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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα ∆εεκµβρίου 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.610/2013 Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 20/11/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 610
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
26/20-11-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:34543/24-12-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που
αφορά στον προσδιορισµό των θέσεων των υπόγειων κάδων που πρόκειται να
τοποθετηθούν στην πόλη της Καρδίτσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
“Υπογειοποιηµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31193/15-11-2013 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

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

1) Κατσιαβάρας Θωµάς

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2) Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

17) Σούφλα Ουρανία

3) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Γούλας Σωτήριος

18) Τσιούκης Λάµπρος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

20) Γεννάδιος Ιωάννης

6) Χάρµπας Θωµάς

7) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Γιοβάνης Γεώργιος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

Αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 27), 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. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας κ. Κανούτα ∆ήµητρα.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έκδοση
κανονιστικής απόφασης που αφορά στον προσδιορισµό των θέσεων των υπόγειων κάδων
που πρόκειται να τοποθετηθούν στην πόλη της Καρδίτσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου “Υπογειοποιηµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας” και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου Καρδίτσας κ.κ. Παρθένη και Γιαννουλάκη, η
οποία έχει ως εξής:
“Στο πλαίσιο του προγράµµατος Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015 του Πράσινου Ταµείου
του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η ένταξη της προτεινόµενης από το ∆ήµο Καρδίτσας πράξης για
την εγκατάσταση Υπογειοποιηµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆ήµου
Καρδίτσας µε προϋπολογισµό 238.620,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα µε τα
έργα των ∆ήµων της χώρας που εντάσσονται και ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Πράσινου Ταµείου και στο απόσπασµα πρακτικού της συνεδρίασης µε αριθµό 52 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου, (Απόφαση ένταξης έργων στο
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015” για
το έτος 2013, στους άξονες προτεραιότητας 2, 3 και 4 µε αριθµ. πρωτ. 3113/8-8-2013).
Με την υπ' αριθµ. 417/31.7.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας έγινε
αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση της επικαιροποιηµένης µελέτης (προσαρµογή
στα εγκεκριµένα οικονοµικά δεδοµένα της πράξης) του έργου.
Το τµήµα Προγραµµατισµού µετά από ενδελεχή έρευνα σχετικά µε την διέλευση υπόγειων
δικτύων και σε συνεργασία µε όλους τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας κατέληξε στις
θέσεις που φαίνονται στα επισυναπτόµενα σχέδια στις οποίες είναι εφικτή η τοποθέτηση των
υπόγειων κάδων.
Σηµειώνεται ότι για την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων στη θέση Ιεζεκιήλ και Χαρίτου
απαιτείται η µεταφορά της θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ σε διπλανό σηµείο, όπως ακριβώς
φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο µε αριθµό 02.
Προκειµένου να προβούµε στην υλοποίηση του έργου εισηγούµαστε την σύµφωνη γνώµη
σας.”
2.Τα επισυναπτόµενα σχέδια όπου φαίνονται οι θέσεις στις οποίες είναι εφικτή η τοποθέτηση
των υπόγειων κάδων.
3.Την υπ' αριθµ. 255/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
4.Την υπ' αριθµ. 208/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίαση.
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της προτεινόµενης από την
υπηρεσία χωροθέτησης των κάδων ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:Αγραφιώτου,
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Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Κωστόπουλος, Κωτούλας,
Μαρκινός, Νασιάκου, Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Σούφλα, Τσιούκης, Γεννάδιος, Ντούρλιας,
Σουφλάκος και Αρχοντής ΚΑΤΑ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσαντήλας ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ.
Γιοβάνης (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του
συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και
τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) Οι κ.κ.
Καραγιάννης, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Παπαγεωργίου, και Παπαδηµητρίου Φώτιος δεν
συµµετείχαν στην ψηφοφορία λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον προσδιορισµό των θέσεων των
υπόγειων κάδων που πρόκειται να τοποθετηθούν στην πόλη της Καρδίτσας στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου “Υπογειοποιηµένο σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του ∆ήµου
Καρδίτσας”, ήτοι:
1.Επί της οδού Ιεζεκιήλ έναντι της Αρχιεπισκοπής(Σχέδιο 01)
2.Στη συµβολή των οδών Ιεζεκιήλ και Χαρίτου(Σχέδιο 02)
3.Αγ. Κωνσταντίνος στη θέση των υφιστάµενων κάδων(Σχέδιο 03)
4.Στη συµβολή των οδών Υψηλάντου και Κουµουνδούρου(Σχέδιο 04)
5.Στη συµβολή των οδών Υψηλάντου και Χατζηµήτρου(Σχέδιο 05)
6.Στη συµβολή των οδών Υψηλάντου και Σµύρνης (Σχέδιο 06)
7.Τη µεταφορά θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ σε διπλανό σηµείο, όπως ακριβώς φαίνεται στο
επισυναπτόµενο σχέδιο 02.
Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσαντήλας ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Γιοβάνης
(Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.) Οι κ.κ. Καραγιάννης,
Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Παπαγεωργίου, και Παπαδηµητρίου Φώτιος δεν συµµετείχαν
στην ψηφοφορία λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. Τσίπρας, Βερίλλης και Μπατζιάκας λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 610/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

