
 
 

 

 
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 30η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013 
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. 104/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 30/7/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

8/30-7-2013 
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 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τοποθέτηση σήµανσης στους 

πεζόδροµους πέριξ της ∆ηµοτικής Αγοράς. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη 

και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 19833/26-7-2013 

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)Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2)Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 

3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   3)Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 

4) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   4)Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος  

5) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Μαρκινός Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αναπλ. 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε τοποθέτηση σήµανσης στους 
πεζόδροµους πέριξ της ∆ηµοτικής Αγοράς και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Οι πεζόδροµοι Πλαστήρα- Αβέρωφ- Μ. Αλεξάνδρου- ∆ιάκου οι οποίοι εφάπτονται στην 
∆ηµοτική Αγορά είναι χαρακτηρισµένοι ως πεζόδροµοι µε την υπ' αριθµ. 15/5/7/99 
απόφαση Αντιδηµάρχου ΦΕΚ 575 ∆/99. Εξ' ορισµού άρθρο 2 Κ.Ο.Κ. στους πεζόδροµους 
δεν επιτρέπεται η διέλευση αυτοκινήτων πλην αυτών του ανεφοδιασµού καταστηµάτων, 
εκτάκτου ανάγκης και των κατοίκων των οποίων η µόνιµη κατοικία εφάπτεται σε αυτούς. 
Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός των πεζόδροµων γίνεται µε κατακόρυφη ή οριζόντια 
σήµανση προκειµένου να γίνονται αντιληπτοί από τους διερχόµενους οδηγούς 
τροχοφόρων. Γίνεται επίσης ψ µε διαφοροποίηση του υλικού του οδοστρώµατος αυτών 
από κυβόλιθους ή από πλάκες πλατειών και πεζοδροµίων ενώ συνήθως γίνεται ανύψωση 
του οδοστρώµατος στο ύψος των παρακείµενων πεζοδροµίων ή πλατειών. Στην 
περίπτωσή µας όλοι οι πεζόδροµοι πέριξ της ∆ηµοτικής Αγοράς είναι υπερυψωµένοι στο 
επίπεδο της πλατείας και ως υλικό φέρουν κυβόλιθους. Σε ότι αφορά την κατακόρυφη 
σήµανση υφίσταται µε µορφή πινακίδων οι οποίες όµως παρουσιάζουν φθορές λόγω 
παλαιότητας και έτσι απαξιώνεται η ισχύς τους. 
Επιπλέον λόγω του ότι είναι τοποθετηµένες στην άκρη του πεζόδροµου δεν είναι ορατές 
διότι, είτε καταστηµατάρχες είτε διερχόµενοι τοποθετούν έµπροσθεν αυτών διάφορα 
αντικείµενα. Αποτέλεσµα, πολλοί οδηγοί να καταστρατηγούν τη λειτουργία των 
πεζόδροµων και να διέρχονται δια µέσου αυτών. 

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία 
Εισηγείται 

� Την τοποθέτηση οκτώ κινητών πινακίδων χαρακτηρισµού- οριοθέτησης 
πεζόδροµου. ∆ύο για κάθε αρχή και τέλος πεζόδροµου Πλαστήρα- Αβέρωφ- Μ. 
Αλεξάνδρου- ∆ιάκου. 

� Οι πινακίδες θα φέρουν το χαρακτηρισµό του πεζόδροµου, δηλαδή θα έχουν τη 
σήµανση Ρ-55, θα είναι κινητές και θα τοποθετούνται στο κέντρο του άξονα 
εισόδου του κάθε πεζόδροµου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα 
διέλευσης τροχοφόρου µόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

� Η τοποθέτηση και ο έλεγχος για τη διατήρηση των πινακίδων στη θέση τους θα 
γίνεται µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή όποιου άλλου οργάνου του ∆ήµου 
αποφασισθεί να έχει αυτή την αρµοδιότητα.” 

 
 

 2.Την υπ' αριθµ. 215/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

 3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της τοποθέτησης σήµανσης 
στους πεζόδροµους πέριξ της ∆ηµοτικής Αγοράς σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της 
υπηρεσίας, ψήφισαν όλα τα παρόντα µέλη της Επιτροπής πλην του κ. Γιοβάνη ο οποίος 
ψήφισε αρνητικά. 
 
 
 



 
 

 

 
 

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε  
 

 

 Την τοποθέτηση οκτώ κινητών πινακίδων χαρακτηρισµού- οριοθέτησης πεζόδροµου. ∆ύο 
για κάθε αρχή και τέλος πεζόδροµου Πλαστήρα- Αβέρωφ- Μ. Αλεξάνδρου- ∆ιάκου. 

 Οι πινακίδες θα φέρουν το χαρακτηρισµό του πεζόδροµου, δηλαδή θα έχουν τη σήµανση 
Ρ-55, θα είναι κινητές και θα τοποθετούνται στο κέντρο του άξονα εισόδου του κάθε 
πεζόδροµου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα διέλευσης τροχοφόρου µόνο σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. 

 Η τοποθέτηση και ο έλεγχος για τη διατήρηση των πινακίδων στη θέση τους θα γίνεται µε 
ευθύνη της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή όποιου άλλου οργάνου του ∆ήµου αποφασισθεί να 
έχει αυτή την αρµοδιότητα, σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 

Μειοψήφισε το µέλος της Επιτροπής κ. Γιοβάνης. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 104  
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

  

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                   Ακολουθούν υπογραφές 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 

 
 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


