ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 153/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 153
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/28-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Μεταφύτευση δένδρων στην Τ.Κ Αρτεσιανού ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση της 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) Αγραφιώτου Ελένη

16) Σούφλα Ουρανία

1) Ζορµπάς Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Τσιούκης Λάµπρος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

19) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντελής Ιωάννης

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

24) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαγεωργίου Σταύρος
15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Αρτεσιανού
κος

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε µεταφύτευση δένδρων στην Τ.Κ
Αρτεσιανού ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αριθ. πρωτ. 6809/15-3-2013 αίτηση του προέδρου της Τ.Κ Αρτεσιανού κου
Αθανάσιου Σιώµου η οποία αναφέρει ότι πρέπει να αποφανθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο άµεσα
(εντός του µηνός) για την παράνοµη δενδροφύτευση στη δηµοτική έκταση της Τ.Κ ώστε να
προβούνε άµεσα στις απαιτούµενες ενέργειες µεταφύτευσης των δέντρων επιτυχώς.
2.Την αριθµ.5/2013 οµόφωνη γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Αρτεσιανού σχετικά µε την απόσυρση εξήντα (60) δένδρων που παρανόµως έχει
δενδροφυτεύσει ο δηµότης Παπακώστας Ηλίας του Σεραφείµ σε δηµοτική έκταση τριών (3)
περίπου στρεµµάτων απέναντι από την οικία του.
3.Την αριθµ. πρωτ. 20274/24-8-2012 αίτηση του κ. Παπακώστα Ηλία προς της Υπηρεσία
Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας σχετικά µε την δενδροφύτευση δηµοτικής έκτασης
4.Την από 28/1/2013 σύσταση του Προέδρου της Τ.Κ Αρτεσιανού προς τον κ. Παπακώστα
Ηλία για την απόσυρση των δένδρων.
5.Το αριθµ. πρωτ. 3591/6-2-2013 έγγραφο της Τ.Κ Αρτεσιανού προς τον αντιδήµαρχο
πρασίνου κ. Κατσιαβάρα Θωµά
6.Τις υπεύθυνες δηλώσεις των κτηνοτρόφων κ.κ ∆ηµάκη Κων/νο του Αριστείδη, Παπακώστα
Βασίλειο του Ευαγγέλου και Ξηντάρα Αριστοτέλη του Ιωάννη στις οποίες αναφέρουν ότι ο κ.
Παπακώστας Ηλίας προβαίνει συστηµατικά στον διωγµό των ζώων εµποδίζοντας την βοσκή
τους από την περιοχή αυτή.
7.Την προφορική του αντιδηµάρχου κ. Κατσιαβάρα Θωµά ο οποίος ανέφερε ότι η
δενδροφύτευση δηµοτικής έκτασης γίνεται κατόπιν εκπόνησης αντίστοιχης φυτοτεχνικής
µελέτης και λήψης σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού προηγηθεί
γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου. Συνεπώς µε βάση αυτά δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
χορήγηση άδειας στον ανωτέρω δηµότη το υπ΄αρ. Πρωτ. 20274/3-9-2012 έγγραφο της
∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του ∆ήµου Καρδίτσας. Με το έγγραφο
αυτό εξέφραζε γενικά τη σύµφωνη γνώµη της η εν λόγω υπηρεσία για τη δεντροφύτευση,
χωρίς όµως να χορηγεί τη σχετική άδεια, δεδοµένου ότι στερείται της σχετικής
αρµοδιότητας.
8.Την από 25-02-2013 φυτοτεχνική µελέτη µε τίτλο “∆ενδροφύτευση κοινοχρήστων χώρων
στη Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού” που εκπονήθηκε από τις γεωπόνους του τµήµατος
πρασίνου κα Σπυροπούλου Αποστολία και κα Τζώρτη Παρασκευή.
9.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

όπως

καταγράφηκαν

στα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :

Αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει:
1) Την από 25-02-2013 φυτοτεχνική µελέτη µε τίτλο “∆ενδροφύτευση κοινοχρήστων
χώρων στη Τοπική Κοινότητα Αρτεσιανού” που εκπονήθηκε από τις γεωπόνους του
τµήµατος πρασίνου κα Σπυροπούλου Αποστολία και κα Τζώρτη Παρασκευή
2) Την απόσυρση εξήντα (60) δένδρων που έχει φυτέψει χωρίς σχετική άδεια ο δηµότης
της Τ.Κ Αρτεσιανού Παπακώστας Ηλίας τους Σεραφείµ σε δηµοτική βοσκήσιµη έκταση τριών
(3) περίπου στρεµµάτων απέναντι από την οικία του και την µεταφύτευση των δέντρων
αυτών σε
δηµοτική έκταση της Τ.Κ Αρτεσιανού ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε την
προαναφερθείσα φυτοτεχνική µελέτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Τσαντήλας Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 153/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

