
 

 

 
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 23η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2012 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. 11/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 19/1/2012 
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. 

2/19-1-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
 

Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε πρόταση τροποποίησης µε τοποθέτηση 
της ΟΓ εσώτερον στη συµβολή των οδών Κρανώνος και Λυσάνδρου (Λάσδα Φωτεινή) 

 
 Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος 

Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 708/13-1-

2012 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   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος   

8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος   

9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

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

παρόντα ήταν τα 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 πρόταση τροποποίησης µε τοποθέτηση 
της ΟΓ εσώτερον στη συµβολή των οδών Κράνωνος και Λυσάνδρου και αφού έλαβε 
υπόψη; 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 828/18-4-2011 αίτηση της κας Λάσδα Φωτεινής η οποία έχει ως 
εξής: 
“Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την πρότασή µου για τροποποίηση- µετατόπιση της 
Ρυµοτοµικής – Οικοδοµικής Γραµµής επί της οδού Λυσάνδρου στο τµήµα του ΟΥ 515 του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας του έτους 1994.” 
 
2.Την  Τεχνική- Αιτιολογική έκθεση του ιδιώτη µηχανικού κ. Μπίτη Αθανάσιου η οποία 
έχει ως εξής: 
 Η παρούσα τεχνική- αιτιολογική έκθεση αφορά την πρόταση τροποποίησης- µετατόπισης 
της ρυµοτοµικής γραµµής στη συµβολή των οδών Κράνωνος και Λυσάνδρου. 
Συγκεκριµένα αφορά το τµήµα των οδών το οποίο βρίσκεται επί του Ο.Τ. 515 του 
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως. Στο σηµείο εκείνο η οδός Κράνωνος τέµνει την οδό 
Λυσάνδρου. 
Η πρόταση της κας Λάσδα αφορά τη µετατόπιση της ρυµοτοµικής υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ 
στη νέα θέση Α-Ν-Γ, όπως απεικονίζεται στα συννηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα. 
Υπάρχουσα κατάσταση 
Στο σηµείο ενδιαφέροντος της πρότασης, οι ιδιοκτησίες των Κωτούλα Κωνσταντίνου και 
Μανώλη Ιωάννη, είναι περιφραγµένες σε σηµεία διαφορετικά από αυτά τα οποία θα 
έπρεπε να είναι µε την εφαρµογή του σχεδίου. Θα έπρεπε οι παραπάνω ιδιοκτησίες να 
προσκυρώσουν τα τµήµατα τα οποία βρίσκονται µεταξύ των υφιστάµενων περιφράξεων 
και της ισχύουσας ρυµοτοµικής γραµµής. 
Λόγοι πραγµατοποίησης πρότασης 
Ο λόγος της πρότασης είναι ότι, εφόσον οι ιδιοκτήτες των οποίων τα οικόπεδα έχουν 
πρόσωπο στο συγκεκριµένο τµήµα της οδού Κράνωνος, αποφασίσουν να περιφράξουν τις 
ιδιοκτησίες του στα όρια του σχεδίου πόλεως, δηµιουργείται τότε πεζοδρόµιο, επί της 
οδού Κρανώνος, πλάτους 1.00 µ. Αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο πεζόδροµος 
Λυσάνδρου, πλάτους 5.00 µ., δεν έχει καθόλου πεζοδρόµιο, αποτελεί σηµείο, η συµβολή 
τους, µελλοντικών ατυχηµάτων στην εν λόγω περιοχή. Επίσης λόγω της ύπαρξης του 
∆ηµοτικού σχολείου σε κοντινή απόσταση, µεγάλος αριθµός παιδιών καθηµερινά, είτε 
συνοδευόµενα είτε όχι, περνούν από το ίδιο σηµείο προς το σχολείο τους. Ακόµη η 
ύπαρξη χώρου πρασίνου στο δυτικό σύνορο του ΟΤ 516 και ακριβώς στη συµβολή των 
δύο οδών θα µπορούσε να λειτουργήσει εντελώς αντίθετα από τους λόγους που 
δηµιουργήθηκε καθώς ειδικότερα τις απογευµατινές ώρες πολλά παιδιά παίζουν εκεί και 
πολύ εύκολα µπορούν να πεταχτούν στη µέση του δρόµου καθώς δεν υπάρχουν 
πεζοδρόµια ώστε να προσέξουν. 
Μετρητικά στοιχεία 
Από την προτεινόµενη τροποποίηση προκύπτουν τα παρακάτω µετρητικά στοιχεία. 
Μετατόπιση της ρυµοτοµικής γραµµής της οδού Κρανώνος κατά 1.00 µ. Βορειότερα και 
της ρυµοτοµικής της οδού Λυσάνδρου κατά 1.00 µ., επίσης βορειότερα ώστε να τέµνονται 
στο σηµείο (Ν), όπως απεικονίζεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
Από την µετατόπιση αυτή αυξάνεται, ο κοινόχρηστος χώρος στην εν λόγω περιοχή κατά 
20.57 τ.µ. Συγκεκριµένα 5.48 τ.µ. αντιστοιχεί στο οικόπεδο της ιδιοκτησίας Μανώλη 
Ιωάννη και 15.09 τµ. Στο οικόπεδο της ιδιοκτησίας Κωτούλα Κωνσταντίνου. 



 

 

Για την παραπάνω τροποποίηση θα παραµείνουν σταθερά τα σηµεία (Α) και (Γ) και θα 
µετατοπιστεί το σηµείο (Β).” 
 
3.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
4.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο του ∆ήµου Καρδίτσας, κ. Κουτσάφτη 
Σπύρο η οποία έχει ως εξής: 
“Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση η προτεινόµενη τροποποίηση έχει ως σκοπό την αύξηση 
του πλάτους του πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Κρανώνος µε την οδό Λυσάνδρου 
έως την εκβολή της οδού Κρανώνος µε την οδό Ευζώνων. Η προτεινόµενη τροποποίηση 
δεν αφορά µέρος της ιδιοκτησίας της αιτούσας, αλλά τρείς άλλες σε δυτικότερο σηµείο 
από τη δική της ιδιοκτησία. 
Εκ των παροδίων ιδιοκτησιών εκφράστηκε η αντίθεση στην προτεινόµενη τροποποίηση 
καθώς είναι σε εκκρεµότητα πράξη τακτοποίησης για την προσκύρωση τµηµάτων στη δική 
τους ιδιοκτησία. Οι παρόδιου διαφωνούνε µε οποιαδήποτε τροποποίηση αναφέροντας ότι 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή δεν έχουν αλλάξει από το 1994 οπότε 
εγκρίθηκε το σχέδιο πόλης Καρδίτσας και ότι υπάρχει κανονικότητα στην κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων”. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των περιοίκων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Την απόρριψη της αίτησης της κας Λάσδα Φωτεινής για αύξηση του πλάτους του 
πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Κρανώνος µε την οδό Λυσάνδρου έως την εκβολή 
της οδού Κρανώνος µε την οδό Ευζώνων διότι, σύµφωνα και µε την άποψη των παρόδιων 
ιδιοκτητών, δεν συντρέχουν λόγοι πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης τροποποίησης 
αφού υπάρχει κανονικότητα στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων µε τα υπάρχοντα 
πλάτη των πεζοδροµίων τα οποία και η Επιτροπή εκτίµησε ως επαρκή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν συµµετείχε το µέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κ. Αγραφιώτου Ελένη λόγω αποχώρησής της από τη συνεδρίαση.   
 

  
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 11 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                                           


