
 

 

 
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 10η 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. 30/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 9/4/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

6/9-4-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Σεραφείµ στο τµήµα 

της µεταξύ των οδών Τρικάλων και 18ης Αυγούστου. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. 

∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8387/2-

4-2012 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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος   2)  

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό µέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

   

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, Τσατσαρώνη Βασιλική, 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 πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Σεραφείµ 
στο τµήµα της µεταξύ των οδών Τρικάλων και 18ης Αυγούστου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 11483/16-8-2011 αίτηση περιοίκων η οποία έχει ως εξής: 
“Όλοι γνωρίζουµε την άρρυθµη και επικίνδυνη κατεύθυνση των τροχοφόρων από την οδό 
Καποδιστρίου προς την οδό Τρικάλων (διχάλα) και µε κατεύθυνση των τροχοφόρων από 
την οδό Τρικάλων προς το κέντρο πόλεως και την οδό Αγίου Σεραφείµ. Είναι εσφαλµένη 
και επικίνδυνη η δροµοδόµηση των τροχοφόρων και άκοµψη ιδία, των προτιθέµενων 
οδηγών από την οδό Καποδιστρίου (φανάρια) προς την οδό Αγ. Σεραφείµ, απέχουσα 
µόλις είκοσι πέντε (25) µέτρα η οποία οδός είναι διπλής κατεύθυνσης και στενή, και χωρίς 
ορατότητα µε κίνδυνο την πληθώρα των ατυχηµάτων. Είναι σωστή και εύστοχη η 
εισήγηση των πολεοδόµων να γίνει πεζόδροµος η οδός Αγ. Σεραφείµ προς εξυπηρέτηση 
των δηµοτών για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων δηλαδή από 18ης Αυγούστου. 
Παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει θέση στο πολύγωνο της πόλης µας 
(Καποδιστρίου και Αγ. Σεραφείµ). 
 
2.Την από 14-2-2012 πρόταση της ∆/νσης Έργων και Μελετών η οποία έχει ως εξής: 
“1-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Το υπ' όψιν τµήµα της οδού έχει µήκος 65 µέτρων και πλάτος 10 µέτρων 
(περιλαµβανοµένων των πεζοδροµίων) και είναι µονόδροµος µε φορά από την οδό 
Τρικάλων προς την οδό 18ης Αυγούστου. Η είσοδος στο τµήµα αυτό από την οδό 
Τρικάλων επιτρέπεται µόνον από το ρεύµα προς Τρίκαλα και τα οχήµατα καταλήγουν στην 
οδό Καποδιστρίου µέσω της οδού 18ης Αυγούστου. ∆εν υπάρχει µεγάλη κίνηση 
οχηµάτων, διότι οι οδηγοί χρησιµοποιούν την οδό Ρήγα Φεραίου και κατόπιν την 18ης 
Αυγούστου για να φθάσουν στην οδό Καποδιστρίου. 
Λόγω της κατασκευής του ποδηλατοδρόµου, το οδόστρωµα έχει περιορισθεί στα 4 µέτρα, 
πλάτος που αφενός καθιστά αδύνατη τη στάση ή στάθµευση οχηµάτων και αφετέρου 
δυσκολεύει την είσοδο µεσαίων και µεγάλων οχηµάτων από την οδό Τρικάλων. 
2-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ 
Σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκθέσαµε και λαµβάνοντας υπόψιν την µε αρ. Πρωτ. 
11483/16-8-2011 αίτηση ικανού αριθµού παροδίων κατοίκων προετείνουµε την 
πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού Αγίου Σεραφείµ µεταξύ των οδών Τρικάλων και 
Καποδιστρίου µε αποκλεισµό της εισόδου- εξόδου οχηµάτων από και προς την οδό 
Τρικάλων.” 
 
3.Την παρουσίαση του θέµατος από τον υπάλληλο κ. Κουτσάφτη η οποία έχει ως εξής: 
“Με την σχετική αίτησή τους οι περίοικοι ζητούν την πεζοδρόµηση της οδού Αγίου 
Σεραφείµ στο τµήµα της µεταξύ των οδών Τρικάλων και 18 Αυγούστου καθώς µε την 
κατασκευή- διέλευση του ποδηλατοδρόµου και την µείωση του πλάτους διέλευσης στα 4 
µ. Η ∆/νση Έργων και Μελετών βρίσκει εύλογο το αίτηµα των κατοίκων προτείνει την 
πεζοδρόµηση της οδού Αγ. Σεραφείµ στο τµήµα της µεταξύ των οδών Τρικάλων και 18 
Αυγούστου σε συνδυασµό µε τον κατασκευαζόµενο ποδηλατόδροµο.” 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής. 
 

 
 

  Οµόφωνα  αποφάσισε 



 

 

  
 Την εισήγηση της αποδοχής της πρότασης πεζοδρόµησης της οδού Αγίου Σεραφείµ στο 
τµήµα της µεταξύ των οδών Τρικάλων και 18ης Αυγούστου καθώς µε την κατασκευή του 
ποδηλατοδρόµου θεωρεί αρµονικότερη τη συνύπαρξή του µε πεζόδροµο. 

  
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 30 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


