
 
 

           

 

  
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 11η του µήνα Φεβρουαρίου  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. 
45/2014 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/1/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
2/27-1-2014 

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 κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη ∆ηµοτική Αγορά. 
                
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα  και 

ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 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  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Μουζιούρας Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Σούφλα Ουρανία 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Τσιούκης Λάµπρος 3) Ντελής Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Χλαπάνας Ηλίας 4) Γιοβάνης Γεώργιος 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  21) Γεννάδιος Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

11) Μαρκινός Αθανάσιος  26) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  29) Χάρµπας Θωµάς  

15) Παπαγεωργίου Σταύρος    



 
 

           

 

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. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας κ. Κανούτα ∆ήµητρα.  

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

   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής 
απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη ∆ηµοτική Αγορά και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 1467/17-1-2013 αίτηση των κ.κ. Ντούλια Κωνσταντίνου και 
Παϊζάνου ∆ηµήτριου η οποία έχει ως εξής: 
“Αγαπητοί Συµπολίτες 
Σας στέλνουµε αυτή την επιστολή ζητώντας την παρέµβασή σας σε ένα θέµα ιδιαίτερης 
σηµασίας για τις επιχειρήσεις µας. 
Οι επιχειρήσεις µας δραστηριοποιούνται και εξυπηρετούν τους πελάτες τους εδώ και 
δεκαετίες στο χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς και συγκεκριµένα στα καταστήµατα υπ' αριθµ. Ι 
25 και Ι 27 επί της οδού Ν. Πλαστήρα. 
Το µείζον πρόβληµα δεν υπήρχε κατά την εγκατάστασή µας στο χώρο της αγοράς, αλλά 
δηµιουργήθηκε στην πορεία µετά από την τοποθέτηση συστοιχίας των αρχιτεκτονικών 
στοιχείων από παγκάκια και κολονάκια. 
Το πλάτος του δρόµου που ορίστηκε από τα στοιχεία αυτά, επιτρέπει µόνο τη διέλευση των 
οχηµάτων, χωρίς να έχει προβλεφθεί η προσωρινή τους στάθµευση. 
Με κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεών µας, υπάρχει υπολογίσιµη µείωση πελατών αφού 
αδυνατούν να φορτώσουν το προϊόν τους, καθώς πολλά από τα εµπορεύµατά µας είναι 
ογκώδη και βαριά. 
Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούµε θερµά να επιληφθείτε άµεσα του 
προβλήµατος, γιατί όπως είναι κατανοητό η αδυναµία επαρκούς εξυπηρέτησης των πελατών 
πολλαπλασιαστικά ζηµιώνει τις επιχειρήσεις µας στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που 
όλοι µας αντιµετωπίζουµε. 
Κατανοώντας τη δικιά σας πρόθεση για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης, η οποία 
και µας βρίσκει παραπάνω από σύµφωνους, και λαµβάνοντας υπόψη τη θετική σας διάθεση 
για την επίλυση του προβλήµατός µας, επιτρέψτε µας να προτείνουµε τις εξής εύκολα 
πραγµατοποιήσιµες λύσεις: 
� ∆ιαπλάτυνση της λωρίδας κυκλοφορίας των οχηµάτων (πιθανόν µε απλή µετακίνηση 
των αρχιτεκτονικών στοιχείων) στο µέγεθος των λοιπών παράπλευρων οδών της Νέας 
Αγοράς (Αθ. ∆ιάκου, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αβέρωφ). 
� ∆ηµιουργία εσοχών προσωρινής στάθµευσης. 
� Οριοθέτηση παράπλευρου διαδρόµου κυκλοφορίας µπροστά από τα καταστήµατά µας 
µε κατάλληλη σήµανση εσόδου- εξόδου. 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την αµεσότητα των ενεργειών σας.” 
 

2.Την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας η οποία έχει ως εξής: 
“Η οδός Πλαστήρα είναι ένας από τους σηµαντικότερους πεζόδροµους της πόλης σύµφωνα 
µε την υπ' αριθµόν 15/5//7/99 απόφαση Αντιδηµάρχου ΦΕΚ 575∆/99. Ευρίσκεται σε επαφή 
µε την εξίσου σηµαντική πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς. Εξ' ορισµού, στους πεζόδροµους 
απαγορεύεται η διέλευση, η στάση και η στάθµευση τροχοφόρων. Ωστόσο η είσοδος 
τροχοφόρων έως και µικρών φορτηγών, επιτρέπεται για τον ανεφοδιασµό των 



 
 

           

 

καταστηµάτων που αναπτύσσουν δραστηριότητα η οποία εφάπτεται στους πεζόδροµους. Η 
είσοδος όµως των αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των πελατών των καταστηµάτων 
απαγορεύεται ρητά διότι έτσι ακυρώνεται η έννοια του πεζόδροµου. Ούτε η ολιγόλεπτη 
στάση επιτρέπεται, πολύ δε περισσότερο η στάθµευση. ∆εν είναι λίγες οι φθορές και οι 
καταστροφές που έχουν υποστεί τόσο οι πεζόδροµοι όσο και η πλατεία από την κυκλοφορία 
και την στάθµευση των οχηµάτων πάνω σ' αυτή. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεν είναι 
δυνατή εξ' ορισµού η ικανοποίηση των αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε 
δηµιουργία εσοχών προσωρινής στάθµευσης κ.λ.π. Η εξυπηρέτηση του εφοδιασµού των 
οχηµάτων των πελατών θα µπορούσε να γίνει µε χειροκίνητα ή µικρά αυτοκινούµενα 
καροτσάκια για τη µεταφορά των εµπορευµάτων µέχρι το τέλος του πεζοδρόµου µε τη 
φροντίδα των ιδίων των επιχειρηµατιών.” 
 

3.Την υπ' αριθµ. 90/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4.Την υπ' αριθµ. 45/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

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

            
    Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Την απόρριψη της αίτησης των κ.κ. Ντούλια Κωνσταντίνου και Παϊζάνου ∆ηµήτριου διότι η 
είσοδος των αυτοκινήτων καθώς και η ολιγόλεπτη στάση και στάθµευση για την 
εξυπηρέτηση των πελατών των καταστηµάτων απαγορεύεται ρητά επειδή έτσι ακυρώνεται 
η έννοια του πεζόδροµου.  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου, Μπατζιάκας, Βερίλλης, Σουφλάκος, Αρχοντής και Τσαντήλας 
λόγω αποχώρησής τους  από τη συνεδρίαση. 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 45/2014 
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  

 

 


