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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 21η του µήνα Μαϊου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ 256/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
14/16-5-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ. Πρωτ.:12115/2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

      Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσης για  
  στάθµευση επαγγελµατικού οχήµατος επί της οδού Βότση, µετά από αίτηση της  
                                        κας Παρθένη - Γκουντέλα Μαρίας. 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 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  18) Τσιούκης Λάµπρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  20) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  22) Γιοβάνης Γεώργιος 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος 6) Τέγος Χρήστος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  24) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26) Χάρµπας Θωµάς  

10) Μαρκινός Αθανάσιος     

11) Μουζιούρας Νικόλαος     

12) Μπατζιάκας Βασίλειος     

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος     

14) ) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17) Σούφλα Ουρανία    

    



                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α : ΒΕΝΜΩΕΗ-1ΘΕ 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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 και της Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Καρδίτσας. 

                      ---------------------------    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από  συζήτηση σχετικά µε έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσης για στάθµευση επαγγελµατικού 
οχήµατος επί της οδού Βότση, µετά από αίτηση της κας Παρθένη - Γκουντέλα Μαρίας. και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 642/10-1-2013 αίτηση της κας Παρθένη- Γκουνέλα Μαρίας, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Με την παρούσα αίτηση αιτούµαι την παραχώρηση τµήµατος για την στάθµευση 
επαγγελµατικού οχήµατος της επιχείρησής µου µε την επωνυµία COPYFORM που βρίσκεται 
επί των οδών ΒΟΤΣΗ και ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ (κάτω από το ∆ηµαρχείο), σε χώρο έξω από το 
κατάστηµα, είτε επί της οδού Βότση, είτε επί της οδού Αρτεσιανού, για την 
φορτοεκφόρτωση µηχανών γραφείου και εµπορευµάτων της επιχείρησης, µιας και το 
αντικείµενό της είναι η εµπορία και το service µηχανών γραφείου και αναλώσιµων προς 
δηµόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η δυσκολία πρόσβασης των µηχανηµάτων για 
το απαιτούµενο service καθιστά απαραίτητη την παραχώρηση χώρου στάθµευσης έξωθεν 
του καταστήµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και τη βιώσιµότητά της.” 
 
2.Την εισήγηση του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας η οποία έχει ως εξής: 
“Σε ότι αφορά στο αντικείµενο του αιτήµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Η περιοχή όπου ευρίσκεται το κατάστηµα COPYFORM είναι στο κέντρο της πόλης πίσω από 
το ∆ηµαρχείο. Τόσο η οδός Βότση όσο και η οδός Αρτεσιανού διαθέτουν µικρό πλάτος 
οδοστρώµατος καθώς επίσης µικρά πεζοδρόµια. Η στάθµευση επιτρέπεται και στις δύο 
οδούς. Η περιοχή λόγω θέσης παρουσιάζει µεγάλη επισκεψιµότητα από διερχόµενα 
αυτοκίνητα αλλά και λόγω της ύπαρξης του ∆ηµαρχείου το οποίο έλκει µετακινήσεις. 
Πάγια θέση της υπηρεσίας είναι τόσο στο κέντρο όσο και στο υπόλοιπο πολεοδοµικό 
συγκρότηµα της πόλης να µην δεσµεύονται, προς ισονοµία όλων των πολιτών, θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης που θα εξυπηρετούν µεµονωµένες επιχειρήσεις, διότι οι υπάρχουσες 
θέσεις στάθµευσης ήδη δεν επαρκούν. Άποψη της υπηρεσίας είναι η φορτοεκφόρτωση όλων 
των καταστηµάτων να γίνεται τις καθορισµένες ώρες κατά τις οποίες δεν υφίσταται 
κυκλοφοριακός φόρτος και ως εκ τούτου δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία. 

Μετά τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την απόρριψη του αιτήµατος της ενδιαφερόµενης.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 89/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4. Την υπ΄αριθ. 47/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα    
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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 Αποφάσισε οµόφωνα 
 

      Την απόρριψη της αίτησης της κας Παρθένη- Γκουντέλα Μαρίας λόγω του ότι  στο 
κέντρο όσο και στο υπόλοιπο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης δεν πρέπει να 
δεσµεύονται, προς ισονοµία όλων των πολιτών, θέσεις φορτοεκφόρτωσης που θα 
εξυπηρετούν µεµονωµένες επιχειρήσεις, διότι οι υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης ήδη δεν 
επαρκούν, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 256/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


