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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 Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(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. 48/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Υποβολή αιτήματος αποχαρακτηρισμού της οδού Καρδίτσας – Καρδιτσομαγούλας 
από επαρχιακή σε κύρια δημοτική και υλοποίηση επί της συγκεκριμένης οδού του 

ενταγμένου στο ΕΣΠΑ σχετικού έργου 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του 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)Παπαγεωργίου Σταύρος 1)Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 2)Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18)Σούφλα Ουρανία 3)Τσίπρας Εμμανουήλ 

4) Γούλας Σωτήριος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  26)Γιοβάνης Γεώργιος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Χάρμπας Θωμάς  
 

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), 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.  



--------------------------- 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με υποβολή 
αιτήματος αποχαρακτηρισμού της οδού Καρδίτσας – Καρδιτσομαγούλας από επαρχιακή σε 
δημοτική και υλοποίηση επί της συγκεκριμένης οδού του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ σχετικού 
έργου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Β. Ευαγγελακόπουλου, ο οποίος ανέφερε τα εξής σε ό,τι 
αφορά το αίτημα αποχαρακτηρισμού της οδού:  
Η διατήρηση του χαρακτηρισμού της οδού Καρδίτσας – Καρδιτσομαγούλας ως επαρχιακής 
είναι αποτέλεσμα μιας απολιθωμένης διοικητικής στρέβλωσης και έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ∆ήμου Καρδίτσας αλλά και στην ανάπτυξη δράσεων της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην περιοχή, θέτοντας δεσμεύσεις που δεν συνάδουν με τον 
πραγματικό χαρακτήρα του δρόμου. 
Συγκεκριμένα: 
Ο δρόμος χαρακτηρίστηκε το 1956 ως επαρχιακός για να τονιστεί η σημασία σύνδεσης 
δύο διαφορετικών και διακριτών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή του 
∆ήμου Καρδίτσας και της μεγαλύτερης και δυναμικά αναπτυσσόμενης γειτονικής κοινότητας 
Καρδιτσομαγούλας. Σήμερα, τα δύο πολεοδομικά συγκροτήματα έχουν αναπτυχθεί τόσο που 
εφάπτονται και ο δρόμος είναι πλέον εκ των πραγμάτων δημοτικός. (επισυνάπτονται 
σχετικές δορυφορικές φωτογραφίες). 
Επιπλέον, ούτε και θεσμικά ο όρος «επαρχιακή οδός» έχει νόημα, αφού από την πρώτη 
εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστρια το 1999, η κοινότητα Καρδιτσομαγούλας ανήκει στο 
∆ήμο Καρδίτσας και συναποτελεί με αυτόν μία διοικητική ενότητα. 
Επομένως, ο δρόμος είναι «δημοτικός» τα τελευταία 13 χρόνια, με δεδομένο ότι δεν είναι 
κύριος δρόμος σύνδεσης παρά μόνο με την Καρδιτσομαγούλα, όπως προκύπτει και από το 
έγγραφο με αρ.πρωτ. 3006/50232 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (σελ. 11 αριθ.4), όπου 
αναφέρεται ρητά μόνο ως επαρχιακή οδός σύνδεσης της Καρδίτσας με την 
Καρδιτσομαγούλα. Και βέβαια είναι ακριβώς έτσι, αφού το μήκος του δρόμου είναι μόλις 
900μ. 
Πρέπει εδώ να αναφερθεί, ότι η συγκεκριμένη οδός και οι περί αυτήν χρήσεις, είναι εδώ και 
χρόνια ζωτικά και αναπόσπαστα τμήματα του λειτουργικού σχεδιασμού της πόλης της 
Καρδίτσας, όπως μπορεί να αναφέρει ο αρμόδιος προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Έργων και 
Μελετών του ∆ήμου Καρδίτσας κ. Β. Ελευθερίου. 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε: 
Την υποβολή αιτήματος του ∆ήμου Καρδίτσας στην ∆ΜΕΟ για αποχαρακτηρισμό της οδού 
Καρδιτσομαγούλας από επαρχιακή σε δημοτική. 
 
2. Την εισήγηση της πολ. Μηχανικού της ∆/νσης Προγραμματισμού Λ. Παρθένη, η οποία 
ανέφερε τα εξής σε ό,τι αφορά κυρίως την υλοποίηση επί της συγκεκριμένης οδού του 
ενταγμένου στο ΕΣΠΑ σχετικού έργου: 
 
“Αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης του δρόμου. 
H οδός Ανδρέα Παπανδρέου συνδέει το ∆ημοτικό ∆ιαμέρισμα της Καρδίτσας με το ∆ημοτικό 
∆ιαμέρισμα της Καρδιτσομαγούλας, έχει μήκος λιγότερο από 1 χιλιόμετρο και είναι 
χαρακτηρισμένη ως επαρχιακή οδός με Βασιλικό ∆ιάταγμα του 1956, με το οποίο καθορίζεται 
και ο υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση των οδών που χαρακτηρίζονται ως 
επαρχιακές και εν προκειμένω είναι η Νομαρχία Καρδίτσας. 
 
Από τότε έχουν περάσει 55 χρόνια και οι συνθήκες έχουν τροποποιηθεί άρδην. 
Τα δύο δημοτικά διαμερίσματα έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά από πολεοδομική άποψη με 
συνεχείς ενδιάμεσες χρήσεις. ∆εν είναι τυχαία η εκπόνηση κοινού Γενικού Πολεοδομικού 
σχεδίου (ΓΠΣ) για τους οικισμούς Καρδίτσας και Καρδιτσομαγούλας εξαιτίας της ενιαίας 
πολεοδομικής οργάνωσης των δύο οικισμών, όπως αναφέρεται και στην εγκριτική απόφαση 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 



Σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο τέλος αυτού του δρόμου –στο όριο του 
δηλαδή με την Καρδιτσομαγούλα- όπως είναι η ετήσια εμποροπανήγυρη της πόλης και η 
ετήσια έκθεση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της Καρδίτσας. 
Στο ίδιο σημείο πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο κτίριο του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου για το οποίο έχει εκπονηθεί μελέτη. 
 
Ο ∆ήμος Καρδίτσας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρεί το δρόμο δημοτικό και έχει αναλάβει 
τη συντήρηση του (φωτισμός, συντήρηση οδοστρώματος, αποχιονισμός, κλάδεμα δέντρων 
κλπ.), αρμοδιότητα την οποία είχε αποδεχθεί ως δεδομένη και η Νομαρχία Καρδίτσας 
παλαιότερα, αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα. 
 
Επιπλέον πριν από 12 περίπου χρόνια ο ∆ήμος Καρδίτσας εκπόνησε μελέτη και κατασκεύασε 
με δική του επίβλεψη την διαπλάτυνση του δρόμου. Η συγκεκριμένη μελέτη προέβλεπε 
μάλιστα την κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην ανατολική πλευρά της οδού, ο οποίος όμως 
στην πράξη δεν κατασκευάστηκε. 
 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από το 1985 έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται έκτοτε σε 
συνεχή λειτουργία ο βόρειος περιφερειακός δακτύλιος της πόλης, μέσω του οποίου οι 
κάτοικοι επικοινωνούν με όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του ∆ήμου Καρδίτσας αλλά και 
ομόρων δήμων. Να σημειωθεί ότι με την λειτουργία του περιφερειακού δακτυλίου, η οδός 
Τρικάλων αποχαρακτηρίστηκε από Εθνική οδός και υποβιβάστηκε σε δημοτική όπως ήταν 
λογικό. 
 
Ο χαρακτηρισμός του δρόμου ως επαρχιακού δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων στην 
ίδρυση και λειτουργία νέων επαγγελματικών χρήσεων κατά μήκος του δρόμου και δεν 
συνάδει με την σημερινή πραγματικότητα. 
 
Ασφάλεια της οδού 
 
Το έργο «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Προσβασιμότητα του Αστικού χώρου του ∆ήμου 
Καρδίτσας» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και κατασκευάζεται στο ∆ήμο μας, προβλέπει 
στην ανατολική πλευρά της οδού Ανδρέα Παπανδρέου την κατασκευή πεζοδρομίου 
κυμαινόμενου πλάτους από 1,00 έως 2,50 μ., αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους 2,50 
μ. και ζώνη φύτευσης και φωτισμού πλάτους 1,50 μ. Το τελικό πλάτος του οδοστρώματος 
μετά την παρέμβαση θα διαμορφωθεί στα 7,50 μ. και το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων 
ορίζεται στα 50 χιλ/ώρα. 
Όπως είναι φυσικό η υλοποίηση του έργου αυξάνει την ασφάλεια όλων των χρηστών της 
οδού, είτε αυτοί είναι οδηγοί αυτοκινήτων οι οποίοι θα κινούνται με χαμηλότερα όρια 
ταχύτητας σε έναν πολύ καλύτερα φωτισμένο δρόμο, είτε είναι ποδηλάτες και πεζοί οι οποίοι 
μέχρι τώρα κινούνται στο οδόστρωμα καθότι δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομος. 
 
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε απαραίτητη: 
α. την  υποβολή αιτήματος αποχαρακτηρισμού της  οδού Καρδίτσας Καρδιτσομαγούλας από 
επαρχιακή σε δημοτική και 
β. την υλοποίηση επί της συγκεκριμένης οδού του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ σχετικού έργου, ως 
έχει”. 
 
3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς τη ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιϊας (∆.Μ.Ε.Ο) 
της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & 
∆ικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι) για αποχαρακτηρισμό της οδού Καρδίτσας – Καρδιτσομαγούλας από 
“επαρχιακή” και χαρακτηρισμό της ως “δημοτική”, διότι ήδη από πολλών ετών η 
συγκεκριμένη οδός και οι περί αυτήν χρήσεις είναι ζωτικά και αναπόσπαστα τμήματα του 



λειτουργικού σχεδιασμού της πόλης της Καρδίτσας και η διατήρηση του χαρακτηρισμού της 
ως επαρχιακής, έχει αρνητικές επιπτώσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ∆ήμου 
Καρδίτσας αλλά και στην ανάπτυξη δράσεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην περιοχή. 
 
2. Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Προσβασιμότητα του 
Αστικού χώρου του ∆ήμου Καρδίτσας» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και 
κατασκευάζεται στο ∆ήμο μας και το οποίο προβλέπει στην ανατολική πλευρά της οδού 
Ανδρέα Παπανδρέου την κατασκευή πεζοδρομίου κυμαινόμενου πλάτους από 1,00 έως 2,50 
μ., αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους 2,50 μ. και ζώνη φύτευσης και φωτισμού 
πλάτους 1,50 μ. Το τελικό πλάτος του οδοστρώματος μετά την παρέμβαση θα διαμορφωθεί 
στα 7,50 μ. και το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων ορίζεται στα 50 χιλ/ώρα. 
Η υλοποίηση του έργου θα αυξήσει την ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, είτε αυτοί 
είναι οδηγοί αυτοκινήτων οι οποίοι θα κινούνται με χαμηλότερα όρια ταχύτητας σε έναν 
πολύ καλύτερα φωτισμένο δρόμο, είτε είναι ποδηλάτες και πεζοί οι οποίοι μέχρι τώρα 
κινούνται στο οδόστρωμα καθότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομος. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος η δημοτική 
σύμβουλος κ. Σ. Αρβανιτάκου, λόγω αποχώρησής της από τη συνεδρίαση 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε 
Αυξ.Αριθμό 48/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


