ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 385/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/09/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 385
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
16/27-09-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Πρόταση τροποποίησης με τοποθέτηση της ΟΓ εσώτερον στη συμβολή Κρανώνος
και Λυσάνδρου.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22343/20-09-2012 έγγραφη
πρόσκληση του 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

18)Τσιούκης Λάμπρος

1)Παπαγεωργίου Σταύρος

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Χλαπάνας Ηλίας

2)Τσίπρας Εμμανουήλ

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Βερίλλης ∆ομήνικος

4) Γούλας Σωτήριος

21)Γεννάδιος Ιωάννης

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Ντελής Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντούρλιας ∆ημήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Τέγος Χρήστος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Γιοβάνης Γεώργιος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Μακροστέργιος Αθανάσιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

20)Αρχοντής ∆ημήτριος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσαντήλας Βασίλειος

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Χάρμπας Θωμάς

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα
16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 31), 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 του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από αίτηση σχετικά με πρόταση
τροποποίησης της ΟΓ εσώτερον στη συμβολή Κρανώνος και Λυσάνδρου και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 828/18-4-2011 αίτηση της κας Λάσδα Φωτεινής η οποία έχει ως
εξής:
“Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την πρότασή μου για τροποποίηση- μετατόπιση της
Ρυμοτομικής – Οικοδομικής Γραμμής επί της οδού Λυσάνδρου στο τμήμα του ΟΥ 515 του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας του έτους 1994.”
2.Την Τεχνική- Αιτιολογική έκθεση του ιδιώτη μηχανικού κ. Μπίτη Αθανάσιου η οποία έχει
ως εξής:
Η παρούσα τεχνική- αιτιολογική έκθεση αφορά την πρόταση τροποποίησης- μετατόπισης
της ρυμοτομικής γραμμής στη συμβολή των οδών Κράνωνος και Λυσάνδρου. Συγκεκριμένα
αφορά το τμήμα των οδών το οποίο βρίσκεται επί του Ο.Τ. 515 του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως. Στο σημείο εκείνο η οδός Κράνωνος τέμνει την οδό Λυσάνδρου.
Η πρόταση της κας Λάσδα αφορά τη μετατόπιση της ρυμοτομικής υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ στη
νέα θέση Α-Ν-Γ, όπως απεικονίζεται στα συννημένα τοπογραφικά διαγράμματα.
Υπάρχουσα κατάσταση
Στο σημείο ενδιαφέροντος της πρότασης, οι ιδιοκτησίες των Κωτούλα Κωνσταντίνου και
Μανώλη Ιωάννη, είναι περιφραγμένες σε σημεία διαφορετικά από αυτά τα οποία θα έπρεπε
να είναι με την εφαρμογή του σχεδίου. Θα έπρεπε οι παραπάνω ιδιοκτησίες να
προσκυρώσουν τα τμήματα τα οποία βρίσκονται μεταξύ των υφιστάμενων περιφράξεων και
της ισχύουσας ρυμοτομικής γραμμής.
Λόγοι πραγματοποίησης πρότασης
Ο λόγος της πρότασης είναι ότι, εφόσον οι ιδιοκτήτες των οποίων τα οικόπεδα έχουν
πρόσωπο στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Κράνωνος, αποφασίσουν να περιφράξουν τις
ιδιοκτησίες του στα όρια του σχεδίου πόλεως, δημιουργείται τότε πεζοδρόμιο, επί της οδού
Κρανώνος, πλάτους 1.00 μ. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο πεζόδρομος
Λυσάνδρου, πλάτους 5.00 μ., δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο, αποτελεί σημείο, η συμβολή
τους, μελλοντικών ατυχημάτων στην εν λόγω περιοχή. Επίσης λόγω της ύπαρξης του
∆ημοτικού σχολείου σε κοντινή απόσταση, μεγάλος αριθμός παιδιών καθημερινά, είτε
συνοδευόμενα είτε όχι, περνούν από το ίδιο σημείο προς το σχολείο τους. Ακόμη η ύπαρξη
χώρου πρασίνου στο δυτικό σύνορο του ΟΤ 516 και ακριβώς στη συμβολή των δύο οδών θα
μπορούσε να λειτουργήσει εντελώς αντίθετα από τους λόγους που δημιουργήθηκε καθώς
ειδικότερα τις απογευματινές ώρες πολλά παιδιά παίζουν εκεί και πολύ εύκολα μπορούν να
πεταχτούν στη μέση του δρόμου καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ώστε να προσέξουν.
Μετρητικά στοιχεία
Από την προτεινόμενη τροποποίηση προκύπτουν τα παρακάτω μετρητικά στοιχεία.
Μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής της οδού Κρανώνος κατά 1.00 μ. Βορειότερα και της
ρυμοτομικής της οδού Λυσάνδρου κατά 1.00 μ., επίσης βορειότερα ώστε να τέμνονται στο
σημείο (Ν), όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Από την μετατόπιση αυτή αυξάνεται, ο κοινόχρηστος χώρος στην εν λόγω περιοχή κατά
20.57 τ.μ. Συγκεκριμένα 5.48 τ.μ. αντιστοιχεί στο οικόπεδο της ιδιοκτησίας Μανώλη Ιωάννη
και 15.09 τμ. Στο οικόπεδο της ιδιοκτησίας Κωτούλα Κωνσταντίνου.
Για την παραπάνω τροποποίηση θα παραμείνουν σταθερά τα σημεία (Α) και (Γ) και θα
μετατοπιστεί το σημείο (Β).”
3.Το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
4.Την παρουσίαση του θέματος από τον υπάλληλο του ∆ήμου Καρδίτσας, κ. Κουτσάφτη
Σπύρο η οποία έχει ως εξής:
“Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως σκοπό την αύξηση
του πλάτους του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Κρανώνος με την οδό Λυσάνδρου έως
την εκβολή της οδού Κρανώνος με την οδό Ευζώνων. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν
αφορά μέρος της ιδιοκτησίας της αιτούσας, αλλά τρείς άλλες σε δυτικότερο σημείο από τη
δική της ιδιοκτησία.
Εκ των παροδίων ιδιοκτησιών εκφράστηκε η αντίθεση στην προτεινόμενη τροποποίηση
καθώς είναι σε εκκρεμότητα πράξη τακτοποίησης για την προσκύρωση τμημάτων στη δική
τους ιδιοκτησία. Οι παρόδιου διαφωνούνε με οποιαδήποτε τροποποίηση αναφέροντας ότι οι
κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή δεν έχουν αλλάξει από το 1994 οπότε εγκρίθηκε το
σχέδιο πόλης Καρδίτσας και ότι υπάρχει κανονικότητα στην κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων”.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων.
Αποφάσισε ομόφωνα
Την απόρριψη της αίτησης της κας Λάσδα Φωτεινής για αύξηση του πλάτους του
πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Κρανώνος με την οδό Λυσάνδρου έως την εκβολή της
οδού Κρανώνος με την οδό Ευζώνων διότι, σύμφωνα και με την άποψη των παρόδιων
ιδιοκτητών, δεν συντρέχουν λόγοι πραγματοποίησης της συγκεκριμένης τροποποίησης αφού
υπάρχει κανονικότητα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων με τα υπάρχοντα πλάτη των
πεζοδρομίων τα οποία και η Επιτροπή εκτίμησε ως επαρκή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχε ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος κ. Σουφλάκος Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 385/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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