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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 26η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2013 
και ώρα 10.00 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. 423/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/8/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
21/28-8-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          Αρ. Πρωτ.:25610/26-9-2013   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ 

ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση της Α' φάσης της µελέτης µε τίτλο “Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου ∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας” 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και 

ώρα 13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22270/22-8-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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. Στη συνεδρίαση προήδρευε -απόντων των κ.κ 

προέδρου και αντιπροέδρου- ο δηµοτικός σύµβουλος Αθανάσιος Μαρκινός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. 2  

παρ. 2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Παπαγεωργίου Σταύρος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Καρκαλέτση Θεοδώρα   

6) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22) Σουφλάκος Βασίλειος   

8)  Κατσιαβάρας Θωµάς  23) Τσίπρας Εµµανουήλ   

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  24) Γιοβάνης Γεώργιος   

10) Κωτούλας Φίλιππος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος   

11) Μαρκινός Αθανάσιος  26) Παπαδηµητρίου Φώτιος   

12) Μουζιούρας Νικόλαος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος   

13) Μπατζιάκας Βασίλειος  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Μπουραζάνης Αθανάσιος  29) Χάρµπας Θωµάς  

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 29), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της Α' φάσης της µελέτης µε 
τίτλο “Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας” και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Έργων και Πολεοδοµίας, Φιλ. Κωτούλα, ο οποίος µεταξύ 
άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για την Α' φάση της Μελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας. Η Α' φάση αφορά κυρίως την καταγραφή και απεικόνιση 
των δεδοµένων, τα οποία ήδη παρουσιάστηκαν σε δηµόσια ανοιχτή εκδήλωση του ∆ήµου 
Καρδίτσας και αφορούν χωρικά, γεωλογικά, πολιτιστικά και πληθυσµιακά δεδοµένα. 
Προτείνεται να εγκριθεί η παραλαβή της Α' φάσης της µελέτης.  
 
2. Την εισήγηση του µηχανικού της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Σπ. Κουτσάφτη, η οποία έχει 
ως εξής: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας ανατέθηκε σε 
σύµπραξη Γραφείων Μελετών η οποία έχει ως ακολούθως :  

• Στη θέση της Μελετήτριας για τις Κατηγορίες 01 & 02, η κα. Βαλσάµω - Μίτση 
Βαλασσά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Χωροτάκτης – Πολεοδόµος,  

• Στη θέση της Μελετήτριας για την Κατηγορία 02, η κα. Φρειδερίκη Κωτούλα – 
Μπελετσιώτου, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, νόµιµος εκπρόσωπος  του 
γραφείου µελετών ¨Ο∆ΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.¨  

• Στη θέση του Μελετητή για τις Κατηγορίες 20 & 27, ο κ. Ιωάννης Λιαλιάρης, 
Γεωλόγος Πανεπιστηµίου Αθηνών, (MSc), κάτοχος µελετητικού πτυχίου Τάξεως Γ’ 
στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές µελέτες και 
έρευνες) και Τάξεως Β’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). 

Επιπλέον, για την σύνταξη της παρούσας φάσης (Α΄ Φάση) της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας», και µε γνώµονα τη 
διασφάλιση της ποιοτικής εκπόνησης αυτής καθώς και την εσωτερική συνοχή και 
συµπληρωµατικότητα της οµάδας, συνεργάστηκαν, πλέον των βασικών Μελετητών της 
σύµπραξης που περιγράφηκε ανωτέρω, και άλλοι εξειδικευµένοι  Μελετητές – Εξωτερικοί 
Συνεργάτες , της τοπικής επιστηµονικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής .   
Το ιδιωτικό Συµφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της συγκεκριµένης µελέτης υπογράφτηκε 
στο ∆ηµαρχείο Καρδίτσας, στην Καρδίτσα, την 1η Οκτωβρίου 2012, µε αριθµό  πρωτοκόλλου  
23179/01-10-2012 και η συνολική προθεσµία για την περαίωση της µελέτης ορίστηκε σε 20 
µήνες (έναρξη 1-11-2012). 
Η χρηµατοδότηση της εν λόγω µελέτης πηγάζει από το ΕΣΠΑ - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007 – 2013. Η σχετική απόφαση ένταξης της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ», µε κωδικό ΟΠΣ «270977» 
υπογράφηκε από τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, κα. Καλλιόπη Γερακούδη, και 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4, µε τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
στη Θεσσαλία», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
2007-2013. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την σύνταξη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, συνολικής 
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προεκτιµώµενης αµοιβής 363.808,71€ (χωρίς ΦΠΑ) , περιλαµβάνεται και η αναθεώρηση του 
ισχύοντος ΓΠΣ των ∆.Κ. Καρδίτσας- Καρδιτσοµάγουλας. 
Με το µε αριθµό Πρωτοκόλλου : 5544/25-10-2012 αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων 
επιβλεπόντων της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου διευρυµένου 
δήµου Καρδίτσας» στους παρακάτω υπαλλήλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας:  
    •    Αναστασίου Αναστασία, ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό, 

• Ανυφαντή Βάιο, ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό, 
• Κουτσάφτη Σπυρίδωνα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό 
• Μούστου Φωτεινή, ΠΕ Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 
Με το µε αριθµό 5761/01-11-2012 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, το ∆ήµο Καρδίτσας – 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος – Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών, διατέθηκαν 
στην ανάδοχο σύµπραξη γραφείων µελετών, γεωχωρικά δεδοµένα της περιοχής µελέτης, 
απαραίτητα για την σύνταξη της παρούσας µελέτης Γ.Π.Σ. και κατάλληλα για εισαγωγή σε 
σύστηµα G.I.S. 
Υπάρχει ήδη εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Ν.1337/1983 που αφορά 
στην Καρδίτσα, που είναι έδρα του ∆ήµου, και στην Καρδιτσοµαγούλα, το οποίο: 

• εγκρίθηκε αρχικά µε την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 83760/4816/21-11-1988                        
(ΦΕΚ 323/∆΄/25-05-1989 «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των 
οικισµών Καρδίτσας και Καρδιτσοµαγούλας (Ν. Καρδίτσας)»), 

• επανεγκρίθηκε µε την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 50653/1577/06-03-1992                           
(ΦΕΚ 390/∆΄/22-04-1992 «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των 
οικισµών Καρδίτσας και Καρδιτσοµαγούλας (Ν. Καρδίτσας)»), 

• τροποποιήθηκε µε την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε Γ.28643/05-07-2005                                  
(ΦΕΚ 868/∆΄/11-08-2005 «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των 
οικισµών Καρδίτσας – Καρδιτσοµαγούλας του δήµου Καρδίτσας, Νοµού Καρδίτσας»), 

και σύµφωνα µε τον Ν.2508/1997, άρθ. 4, §7, δύναται να αναθεωρηθεί, εφόσον έχει 
παρέλθει πενταετία αυτού, σε εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για τη βιώσιµη 
οικιστική ανάπτυξη (Ν.2508/1997) εντός των διοικητικών ορίων του διευρυµένου πια ∆ήµου 
Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, όπως αυτά καθορίστηκαν µε τον 
Ν.2539/1997. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σύµφωνα µε τον Ν.2508/1997, αντικείµενο της µελέτης είναι η ταυτόχρονη ρύθµιση του 
χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισµών, έτσι ώστε η ικανοποίηση 
αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόµηση ζώνες, να εξισορροπείται µε τις 
απαιτούµενες ρυθµίσεις προστασίας, κυρίως στον εξωαστικό χώρο. 
Πιο συγκεκριµένα, το αντικείµενο του παρόντος έργου, της σύνταξης του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) εντός των διοικητικών ορίων του διευρυµένου ∆ήµου 
Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτά 
καθορίστηκαν µε το Ν.2539/1997, σε εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για τη 
βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη (Ν.2508/1997), κρίνεται απαραίτητο γιατί: 

• Τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Καρδίτσας µετά την ισχύ του Ν.2539/97 έχουν ανέλθει 
σε 110.086 στρ., ενώ το υπάρχον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) καλύπτει 
12.270 στρ. 

• Η περιοχή του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας αποτελεί τον κεντρικό πόλο ανάπτυξης 
του Νοµού, ο οποίος παρουσιάζει χαρακτηριστικά ταυτόχρονης αστικής και αγροτικής 
ανάπτυξης και εποµένως είναι απαραίτητη η κατεύθυνση των στόχων της ανάπτυξης 
σε επιθυµητά επίπεδα διασφάλισης της αστικής ανάπτυξης, του οικιστικού 
περιβάλλοντος, της βιοτεχνικής/βιοµηχανικής παραγωγής και της προστασίας της γης 
υψηλής παραγωγικότητας. 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΒΛ9ΣΩΕΗ-ΚΞ8 
              

 

•     Η ανάπτυξη της περιοχής του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας επηρεάζεται από τη 
διέλευση της Εθνικής οδού καθώς και από τη νέα χάραξη του Ε-65 και κρίνεται 
απαραίτητο να αποσαφηνισθεί ο χαρακτήρας των χρήσεων γης της περιοχής για την 
οµαλή µετάβαση της ανάπτυξης στις νέες συνθήκες.  

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Σκοπός της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Καρδίτσας είναι 
η οργάνωση του χώρου και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε την παράλληλη 
διασφάλιση και προστασία του οικιστικού, φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος του ∆ήµου. 
Η µελέτη, θα εκπονηθεί µε βάση τις προβλέψεις πληθυσµιακής και οικονοµικής εξέλιξης της 
περιοχής και θα περιλαµβάνει τους απαραίτητους χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια και κείµενα, 
ώστε να περιέχει ένα σύνολο µέτρων, στόχων, κατευθύνσεων και προγραµµάτων. 
Μέσω της µελέτης αυτής: 

• Θα γίνει εκτίµηση των αναγκών σε νέους οικιστικούς υποδοχείς. 
• Θα γίνει καθορισµός των ζωνών των παραγωγικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 

(χρήσεις γης). 
• Θα καταγραφεί / αξιολογηθεί το φυσικό και αγροτικό περιβάλλον του ∆ήµου, ώστε να 

ληφθούν ειδικά µέτρα προστασίας του. 
• Θα γίνει εκτίµηση των αναγκών για νέα έργα τεχνικής, κοινωνικής και πολιτισµικής 

υποδοµής.  
Με την ολοκλήρωση του παρόντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.): 

• Προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των οικισµών του ∆ήµου. 
• Καθορίζονται τα µεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του ∆ήµου µε 

βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, 
καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείµενα σχέδια. 

• Προσδιορίζονται οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π. – Ν.2508/19971, αρθ. 4, 
§4), αλλά και υποδεικνύονται Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆ - Ν.2742/19992, αρθ. 10). 

• ∆ίνονται οι κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης των θεσµοθετηµένων και προς 
πολεοδόµηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των 
οικισµών που απαιτούν παρεµβάσεις αναβάθµισης µέσω του µηχανισµού αναπλάσεων. 

• ∆ηµιουργείται το αναγκαίο πλαίσιο για την χωρική οργάνωση της περιοχής. 
Η σύνταξη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του ∆ήµου Καρδίτσας θα συµβάλλει: 

• Στην γενικότερη αναβάθµιση της περιοχής. 
• Στην βελτίωση του επιπέδου ζωής για αυτούς που ζουν και εργάζονται µέσα στα όρια 

του ∆ήµου. 
• Στην αναβάθµιση του ρόλου των µικρότερων οικισµών. 
• Στην ορθολογική οργάνωση των χρήσεων γης στον αστικό και εξωαστικό χώρο. 
• Στην όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητική προσέγγιση και αντιµετώπιση των αναγκών 

των κατοίκων. 
• Στην πιο ενδεδειγµένη οργάνωση των περιοχών κατοικίας µε την πρόβλεψη των 

απαραιτήτων εξυπηρετήσεων των κατοίκων. 
Οι προαναφερόµενοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι θα επιτρέψουν στην περιοχή να 
εντοπίσει τις ανάγκες της, καθώς και να προσδιορίσει και να οριστικοποιήσει τις δυνατότητές 
της, ώστε να ανταποκριθεί στα ζητούµενα των νέων πολιτικών για το περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής. 
Αποδέκτης των οφελών αυτής της µελέτης είναι το σύνολο του πληθυσµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας µέσω της ενεργοποίησης µηχανισµών βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος του ∆ήµου που θα επιτευχθεί µε την παρούσα µελέτη του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.). 
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 Η διαδικασία εκπόνησης της µελέτης καθορίζεται µε το άρθρο 5 του Ν.2508/1997 
και τα άρθρα 3 και 4 του Ν.1337/1983. 
    
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 Η παρούσα φάση που παρουσιάζεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι η πρώτη φάση 
της καταγραφής ζητηµάτων και απεικόνισης των δεδοµένων , κινείται δε 
προπαρασκευαστικά για την επόµενη φάση των προτάσεων που θα αποτελέσουν ισχυρό 
εργαλείο οργάνωσης της περιοχής του πρώην Καποδιστριακού ∆ήµου που εξετάζεται 
σήµερα, ενώ σε συνεργασία µε την µελετητική οµάδα θα καταβληθεί προσπάθεια να 
καλυφθούν κάποιες ανάγκες εξυπηρετήσεων της πρωτεύουσας του Νοµού σε συσχέτιση µε 
την ύπαρξη του Καλλικρατικού ∆ήµου. 
 Πιστεύουµε ότι µε τις επιστηµονικές υποδείξεις της µελετητικής οµάδας και την 
προσπάθεια άρτιας επίβλεψης από την υπηρεσία σε συνεργασία µε τις ωφέλιµες 
παρατηρήσεις που µπορούν να διατυπωθούν από τους αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών 
και τους εκπροσώπους των υπηρεσιών η εξεταζόµενη περιοχή θα προχωρήσει ένα βήµα 
µπροστά εφόσον βέβαια πιστωθεί µε τα απαραίτητα κεφάλαια ανάπτυξης από την πλευρά 
της πολιτείας. 
 Η υπηρεσία προτείνει την αποδοχή της Α’ φάσης της µελέτης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, καθώς συντάχθηκε και υποβλήθηκε εντός των χρονικών δεσµεύσεων του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εκπόνησης της µελέτης, µε όλες τις επισηµάνσεις που θα 
διατυπωθούν από τους παρισταµένους καθώς θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την 
διατύπωση ορθολογικής οργάνωσης της περιοχής µας. 
 
3. Την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αρχοντή, ο οποίος πρότεινε να γίνει η 
παραλαβή της Α' φάσης και να συγκληθεί άµεσα το δηµοτικό συµβούλιο µε θέµα τις 
κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν για τη Β΄φάση της µελέτης του Γ.Π.Σ. Το Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο -τόνισε- αποτελεί κατά ένα µεγάλο µέρος το κοινό δηµοτικό πρόγραµµα 
όλων των παρατάξεων και το παρόν πρέπει να είναι πιο άρτιο από το προηγούµενο, 
δεδοµένης και της µεγάλης εµπειρίας που πλέον ο ∆ήµος διαθέτει. Στη συνέχεια αναφέρθηκε 
αναλυτικά στα καταγεγραµµένα συµπεράσµατα από την πορεία υλοποίησης των 
κατευθύνσεων του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου που εγκρίθηκε το 1988. Ειδικότερα 
ανέφερε ότι στο διάστηµα των είκοσι τεσσάρων περίπου ετών από τη θεσµοθέτηση του Α' 
ΓΠΣ, το οποίο ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις οργάνωσης της πόλης και οκτώ χρόνια µετά την 
τροποποίησή του, αρκετές από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν υλοποιηθεί, ενώ άλλες, 
περισσότερο ή λιγότερο αναγκαίες για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης δεν υλοποιήθηκαν. 
 
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων   
 

Αποφάσισε οµόφωνα  
 
 
1. Την έγκριση και παραλαβή τη Α' Φάσης της µελέτης µε τίτλο “Μελέτη Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας”, η οποία συντάχθηκε και 
υποβλήθηκε εντός των χρονικών δεσµεύσεων του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 
εκπόνησης της µελέτης. 
 

2. ∆ίνει εντολή στους µελετητές για συνέχιση των εργασιών και τη σύνταξη της Β' Φάσης 
της µελέτης  Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ιευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι της µειοψηφίας, κ.κ Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Βερίλλης, Γεννάδιος, 
Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τσαντήλας και Χάρµπας, οι οποίοι αποχώρησαν µετά 
την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 423/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


