
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 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 22η του µήνα Απριλίου του έτους 2012 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(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. 46/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 15/4/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/15-4-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής 
απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδροµίου της 
οδού Α. Παπανδρέου, µετά από αίτηση του κ. Παρµενίωνα Μπώλου. 
 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8868/11-

4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1)Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2)Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος    

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος            

6) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος             

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 7), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 



 

 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κολωνακίων επί του 
πεζοδροµίου της οδού Α. Παπανδρέου, µετά από αίτηση του κ. Παρµενίωνα Μπώλου και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. 526/9-1-2013 αίτηση του κ. Παρµενίωνα Μπώλου η οποία έχει ως εξής: 
“Με την παρούσα αιτούµαι την άµεση τοποθέτηση µικρών πασσάλων (κολωνάκια) επί του 
πεζοδροµίου της οδού Α. Παπανδρέου, µετά από τα φανάρια και σε βάθος 200 µέτρων, 
προκειµένου να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το οξύτατο και ανυπόφορο πρόβληµα της 
παράνοµης και επί των πεζοδροµίων στάθµευσης αυτοκινήτων Ι.Χ. Και µικρών φορτηγών. 
Σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι ο δρόµος είναι διπλής κατεύθυνσης και η 
διάβαση των πεζών γίνεται δυσχερέστατα, πολλώ µάλλον, όταν υπάρχουν µικροµάνες µε 
καροτσάκια, ή άνθρωποι προχωρηµένης ηλικίας. Λαµβάνοντες υπόψη τα εκτεθέντα και 
προκειµένου να αποφευχθούν νοµικές εµπλοκές του ∆ήµου από µελλοντικά τροχαία, 
ενδέχεται δε και να θεµελιώσουν συνυπαιτιότητα του ∆ήµου εξαιτίας της παράλειψης 
προστασίας των δηµοτών από την κατάληψη κοινοχρήστων δηµοτικών χώρων, αιτούµαι 
την ικανοποίηση του αιτήµατος µου, διότι είναι προς το συµφέρον των πολιτών.” 
 

2.Την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
οποία έχει ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 526/9-1-2013 αίτησή του ο κ. Μπώλος Παρµενίωνας ζητά την 
τοποθέτηση µικρών πασσάλων (κολωνάκια) επί του πεζοδροµίου της οδού Α. Παπανδρέου 
από το ύψος της οδού Καποδιστρίου και σε µήκος 200 µ. στην κατεύθυνση προς την 
Καρδιτσοµαγούλα, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα παράνοµης στάθµευσης 
επί του πεζοδροµίου. 
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Η οδός Α. Παπανδρέου, και συγκεκριµένα στο τµήµα από την οδό Καποδιστρίου έως το 
ύψος του θερινού κινηµατογράφου, είναι δρόµος διπλής κυκλοφορίας. Παρουσιάζει 
ιδιαίτερα αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο γιατί είναι βασικός οδικός άξονας και ανήκει στο 
κύριο οδικό δίκτυο της πόλης, επιπλέον αποτελεί µία από τις συνδετήριες αρτηρίες µε την 
βόρεια περιφερειακή οδό Καρδίτσας καθώς και µε την κοινότητα της Καρδιτσοµαγούλας. 
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού είναι τέτοια (µικρό πλάτος καταστρώµατος και 
στροφές µε ανεπαρκή ορατότητα) που απαγορεύουν αυστηρά την στάση και την 
στάθµευση οχηµάτων γεγονός που υποδεικνύεται µε την κατάλληλη σήµανση που 
υφίσταται εκατέρωθεν της οδού. Στη δυτική πλευρά της οδού από το ύψος της 
Καποδιστρίου µέχρι και την οδό Πατρ. Γρηγορίου υπάρχουν τοποθετηµένα µεταλλικά 
κολωνάκια ενώ στην ανατολική πλευρά της οδού υπάρχουν δέντρα ανά διαστήµατα. 
Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, διαπιστώθηκε 
ότι στην ανατολική πλευρά της οδού Α. Παπανδρέου και στο τµήµα της που αναφέρεται 
στο θέµα, στα διαστήµατα που δεν υπάρχουν δέντρα, πραγµατοποιούνται καθηµερινά 
παρεµβάσεις στάθµευσης τόσο επί του καταστρώµατος παρόλο που υφίσταται 
απαγορευτική κάθετη σήµανση όσο και πάνω στα πεζοδρόµια (κάτι που απαγορεύεται 
βάσει του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παρ 1ε). ∆εδοµένου ότι η υπάρχουσα σήµανση δεν ήταν 
αρκετή για την αποτροπή της στάθµευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες που επικρατούν στην οδό και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και 
απρόσκοπτη κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών η Υπηρεσία 



 

 

εισηγείται 
την πύκνωση των δέντρων ανά 3µ. επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται ανατολικά της 
οδού και την τοποθέτηση ανάµεσα στα δέντρα µεταλλικών οριοθετών ώστε να 
εξασφαλιστεί τουλάχιστον η αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης πάνω στο 
πεζοδρόµιο.” 
 

3.Την υπ' αριθµ. 88/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού 
Α. Παπανδρέου, ήτοι: 
 
την πύκνωση των δέντρων ανά 3µ. επί του πεζοδροµίου που βρίσκεται ανατολικά της 
οδού και την τοποθέτηση ανάµεσα στα δέντρα µεταλλικών οριοθετών ώστε να 
εξασφαλιστεί τουλάχιστον η αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης πάνω στο πεζοδρόµιο. 
     

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 46 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


