
                                                                                      

 

  
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 4η του µήνα Ιουνίου  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 269/2013 
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 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 269 

 

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 

 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που 
αφορά στην τοποθέτηση εµποδίων απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων στην πλατεία 
∆. Γιολδάση. 
 
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    



                                                                                      

 

    

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 την έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση εµποδίων απαγόρευσης διέλευσης 
οχηµάτων στην πλατεία ∆. Γιολδάση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 8621/4-4-2013 αίτηση της κας Παραθύρα Πηνελόπης. 
 

2.Την Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Η διαµόρφωση της πλατείας ∆. Γιολδάση (πρώην πλατεία ∆. Λάππα) προέβλεπε σύµφωνα 
µε την µελέτη, την ενσωµάτωση των οδών Βενιζέλου νότια (από ∆. Εµµανουήλ έως 
Γαµβέτα) και Γαµβέτα δυτικά (από ∆. Λάππα έως Βενιζέλου) ως πεζοδρόµων. 
Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που δηλώνουν τη νέα χρήση αυτών των 
οδών, στις θέσεις εισόδου της πλατείας: 
-επί της ∆. Εµµανουήλ στον πεζόδροµο Βενιζέλου ανατολικά και 
-επί της Βενιζέλου- Γαµβέτα δυτικά. 
Με την πάροδο του χρόνου και την εν γένει χρήση της πλατείας παρατηρήθηκε ότι, οι 
ανωτέρω είσοδοι παραβιάζονται συστηµατικά από οχήµατα ΙΧ, τα οποία εκτός των άλλων 
σταθµεύουν καθηµερινά κυρίως στο πλάτωµα που δηµιουργεί η πλατεία στην περιοχή 
διασταύρωσης των οδών Γαµβέτα και Βενιζέλου νοτιοδυτικά, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία των παρόδιων ιδιοκτησιών. Επιπλέον 
υπάρχει κίνδυνος για την δηµόσια ασφάλεια καθόσον πολλά παιδάκια παίζουν στην εν λόγω 
επί µέρους περιοχή της πλατείας (γειτνιάζει άµεσα µε τον χώρο της παιδικής χαράς). Επίσης 
παραβιάζονται τα πλατώµατα και των δύο πεζόδροµων από τραπεζοκαθίσµατα των 
καταστηµάτων, τα οποία απλώνονται σχεδόν σε όλο το εύρος των πεζοδρόµων. 
Προκειµένου να διαφυλαχτεί η λειτουργία της πλατείας, η ασφαλής πρόσβαση και χρήση 
αυτής από τους πεζούς και συγχρόνως να προστατευτεί ο δηµόσιος χώρος από φθορές, 
εισηγούµαστε την τοποθέτηση εµποδίων από κολονάκια κυλινδρικά ολόσωµα εκ µαρµάρου 
γκριζόλευκου Κοζάνης (διαστάσεων 0,30Χ0,30µ, ύψους 0,20µ και σε απόσταση 1,70µ 
µεταξύ αυτών) στην διασταύρωση των οδών Γαµβέτα- Βενιζέλου κατά µήκος του καµπύλου 
κρασπέδου που οριοθετεί την έναρξη της διαµορφωµένης επιστρωµένης επιφάνειας της 
πλατείας, όπως φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση. Κατ' αυτόν 
τον τρόπο θα αποτραπεί η είσοδος των οχηµάτων από νοτιοδυτικά. Η είσοδος οχηµάτων 
έκτακτων αναγκών και εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών θα γίνεται: 
-από την ∆. Εµµανουήλ στη θέση του πεζόδροµου Βενιζέλου, για την εξυπηρέτηση του 
νότιου οικοδοµικού µετώπου της πλατείας. Σηµειώνεται ότι, στην πλευρά αυτή του 
πεζοδρόµου της πλατείας (προέκταση της οδού Βενιζέλου) εξυπηρετούνται χώροι 
στάθµευσης στις πιλοτές των κτιρίων και κρίνεται απαραίτητη να γίνει νέα διάταξη των 
υπαίθριων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων των καταστηµάτων, ώστε να µην 
εµποδίζεται η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιωτικών χώρων στάθµευσης. 
-από ∆. Λάππα στη θέση του πεζοδρόµου Γαµβέτα, για την εξυπηρέτηση του δυτικού 
οικοδοµικού µετώπου της πλατείας.” 
 



                                                                                      

 

3.Την υπ' αριθµ. 81/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

4.Την υπ' αριθµ. 51/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
  
5.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
6.Τις τοποθετήσεις και απόψεις της κας Παραθύρα καθώς και άλλων περιοίκων της Πλατείας 
Γιολδάση. 
 
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα    
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 
                                                Αποφάσισε οµόφωνα 
        
1.Αναπέµπει το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειµένου να διερευνηθεί ενδελεχώς 
και να εξευρεθεί τυχόν νέα και συµφερότερη λύση που θα βελτιώσει την καθηµερινότητα 
των περιοίκων. 

 

2.Επιτρέπει προσωρινά την τοποθέτηση ζαρντινιερών από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 269/2013 
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  

 

 


