πρόσβαση και από
άλλο σημείο.
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία ΥΠΕΡ της εισήγησης ψήφισαν οι
∆ημοτικοί Σύμβουλοι Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς ,
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας,
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας,
Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Σουφλάκος , Τέγος , Γιοβάνης, Μακροστέργιος,
Τσίπρας, Αρχοντής και Τσαντήλας ενώ ΚΑΤΑ ψήφισε ο κ. Ντούρλιας.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν τα όργανα παιδικής χαράς από τη δημοτική
έκταση η οποία βρίσκεται πλησίον οικοπέδου, ιδιοκτησίας της κ. Μπαλτά Γεωργίας στην
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκκλησίου του ∆ήμου Καρδίτσας, επειδή δεν εκπληρούνται οι
προϋποθέσεις της υπ΄αρίθ.28492/2009 απόφασης Υπ. Εσωτερικών «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης
και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια», για την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς.
Όλα τα παραπάνω θα
προγραμματισμένες εργασίες.

γίνουν

από συνεργεία του

∆ήμου,

σύμφωνα

με

τις

Μειοψήφισε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος κ. Ντούρλιας.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 160/2012
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

