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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του μήνα Φεβρουαρίου 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. 18/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 31/1/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασμα από το υπ’αριθμ.
1/31-1-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Καρδίτσας

Οι μάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ

Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση μελέτης που αφορά
στη διαμόρφωση πλατείας και στην ανάπτυξη αστικού πρασίνου στην Πλατεία
Καμινάδων.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2432/251-2013 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
1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Αγραφιώτου Ελένη

2) Κατσιαβάρας Θωμάς, Τακτικό Μέλος

2)Γεννάδιος Ιωάννης

3) Κωστόπουλος ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος

3)Χάρμπας Θωμάς

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Καραγιάννης Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος
8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντα ήταν τα 8), 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
εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση μελέτης που αφορά
στη διαμόρφωση πλατείας και στην ανάπτυξη αστικού πρασίνου στην Πλατεία Καμινάδων
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 22178/19-9-2012 αίτηση του Τμήματος Εμπορίου του ∆ήμου
Καρδίτσας με την οποία ζητά να τροποποιηθεί η μελάτη που αφορά στη διαμόρφωση
πλατείας και στην ανάπτυξη αστικού πρασίνου στην Πλατεία Καμινάδων έτσι ώστε το
περίπτερο της κας Νιαβή Ευαγγελίας να τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Σωτήρος και
Κονδύλη αντί της προβλεπόμενης θέσης στη συμβολή των οδών Μπούσδρα και
Μεγακλέους.
2.Την εισήγηση της αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων
Χώρων του ∆ήμου Καρδίτσας κ. Κοτσάμπαση η οποία έχει ως εξής:
“Με την υπ' αριθμ. 380/2008 απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας προβλέπεται
θέση περιπτέρου στην Β.∆. Γωνία της πλατείας Καμινάδων στη διασταύρωση των οδών
Μπούσδρα και Μεγακλέους.
Επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας δεν τίθεται θέμα
τροποποίησης μελέτης αλλά μεταφορά της προτεινόμενης θέσης του περιπτέρου. Μετά
από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου διαπιστώθηκε ότι η
οδός Μπούσδρα είναι διπλής κυκλοφορίας, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δεν
επιτρέπουν τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού. Επιπλέον το
δίκτυο των ποδηλατοδρόμων της ευρύτερης περιοχής οδηγεί την κίνηση των ποδηλάτων
στη δυτική πλευρά της πλατείας, με συνέπεια η λειτουργία του περιπτέρου στο σημείο που
υποδεικνύεται από τον μελετητή να εμποδίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία τόσο των
οχημάτων όσο και του ποδηλάτη.
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία θεωρεί ως καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση του
περιπτέρου τη νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας στη διασταύρωση των οδών Σωτήρος
και Κονδύλη όπως υποδεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο, όπου η οδός Σωτήρος είναι
μονόδρομος με φορά από Βορρά προς Νότο και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που
επιτρέπει την στάση οχήματος χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία.”
3.Το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
4.Την υπ' αριθμ. 207/2012 απόφαση της ∆ημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Ομόφωνα εισηγείται
Την τοποθέτηση του περιπτέρου της κας Νιαβή Ευαγγελίας στη νοτιοανατολική πλευρά
της Πλατείας Καμινάδων και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Σωτήρος και
Κονδύλη, αντί της αρχικής θέσεως στη συμβολή των οδών Μπούσδρα και Μεγακλέους,
όπως υποδεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο.

Η νέα θέση θεωρείται καταλληλότερη διότι η οδός Σωτήρος είναι μονόδρομος από Βορρά
προς Νότο και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη στάση οχήματος χωρίς
να διακόπτεται η κυκλοφορία.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 18
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
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