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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2013 και ώρα 13.00 µµ, 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’ αριθ. 13/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 21/2/2013.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
5/21-2-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 5269/28-2-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό
Αβέρωφ.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 8:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4266/15-2-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου 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

15) Σούφλα Ουρανία

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Χλαπάνας Ηλίας

2) Μουζιούρας Νικόλαος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Τσιούκης Λάµπρος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Ντελής Ιωάννης

5) Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Παπαγεωργίου Σταύρος

27) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 27), 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 µε την µε αριθµ. 9/2013 απόφασή του οµόφωνα ενέκρινε την
συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά στην έκδοση κανονιστικής
απόφασης σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Αβέρωφ και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του τµήµατος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων του ∆ήµου Καρδίτσας
η οποία έχει ως εξής:
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ' αριθµ. 486(12-11-2007 απόφαση του ∆.Σ. Καρδίτσας) η οδός Αβέρωφ γίνεται
πεζόδροµος στα τµήµατα µεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Β. Τζέλλα και µεταξύ των οδών
Καραϊσκάκη και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Από τη ∆/νση Έργων και Μελετών του ∆ήµου Καρδίτσας εκπονήθηκε η υπ' αριθµ. 5/2008
µελέτη και συντάχθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου “Κατασκευή Κεντρικών
πεζόδροµων”, τα οποία θεωρήθηκαν τον Μάϊο του 2008, µε αντικείµενο τη διαµόρφωση σε
πεζόδροµο της οδού Αβέρωφ. Με το υπ' αρ. 1705/2009 συµφωνητικό στις 5-3-2009
συνολικού ποσού 553705,42 € ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου “Κατασκευή Κεντρικών
Πεζόδροµων” στην Κ/Ξ “Φ. Φαλιάγκας- ∆.Κατσιαµπούρας”.
Με την υπ' αριθµ. 413/2011 η Κ/Ξ “Φ. Φαλιάγκας- ∆. Κατσιαµπούρας” κηρύχθηκε έκπτωτη
και αποµακρύνθηκε από το έργο. Με την υπ' αριθµ. 268/2012 απόφαση ∆.Σ. Καρδίτσας
αποφασίστηκε η συνέχιση του έργου. Με το υπ' αριθµ. 25961/2012 συµφωνητικό στις 3110-2012 ανατέθηκε η συνέχιση- ολοκλήρωση του έργου “Κατασκευή Κεντρικών
Πεζόδροµων” στην ΚΕ “Τριανταφύλλου- Τσιµογιάννης”.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Από την ολοκλήρωση της επίστρωσης του πεζοδρόµου διαπιστώθηκε ότι στην οδό Αβέρωφ η
κυκλοφορία των οχηµάτων εξακολουθεί να γίνεται µε συνεχή ροή. Η κυκλοφορία αυτή
καθίσταται επιζήµια για τη λειτουργία του πεζοδρόµου.
Για να διασφαλιστεί η λειτουργία του πεζοδρόµου διαπιστώθηκε ότι στην οδό Αβέρωφ
προτείνεται να αποκλειστεί η πρόσβαση οχηµάτων από την Καραϊσκάκη προς την Αβέρωφ µε
κατεύθυνση και προς ανατολικά και προς δυτικά.
Αυτό υλοποιείται µε την τοποθέτηση σταθερών εµποδίων ανά αποστάσεις κατά πλάτος της
οδού Αβέρωφ (κάθετα προς τον άξονα της οδού), σε δύο σηµεία.
∆υτικά της οδού Καραϊσκάκη τα σταθερά εµπόδια θα τοποθετηθούν µετά την πρόσοψη του
ξενοδοχείου για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου.
Ανατολικά της οδού Καραϊσκάκη η τοποθέτηση των σταθερών εµποδίων θα γίνει µετά το
πλάτος του πεζοδροµίου.
Τα εµπόδια θα αποτελούνται από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, κυκλικής
διατοµής πάχους 2,5 ιντσών περίπου. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι κεκαµµένος δηµιουργώντας
ηµικύκλιο µε διάµετρο 1,05µ και τα άκρα θα είναι πακτωµένα στο έδαφος και επιπλέον
στερεωµένα µε λάµα στερέωσης”.
2.Την υπ' αριθµ. 210/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
3.Την υπ' αριθµ. 10/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.
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4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οµόφωνα αποφάσισε
Α) Για να διασφαλιστεί η λειτουργία του πεζοδρόµου στην οδό Αβέρωφ
Θα
αποκλειστεί η πρόσβαση οχηµάτων από την Καραϊσκάκη προς την Αβέρωφ µε κατεύθυνση
και προς ανατολικά και προς ∆υτικά.
Αυτό θα υλοποιηθεί µε την τοποθέτηση σταθερών εµποδίων ανά αποστάσεις κατά πλάτος
της οδού Αβέρωφ (κάθετα προς τον άξονα της οδού), σε δύο σηµεία.
∆υτικά της οδού Καραϊσκάκη τα σταθερά εµπόδια θα τοποθετηθούν µετά την πρόσοψη του
ξενοδοχείου στο ύψος της στοάς.
Ανατολικά της οδού Καραϊσκάκη η τοποθέτηση των σταθερών εµποδίων θα γίνει µετά το
πλάτος του πεζοδροµίου στη διαµορφωµένη οικοδοµική γραµµή.
Τα εµπόδια θα αποτελούνται από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, κυκλικής
διατοµής διαµέτρου 2,5 ιντσών περίπου.
Ο σιδηροσωλήνας θα είναι κεκαµµένος
δηµιουργώντας ηµικύκλιο µε διάµετρο 1,05µ. και τα άκρα θα είναι πακτωµένα στο έδαφος
και επιπλέον στερεωµένα µε λάµα στερέωσης.
Στην οδό Αβέρωφ δεν εµποδίζεται η κίνηση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης η οποία µπορεί να
γίνεται µέσω των οδών Οµήρου και µεγάλου Αλεξάνδρου για το ανατολικό τµήµα της οδού
και µέσω των οδών Αλλαµανή και Τζέλλα για το δυτικό.
Β) Η απόφαση έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύει µέχρις ότου ολοκληρωθούν
οι εργασίες διαµόρφωσης του πεζοδρόµου από την κατασκευάστρια Κ/Ξ. Στο διάστηµα αυτό
η Τεχνική Υπηρεσία θα φέρει για συζήτηση στο ∆.Σ. πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας του
πεζοδρόµου της οδού Αβέρωφ και τη λειτουργία της οδού Αλλαµανή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος αποχώρησε ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ
Αριθµό 13/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

