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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, 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’ αριθµ. 146/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 146
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
6/27-3-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Μετατόπιση κάδου απορριµµάτων που βρίσκεται στη συµβολή των οδών
Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα (∆ροσ. Ζησούλη)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Σούφλα Ουρανία

2) Μπατζιάκας Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Τσιούκης Λάµπρος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

4) Ντελής Ιωάννης

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Γεννάδιος Ιωάννης

5) Μακροστέργιος Αθανάσιος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

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) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα

27) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Παπαγεωργίου Σταύρος

28) Χάρµπας Θωµάς

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

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. Στη συζήτηση του παρόντος θέµατος παρούσα
ήταν και η πρόσεδρος της ∆.Κ Καρδίτσας κ. Κανούτα ∆ήµητρα
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε µετατόπιση κάδου απορριµµάτων που
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Καποδιστρίου και Β. Τζέλλα (∆ροσ. Ζησούλη) και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 71/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία η
Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση κανονιστικής
απόφασης για µετατόπιση κάδων που βρίσκονται στη συµβολή των οδών Β. Τζέλλα και
Καποδιστρίου, ήτοι:
Την µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων (χωρητικότητας 1000 lit) και ενός (1) κάδου
ανακύκλωσης (χωρητικότητας 1000 lit) που βρίσκονται στη συµβολή των οδών Β. Τζέλλα &
Καποδιστρίου, και την τοποθέτησή τους επί της οδού Β. Τζέλλα 78 και έµπροσθεν της
εισόδου της εκεί οικοδοµής στην οποία στεγάζεται και το κατάστηµα της κας Ζησούλη
∆ροσούλας.
2. Την εισήγηση της προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά
στη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Την παροχή διευκρίνησης από τον αντιδήµαρχο και πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής κ Κωτούλα, ο οποίος ανέφερε ότι η αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας µετά από αυτοψία
εισηγήθηκε τη µεταφορά του κάδου από την είσοδο του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και την τοποθέτησή του προς την είσοδο της πολυκατοικίας σύµφωνα µε τον
κανονισµό καθαριότητας
4. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Τσιούκη, ο οποίος ανέφερε ότι αυτού του
είδους τα θέµατα θα πρέπει να λύνονται µε εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας χωρίς
κάθε φορά να συζητούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
5. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Φωτ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος πρότεινε να
µη ληφθεί απόφαση, αλλά οι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι Καθαριότητας και Πολεοδοµίας να
µεταβούν επιτόπου και σε συνεννόηση µε τους περιοίκους να δώσουν λύση στο ζήτηµα
6. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Σουφλάκου, ο οποίος πρότεινε να
χωροθετηθούν και νέες θέσεις τοποθέτησης κάδων µε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας
και της υπηρεσίας καθαριότητας.
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων κ.κ Αρχοντή,
Ευαγγελακόπουλου, Τσαντήλα και Καραγιάννη, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά
της συνεδρίασης
8. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ενδιαφεροµένων δηµοτών κ.κ Βητοβάρη, Ντανοβασίλη
και Γούλα, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης
9. Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για αποδοχή της µετατόπισης των κάδων υπό την
προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα εµπλουτιστεί η περιοχή και µε άλλους κάδους σύµφωνα µε
τον κανονισµό καθαριότητας

Αποφάσισε οµόφωνα
Αποδέχεται την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου και εγκρίνει τη µετατόπιση δύο κάδων που
βρίσκονται στη συµβολή των οδών Β. Τζέλλα και Καποδιστρίου, ήτοι ενός (1) κάδου
απορριµµάτων (χωρητικότητας 1000 lit) και ενός (1) κάδου ανακύκλωσης (χωρητικότητας
1000 lit), υπό την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα εµπλουτιστεί η περιοχή και µε άλλους
κάδους σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό καθαριότητας και µετά από αυτοψία της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι κ.κ
Γιοβάνης και Παπαγεωργίου, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 146/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

