
 
 

 

 
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 1η του µήνα Νοεµβρίου 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. 224/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 23/10/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

13/23-10-2013 
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 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την αίτηση του κ. Ζούκα (πληρεξούσιος 

δικηγόρος του ξενοδοχείου ΑΥΡΑ) που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Αβέρωφ. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

28413/17-10-2013 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) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό 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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
αίτηση του κ. Ζούκα (πληρεξούσιος δικηγόρος του ξενοδοχείου ΑΥΡΑ) που αφορά σε 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Αβέρωφ και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 13385/3-6-2013 αίτηση του κ. Ζούκα Κων/νου, η οποία έχει ως εξής: 
“Έχω την τιµή να σας παρακαλέσω όπως µας επιτραπεί να τοποθετήσουµε φορητές- 
αποσπώµενες απαγορευτικές πινακίδες εισόδου οχηµάτων στον πεζόδροµο της οδού 
Αβέρωφ στη συµβολή του µε την οδό Καραϊσκάκη, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
διέλευση πεζών στον πεζόδροµο, και προκειµένου να αποφευχθούν συγκρούσεις 
οχηµάτων και τραυµατισµοί διερχόµενων πεζών.” 
 
2.Την σχετική µελέτη του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 13385/03-06-2013 αίτηση, ο Ζούκας Κωνσταντίνος, πληρεξούσιος 
δικηγόρος του ξενοδοχείου “Αύρα” ζητά να επιτραπεί  στην επιχείρηση να τοποθετήσει 
φορητές- αποσπώµενες απαγορευτικές πινακίδες εισόδου οχηµάτων στον πεζόδροµο της 
οδού Αβέρωφ στη συµβολή του µε την οδό Καραϊσκάκη, για να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη διέλευση των πεζών στο πεζοδρόµιο και προκειµένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις οχηµάτων και τραυµατισµοί διερχόµενων πεζών. 
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
1.Στο τµήµα του πεζοδρόµου Αβέρωφ που βρίσκεται µεταξύ των οδών Τζέλλα και 
Καραϊσκάκη έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στο ύψος της στοάς δύο µεταλλικές µπάρες 
(βάσει της υπ' αριθµ. 13/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου) σε απόσταση περίπου 
20µ από την Καραϊσκάκη, ώστε να εµποδίζεται η διαµπερής κίνηση αυτοκινήτου και να 
διασφαλιστεί η έννοια του πεζόδροµου. Πράγµατι διαπιστώνεται ότι οι οδηγοί από 
συνήθεια εξακολουθούν να εισέρχονται από την Καραϊσκάκη στον πεζόδροµο Αβέρωφ, 
προκειµένου να οδηγηθούν στις οδούς Αλλαµανή ή Τζέλλα. Επειδή υπάρχουν τα εµπόδια 
οπισθοχωρούν στην Καραϊσκάκη η οποία είναι µια οδός µε ιδιαίτερα αυξηµένο 
κυκλοφοριακό φόρτο, δηµιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την πρόκληση τροχαίων 
ατυχηµάτων. 
2.∆εν υπάρχει νοµικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα µπορούσε η Τεχνική Υπηρεσία να 
προτείνει τη νοµιµοποίηση των φορητών- αποσπώµενων εµποδίων στην επιχείρηση, διότι 
αυτό θα σήµαινε εφάπαξ κατάληψη τµήµατος κοινόχρηστου χώρου. 
Επειδή όµως η Υπηρεσία κρίνει ότι πράγµατι θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να προειδοποιεί 
έγκαιρα τους οδηγούς και να τους αποτρέπει να στρίψουν από την Καραϊσκάκη στον 
πεζόδροµο Αβέρωφ, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

Εισηγείται 
Την απόρριψη του αιτήµατος του κου Ζούκα, πληρεξούσιου δικηγόρου του ξενοδοχείου 
“Αύρα” και αντ΄αυτού προτείνει την τοποθέτηση από τον ∆ήµο Καρδίτσας κινητής 
µεταλλικής µπάρας όµοιας µε των ήδη τοποθετηµένων, που θα φέρει πληροφοριακή 
πινακίδα µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ και ρυθµιστική πινακίδα Ρ-55 (οδός 
υποχρεωτικής διέλευσης πεζών).” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 13/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 
4.Την υπ' αριθµ. 186/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 



 
 

 

 
Οµόφωνα εισηγείται 

 
Την απόρριψη της υπ' αριθµ. 13385/3-6-2013 αίτησης του κ. Ζούκα Κωνσταντίνου 
(πληρεξούσιος δικηγόρος του ξενοδοχείου ΑΥΡΑ) διότι µε την 13/2013 (Εγκρ. Αποκ. 
∆/σης οικ.746/60772-1/4/2013) κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν 
τοποθετηθεί προσωρινά στο ύψος της στοάς δύο µεταλλικές µπάρες σε απόσταση περίπου 
20µ από την οδό Καραϊσκάκη, ώστε να εµποδίζεται η διαµπερής κίνηση αυτοκινήτων και 
να διασφαλιστεί η έννοια του πεζόδροµου. 

 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 224 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

  

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 
 

 

 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


