
                                                                                 
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 25η του μήνα Μαϊου  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. 196/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 17/5/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
8/17-5-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 
Πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Σεραφείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Τρικάλων και 

18ης Αυγούστου. 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Μαϊου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και ώρα 

7:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11565/11-5-2012 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) Αναστασίου Απόστολος  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  19)Χλαπάνας Ηλίας 2)Χάρμπας Θωμάς 

3) Γούλας Σωτήριος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος   

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21)Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

5) Ζορμπάς Ιωάννης  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23)Ντελής Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωμάς  24)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τέγος Χρήστος  

10)Μαρκινός Αθανάσιος  27)Γιοβάνης Γεώργιος  

11)Μουζιούρας Νικόλαος  28)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12)Μπατζιάκας Βασίλειος  29)Τσίπρας Εμμανουήλ  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος  30)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα  31)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    



                                                                                 
 

 

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

μελών, παρόντες ήταν 31), 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 την 
πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Σεραφείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Τρικάλων και 18ης 
Αυγούστου και αφού έλαβε υπόψη: 

 
1.Την υπ' αριθμ. 30/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
2.Την υπ' αριθμ. 11483/16-8-2011 αίτηση περιοίκων η οποία έχει ως εξής: 
“Όλοι γνωρίζουμε την άρρυθμη και επικίνδυνη κατεύθυνση των τροχοφόρων από την οδό 
Καποδιστρίου προς την οδό Τρικάλων (διχάλα) και με κατεύθυνση των τροχοφόρων από την 
οδό Τρικάλων προς το κέντρο πόλεως και την οδό Αγίου Σεραφείμ. Είναι εσφαλμένη και 
επικίνδυνη η δρομοδόμηση των τροχοφόρων και άκομψη ιδία, των προτιθέμενων οδηγών 
από την οδό Καποδιστρίου (φανάρια) προς την οδό Αγ. Σεραφείμ, απέχουσα μόλις είκοσι 
πέντε (25) μέτρα η οποία οδός είναι διπλής κατεύθυνσης και στενή, και χωρίς ορατότητα με 
κίνδυνο την πληθώρα των ατυχημάτων. Είναι σωστή και εύστοχη η εισήγηση των 
πολεοδόμων να γίνει πεζόδρομος η οδός Αγ. Σεραφείμ προς εξυπηρέτηση των δημοτών για 
την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων δηλαδή από 18ης Αυγούστου. Παρακαλούμε το 
∆ημοτικό Συμβούλιο να λάβει θέση στο πολύγωνο της πόλης μας (Καποδιστρίου και Αγ. 
Σεραφείμ). 
 
3.Την από 14-2-2012 πρόταση της ∆/νσης Έργων και Μελετών η οποία έχει ως εξής: 
“1-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το υπ' όψιν τμήμα της οδού έχει μήκος 65 μέτρων και πλάτος 10 μέτρων 
(περιλαμβανομένων των πεζοδρομίων) και είναι μονόδρομος με φορά από την οδό Τρικάλων 
προς την οδό 18ης Αυγούστου. Η είσοδος στο τμήμα αυτό από την οδό Τρικάλων 
επιτρέπεται μόνον από το ρεύμα προς Τρίκαλα και τα οχήματα καταλήγουν στην οδό 
Καποδιστρίου μέσω της οδού 18ης Αυγούστου. ∆εν υπάρχει μεγάλη κίνηση οχημάτων, διότι 
οι οδηγοί χρησιμοποιούν την οδό Ρήγα Φεραίου και κατόπιν την 18ης Αυγούστου για να 
φθάσουν στην οδό Καποδιστρίου. 
Λόγω της κατασκευής του ποδηλατοδρόμου, το οδόστρωμα έχει περιορισθεί στα 4 μέτρα, 
πλάτος που αφενός καθιστά αδύνατη τη στάση ή στάθμευση οχημάτων και αφετέρου 
δυσκολεύει την είσοδο μεσαίων και μεγάλων οχημάτων από την οδό Τρικάλων. 
2-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 
Σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκθέσαμε και λαμβάνοντας υπόψιν την με αρ. Πρωτ. 11483/16-
8-2011 αίτηση ικανού αριθμού παροδίων κατοίκων προετείνουμε την πεζοδρόμηση του 
τμήματος της οδού Αγίου Σεραφείμ μεταξύ των οδών Τρικάλων και Καποδιστρίου με 
αποκλεισμό της εισόδου- εξόδου οχημάτων από και προς την οδό Τρικάλων.” 
 
4.Την παρουσίαση του θέματος από τον υπάλληλο κ. Κουτσάφτη η οποία έχει ως εξής: 
“Με την σχετική αίτησή τους οι περίοικοι ζητούν την πεζοδρόμηση της οδού Αγίου Σεραφείμ 
στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τρικάλων και 18 Αυγούστου καθώς με την κατασκευή- 
διέλευση του ποδηλατοδρόμου και την μείωση του πλάτους διέλευσης στα 4 μ. Η ∆/νση 
Έργων και Μελετών βρίσκει εύλογο το αίτημα των κατοίκων προτείνει την πεζοδρόμηση της 



                                                                                 
 

 

οδού Αγ. Σεραφείμ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τρικάλων και 18 Αυγούστου σε 
συνδυασμό με τον κατασκευαζόμενο ποδηλατόδρομο.” 
 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις  των ∆ημοτικών   Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Την αποδοχή της πρότασης πεζοδρόμησης της οδού Αγίου Σεραφείμ στο τμήμα της μεταξύ των 
οδών Τρικάλων και 18ης Αυγούστου καθώς με την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου θεωρεί 
αρμονικότερη τη συνύπαρξή του με πεζόδρομο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Τσαντήλας, Αρχοντής & Τέγος,  λόγω αποχώρησής των από τη συνεδρίαση. 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 196/2012 
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 

 
 


