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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Μαϊου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη (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. 63/2013
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής την 22/5/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
5/22-5-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά
στην µετατόπιση κάδου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Λ. Σακελλαρίου και ∆. Τερτίπη, µετά
από αίτηση του κ. Τσακανίκα Γεώργιου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11785/17-5-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
6) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των
αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην µετατόπιση κάδου που βρίσκεται στη
συµβολή των οδών Λ. Σακελλρίου και ∆. Τερτίπη, µετά από αίτηση του κ. Τσακανίκα
Γεώργιου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 28085/11-12-2012 αίτηση του κ. Τσακανίκα Γεώργιου η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ όπως µετατοπίσετε τους κάδους απορριµµάτων που βρίσκονται έµπροσθεν
του καταστήµατός µου και στη συµβολή των οδών Λ. Σακελλαρίου και ∆. Τερτίπη. Το
κατάστηµά µου είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος.”
2.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 6128/8-3-2013 αίτηση της κας Παπακωνσταντίνου ∆ήµητρας, η
οποία έχει ως εξής:
“Παρακαλώ όπως τοποθετηθούν οι κάδοι στην παλιά τους θέση Λ. Σακελλαρίου 29.”
3.Την εισήγηση του Γραφείου Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του ∆ήµου Καρδίτσας, η
οποία έχει ως εξής:
“Για το θέµα που ανέκυψε µετά την υπ' αριθµ. 28085/11-12-2012 αίτηση του δηµότη
Τσακανίκα Γεώργιου του Ιωάννη και την υπ' αριθµ. 6128/8-3-2013 αίτηση της
δηµότισσας κας Παπακωνσταντίνου ∆ήµητρας που αφορούν τη µετακίνηση- τοποθέτηση
κάδων απορριµµάτων επί της οδού Λ. Σακελλαρίου και ∆. Τερτίπη.
Σας ενηµερώνουµε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας λαµβάνοντας υπόψη την υπ' αριθµ.
551/29-11-2011 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας
(Κανονισµός Καθαριότητας) και εφαρµόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 11 υπό
σηµείωση 3, 14, 16, 17 και 7 παρ. 3 του ως άνω Κανονισµού Καθαριότητας:
Εισηγείται την τοποθέτηση- µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων (χωρητικότητας
1000 lit) και ενός (1) κάδου ανακύκλωσης (χωρητικότητας 1000 lit) επί της οδού Λ.
Σακελλαρίου 29 και ∆. Τερτίπη µεταξύ της εισόδου της πολυκατοικίας επί της οδού Λ.
Σακελλαρίου 29 και του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κου
Τσακανίκα Γεώργιου.”
4.Την υπ' αριθµ. 113/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη µετατόπιση κάδων που βρίσκονται
στη συµβολή των οδών Λ. Σακελλαρίου και ∆. Τερτίπη, ήτοι:
Την µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων (χωρητικότητας 1000 lit) και ενός (1)
κάδου ανακύκλωσης (χωρητικότητας 1000 lit) που βρίσκονται επί της οδού Λ.
Σακελλαρίου 29 και ∆. Τερτίπη, και την τοποθέτησή τους στο σηµείο µεταξύ της εισόδου
της πολυκατοικίας επί της οδού Λ. Σακελλαρίου 29 και του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας κου Τσακανίκα Γεώργιου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 63
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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