
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Μαρτίου του έτους 2011 
και ώρα 10.00 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. 43/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22/3/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

3/22-3-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                       
 

 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 
 

ΘΕΜΑ 
Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ 560, 561α και β και 562, 563, 564 και 574 (Βητοβάρης 

Απόστολος). 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη 

και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 2522/18-3-2011 

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  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος    

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος    

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 9), 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση σχεδίου πόλης στα ΟΤ   
560, 561α και β και 562, 563, 564 και 574 (Βητοβάρης Απόστολος) και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την από 20-10-2010 αίτηση του κ. Απόστολου Βητοβάρη του ∆ηµητρίου η οποία έχει 
ως εξής: 
“Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλω νέα τοπογραφικά 
διαγράµµατα, τα οποία συµµορφώνονται µε την γνωµοδότηση υπ' αριθµ. 3/2009 του 
ΣΧΟΠ Ν.Α. Καρδίτσας. 
Στα παραπάνω διαγράµµατα εξετάζεται η τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στο σύνολο της 
οδού Ευριπίδου. 
Η νέα πρόταση τροποποίησης δεν αποτελεί ζηµία ως προς τους κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Καρδίτσας στην εν λόγω περιοχή, αντίθετα αποτελεί κοινή ανάγκη και ωφέλεια 
σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των πολεοδοµικών συνθηκών. 
Παρακαλώ για την συνέχιση της διαδικασίας της πρότασης τροποποίησης.” 

2.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Κουτσάφτη 
Σπύρο η οποία έχει ως εξής: 

“Μετά από πρόταση του Νοµαρχιακού ΣΧΟΠ η προτεινόµενη εξισορρόπηση της 
ρυµοτοµίας µε αύξηση του πλάτους της οδού Αισχύλου και αντίστοιχα µε µείωση του 
πλάτους σε όλη την οδό Ευριπίδου και αποφυγής ρυµοτόµησης των οικοδοµών στα ΟΤ 
562 και 564 χωρίς να παρατηρούνται φαινόµενα παρεµπόδισης της λειτουργίας των 
δρόµων για την εξυπηρέτηση πολιτών.” 

3.Την από Σεπτέµβριο 2010 Τεχνική Έκθεση του ιδιώτη τοπογράφου Μηχανικού κ. Μπίτη 
Αθανάσιου η οποία έχει ως εξής: 

“Σε συνέχεια της προηγούµενης τεχνικής έκθεσης, µε την οποία αιτιολογείται η 
προηγούµενη πρόταση τροποποίησης, παρουσιάζονται τα στοιχεία από την εξέταση της 
πρότασης ως προς την τροποποίηση στο σύνολο της οδού ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ, δηλαδή όπως αυτή 
εκτείνεται µεταξύ των ΟΤ 564 και 574 του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου πόλης 
Καρδίτσας, Αναθεώρηση έτους 1994. 

Προκειµένου η οδός Ευριπίδου να αποκτήσει στο σύνολό της ενιαία και οµαλή χάραξη 
προτείνουµε της µετατόπιση της Ρυµοτοµικής Γραµµής στα δυτικά της οδού Ευριπίδου και 
στα σηµεία όπου εφαρµόζεται στο ΟΤ 564. 

Όπως παρουσιάζεται και στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα η µετατόπιση της 
ρυµοτοµικής γραµµής της οδού Ευριπίδου επί του ΟΤ 564, πραγµατοποιείται ανατολικά 
κατά 1.00 µ., χωρίς όµως να µεταβάλλεται το σηµείο µε το οποίο αυτή εφάπτεται µε την 
ρυµοτοµική γραµµή της οδού Αριστοτέλους. 

Τα τετραγωνικά µέτρα τα οποία και πρόκειται να προσκυρωθούν στις παρακείµενος 
ιδιοκτησίες, µε την µετατόπιση της Ρ.Γ. δεν αποτελούν ζηµία για τους κοινόχρηστους 
χώρους  της εν λόγω περιοχής διότι αυτά καλύπτονται από τα τετραγωνικά µέτρα τα 
οποία και ο ∆ήµος Καρδίτσας έχει επωφεληθεί από την κατασκευή της οδού Αισχύλου. 

Όσον αφορά τη Ρ.Γ. Της οδού Ευριπίδου στο σηµείο όπου εφάπτεται µε το Ο.Τ. 574 
παραµένει αµετάβλητη.” 

 
4.Το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 

5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 



 
  Οµόφωνα εισηγείται 

 
 
Την εµµονή του στην υπ' αριθµ. 126/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία 
προέβλεπε την αύξηση του πλάτους της οδού Αισχύλου (ΟΤ 560, 561α και β) από 6µ. σε 
8µ. και την αντίστοιχη µείωση από 9,5µ. σε 8µ. της οδού Ευριπίδου µεταξύ των ΟΤ 562 
και 563 καθώς εκτίµησε ότι η ανησυχία του Νοµ. ΣΧΟΠ για µη λειτουργικότητα της οδού 
Ευριπίδου δεν είναι δικαιολογηµένη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος δεν συµµετείχαν οι κ.κ. Γεννάδιος 
και Τσαντήλας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 43 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


