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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 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. 
46/2014 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 
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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 

 

             
       Αριθµ.Πρωτ.:3528/11-2-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στην τοποθέτηση σταθερού εµποδίου για την αποτροπή στάθµευσης 
φορτηγών επί της οδού Τρικάλων 114, µετά από αίτηση της κας Τσιροτζιώτου 
Κωνσταντίας. 
 
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  
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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 στην τοποθέτηση σταθερού εµποδίου για την αποτροπή στάθµευσης 
φορτηγών επί της οδού Τρικάλων 114 µετά από αίτηση της κας Τσιροτζιώτου Κωνσταντίας 
και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. 21813/19-8-2013 αίτηση της κας Τσιροτζιώτου Κωνσταντίας, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως τοποθετήσετε σταθερό εµπόδιο για την αποτροπή στάθµευσης φορτηγών 
επί του πεζοδροµίου µπροστά από την οικία µου Τρικάλων 114. Τα φορτηγά προκαλούν 
φθορές και είναι επικίνδυνα για την ασφάλειά µας.” 
 
2.Την Τεχνική Έκθεση του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας, 
η οποία έχει ως εξής: 
“Με τα ανωτέρω σχετικά αιτήµατά της η κ. Τσιροτζιώτου Κων/να ζητά την τοποθέτηση 
σταθερού εµποδίου επί του πεζοδροµίου στην οδό Τρικάλων 114 προκειµένου να να 
αποτραπεί η στάθµευση φορτηγών αυτοκινήτων έµπροσθεν της κατοικίας της. 
Συνθήκες κυκλοφορίας. 
Η οδός Τρικάλων είναι διπλής κυκλοφορίας και µία από τις βασικές αρτηρίες της πόλης. 
Αποτελεί τη βόρεια είσοδο και έξοδο αυτής. (Τρίκαλα και βόρεια περιφερειακή). Για το λόγο 
αυτό, παρουσιάζει µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και µεγάλες ταχύτητες καθώς οι οδηγοί την 
αντιµετωπίζουν ως αρτηρία και όχι ως µια οδό η οποία ευρίσκεται εντός του πολεοδοµικού 
ιστού. Η σήµανση που αφορά το όριο ταχύτητας είναι ελλιπής και χρειάζεται πύκνωση. 
Οι κυκλοφοριακές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση 
επί της οδού γεγονός που επισηµαίνεται µε σχετική σήµανση η οποία όµως έχει ξεθωριάσει 
λόγω παλαιότητας. 
Γεωµετρικά και άλλα χαρακτηριστικά της οδού. 
Το πλάτος του οδοστρώµατος είναι 8µ. και των πεζοδροµίων εκατέρωθεν 1,5- 2,00µ. 
σποραδικά τόσο στη δυτική πλευρά του δρόµου όσο και στην ανατολική σώζονται δένδρα 
από παλαιότερη φύτευση του δήµου ή έχουν φυτευθεί από δηµότες. Υπάρχουν επίσης αραιά 
και σποραδικά τοποθετηµένα κιγκλιδώµατα σε διάφορα σηµεία των πεζοδροµίων. Στην 
περιοχή όπου αναφέρεται η αίτηση και συγκεκριµένα στο Ο.Τ. 329 α µεταξύ των οδών Ρήγα 
Φεραίου και Κοραή δεν υφίστανται δέντρα. 
Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στην 
ανατολική πλευρά της οδού Τρικάλων, στο σηµείο όπου υπάρχει το αίτηµα 
πραγµατοποιούνται καθηµερινά παρεµβάσεις παράνοµης στάθµευσης τόσο επί του 
καταστρώµατος όσο και πάνω στο πεζοδρόµιο (κάτι που απαγορεύεται βάσει του Κ.ΟΚ. 
Άρθρο 34 παρ. 1 ε). ∆εδοµένου ότι η υπάρχουσα σήµανση όπως διαπιστώθηκε δεν είναι 
αρκετή για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης, λαµβάνοντας υπόψιν τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στην οδό και προκειµένου να διασφαλισθεί η 
ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών. 

Η υπηρεσία εισηγείται 
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-Την τοποθέτηση κατάλληλων δένδρων ανά 3µ. Επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται 
ανατολικά της οδού και την τοποθέτηση ανάµεσα στα δένδρα µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
καµπύλου σχήµατος επίσης ανά 3µ. .ώστε να εξασφαλισθεί τουλάχιστον η αποτροπή της 
παράνοµης στάθµευσης πάνω στο πεζοδρόµιο. Η παρέµβαση αυτή θα γίνει σε µήκος 20 µ. 
έµπροσθεν της κατοικίας του αιτούντος. 

Επιπρόσθετα η υπηρεσία εισηγείται 
-Την πύκνωση της σήµανσης απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση στα ΟΤ της Τρικάλων 
µε αριθµό 338-351, 335-349, 332-347, 329-345. 
-Την τοποθέτηση πινακίδας για όριο ταχύτητας έως 40χιλ/h στα ΟΤ της οδού Τρικάλων µε 
αριθµό 338-351, 335-349, 332-347, 329-345. 
-Την τοποθέτηση δέντρων και στις δύο πλευρές της Τρικάλων στα ΟΤ µε αριθµό 338- 351, 
335- 349, 332- 347, 329-345 όπου αυτό είναι εφικτό από τις υφιστάµενες χρήσεις γης και 
συνθήκες. Το συνολικό µήκος της πρότασης ανέρχεται σε 2χ280µ=560µ. 
Οι λόγοι για τους οποίους η υπηρεσία προτείνει την τοποθέτηση δένδρων για την αποτροπή 
της παράνοµης στάθµευσης πάνω στα πεζοδρόµια είναι οι εξής: 
 1.Το αισθητικό αποτέλεσµα στο πεζοδρόµιο και στο δρόµο συνολικά είναι καλύτερο 
από αυτό που προκύπτει µε τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα. 
 2.Τα δένδρα δηµιουργούν ένα µικρό πυρήνα οξυγόνου κατά µήκος του βεβαρηµένου 
από την κυκλοφορία δρόµου, των κατοικιών και των χρήσεων που εφάπτονται. 
 3.Εµµέσως συντελούν στο να µειώνεται η ταχύτητα των οχηµάτων καθώς οι οδηγοί 
έχουν την αίσθηση ότι οδηγούν σε γειτονιά και όχι σε δρόµο µεγάλης ταχύτητας.” 
 
3.Το συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
 
4.Την υπ' αριθµ. 256/2013 απόφαση του συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
5.Την υπ' αριθµ. 225/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

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

            
    Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σταθερού εµποδίου για 
την αποτροπή στάθµευσης φορτηγών επί της οδού Τρικάλων 114, ήτοι:  
Την τοποθέτηση κατάλληλων δένδρων ανά 3µ. Επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται 
ανατολικά της οδού και την τοποθέτηση ανάµεσα στα δένδρα µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
καµπύλου σχήµατος επίσης ανά 3µ. .ώστε να εξασφαλισθεί τουλάχιστον η αποτροπή της 
παράνοµης στάθµευσης πάνω στο πεζοδρόµιο. Η παρέµβαση αυτή θα γίνει σε µήκος 20 µ. 
έµπροσθεν της κατοικίας του αιτούντος. 
-Την πύκνωση της σήµανσης απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση στα ΟΤ της Τρικάλων 
µε αριθµό 338-351, 335-349, 332-347, 329-345. 
-Την τοποθέτηση πινακίδας για όριο ταχύτητας έως 40χιλ/h στα ΟΤ της οδού Τρικάλων µε 
αριθµό 338-351, 335-349, 332-347, 329-345. 
-Την τοποθέτηση δέντρων και στις δύο πλευρές της Τρικάλων στα ΟΤ µε αριθµό 338- 351, 
335- 349, 332- 347, 329-345 όπου αυτό είναι εφικτό από τις υφιστάµενες χρήσεις γης και 
συνθήκες. Το συνολικό µήκος της πρότασης ανέρχεται σε 2χ280µ=560µ.” 
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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 46/2014 
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  

 

 


