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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 18η του µήνα Μαρτίου  του έτους 2014 και 
ώρα 9.00 π.µ, 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’ αριθµ. 106/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 25/2/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
4/25-2-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          Αριθ. Πρωτ.: 7803/18-3-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που 
αφορά στο ηµιµόνιµο φράξιµο διέλευσης αυτοκινήτων Βόρειας και Νότιας εισόδου 
Πλατείας ∆ηµοτικής Αγοράς. 
  
Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη  και 

ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4682/21-2-2014 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  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Κωτούλας Φίλιππος 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μαρκινός Αθανάσιος 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Γεννάδιος Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  18) Χλαπάνας Ηλίας 4) Τσίπρας Εµµανουήλ 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

6) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντελής Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μουζιούρας Νικόλαος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), 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 την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στο ηµιµόνιµο φράξιµο διέλευσης αυτοκινήτων Βόρειας και Νότιας εισόδου 
Πλατείας ∆ηµοτικής Αγοράς και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας, 
η οποία έχει ως εξής: 
“Οι πεζόδροµοι Πλαστήρα- Αβέρωφ- Μ. Αλεξάνδρου- ∆ιάκου οι οποίοι εφάπτονται στη 
∆ηµοτική Αγορά είναι χαρακτηρισµένοι ως πεζόδροµοι µε την υπ' αριθµόν 15/5/7/99 
απόφαση Αντιδηµάρχου ΦΕΚ 575 ∆/99. Εξ' ορισµού του άρθρου 2 του ΚΟΚ στους 
πεζόδροµους δεν επιτρέπεται η κίνηση αυτοκινήτων πλην αυτών του ανεφοδιασµού 
καταστηµάτων, εκτάκτου ανάγκης και των κατοίκων των οποίων η µόνιµη κατοικία 
εφάπτεται στους πεζόδροµους. Κατά µείζονα λόγο δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθµευση 
αυτοκινήτων εντός της πλατείας της Αγοράς η οποία περιβάλλεται από τους ανωτέρω 
πεζοδρόµους. 
Στις τέσσερις πλευρές επαφής των πεζόδροµων µε την πλατεία της αγοράς είναι ήδη 
τοποθετηµένοι ανά αποστάσεις σταθεροί κυβόλιθοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν είσοδο 
αυτοκινήτων στην πλατεία. Ωστόσο στο µέσο της Βόρειας (οδός ∆ιάκου) και Νότιας (οδός 
Αβέρωφ) πλευράς τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερα για να δύνανται να εισέρχονται 
αυτοκίνητα ανεφοδιασµού, εκτάκτου ανάγκης, συντηρήσεων του κτιρίου κλπ. Τις νυκτερινές 
κυρίως ώρες, οπότε ο χώρος της πλατείας µετατρέπεται σε parking. Προκύπτει εποµένως η 
ανάγκη να τοποθετηθεί ηµιµόνιµο εµπόδιο ώστε να µειωθούν τα εν λόγω ανοίγµατα στη 
Βόρεια και Νότια είσοδο της Αγοράς το οποίο όµως µε ευκολία θα πέφτει στο επίπεδο του 
δαπέδου ώστε να εισέρχονται τα απολύτως απαραίτητα αυτοκίνητα που προαναφέραµε όταν 
αυτό απαιτείται. Τα εµπόδια αυτά θα φέρουν κλειδαριά τα οποία θα φυλάσσονται στη 
∆ηµοτική Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. 
Μετά από σχετική διερεύνηση που έκανε η υπηρεσία 

Εισηγείται 
Την τοποθέτηση χειροκίνητης µπάρας parking γαλβανιζέ από χαλυβδοσωλήνα µε λουκέτο 
και αντηρίδα στη Βόρεια και Νότια Είσοδο της πλατείας της Αγοράς σύµφωνα µε το 
συνηµµένο σχέδιο.” 
 
 
2.Την υπ' αριθµ. 185/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

3.Την υπ'αριθµ. 117/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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                                               Αποφάσισε οµόφωνα 
 
 
  Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στο ηµιµόνιµο φράξιµο διέλευσης 
αυτοκινήτων Βόρειας και Νότιας εισόδου Πλατείας ∆ηµοτικής Αγοράς, ήτοι: 
 
Την τοποθέτηση χειροκίνητης µπάρας parking γαλβανιζέ από χαλυβδοσωλήνα µε λουκέτο 
και αντηρίδα στη Βόρεια και Νότια Είσοδο της πλατείας της ∆ηµοτικής Αγοράς. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ Καρκαλέτση, Παπαγεωργίου και Σουφλάκος λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 106/2014 
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  

 


