
 
 

 

 
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 25η του µήνα Ιουνίου του έτους 2014 
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. 104/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 12/6/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

6/12-6-2014 
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 έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Καποδιστρίου. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Πέµπτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 14470/6-6-

2014 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) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος,  

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος        3) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος  αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 6), 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 έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό Καποδιστρίου και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 439/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
2.Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 439/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκαν οι 
παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της οδού Καποδιστρίου και στο τµήµα αυτής από το, 
ύψος του πεζόδροµου της οδού Σκουφά έως της οδού Καµινάδων (νησίδα Καποδιστρίου): 
 1.Να τοποθετηθούν εύκαµπτα κολωνάκια πολυουρεθάνης στον άξονα του οδοστρώµατος 
 2.Να απαγορευθεί η στάθµευση και η στάση των οχηµάτων εκατέρωθεν της οδού µε την 
τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-40. 
∆εδοµένου ότι η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθµιση διαχωρίζει αυστηρά την οδό Καποδιστρίου 
σε δύο αντίρροπα ρεύµατα κυκλοφορίας, καθίσταται δύσκολη η τροφοδοσία των 
καταστηµάτων που βρίσκονται επί της οδού. Προκειµένου να εφαρµοσθεί η υπ' αριθµ. 
439/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χωρίς να δηµιουργήσει λειτουργικά 
προβλήµατα στους καταστηµατάρχες της οδού Καποδιστρίου η Υπηρεσία προτείνει: 
Την δηµιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των καταστηµάτων. 
 1.Μία (1) θέση στην οδό Αζά (η οποία θα καταλαµβάνει έκταση 8µ., στην υπάρχουσα 
διαµορφωµένη εσοχή, εις βάρος της ελεγχόµενης στάθµευσης) στο ΟΤ 278. 
 2.∆ύο (2) θέσεις στην οδό Σταµούλη εκατέρωθεν της οδού Καποδιστρίου µήκους µ., στα 
ΟΤ 279 & 275 αντιστοίχως. 
Οι παραπάνω θέσεις θα υποδειχθούν επί τόπου από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Επισηµαίνεται ότι: 
Ότι όλες οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης που υπάρχουν στο ευρύτερο κέντρο της πόλης καθώς 
και οι παραπάνω υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες: 
•Εξυπηρετούν ανεξαιρέτως περισσότερα του ενός καταστήµατα. 

•Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων θα ισχύει από 7:00 π.µ.- 10:30 π.µ. και 
16:00µ.µ.- 17:00µ.µ. καθηµερινά.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 140/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην οδό 
Καποδιστρίου, ήτοι: 
Την δηµιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των καταστηµάτων, ως εξής: 
1.Μία (1) θέση στην οδό Αζά (η οποία θα καταλαµβάνει έκταση 8µ., στην υπάρχουσα 
διαµορφωµένη εσοχή, εις βάρος της ελεγχόµενης στάθµευσης) στο ΟΤ 278. 
2.∆ύο (2) θέσεις στην οδό Σταµούλη εκατέρωθεν της οδού Καποδιστρίου µήκους µ., στα ΟΤ 
279 & 275 αντιστοίχως. 
Οι παραπάνω θέσεις θα υποδειχθούν επί τόπου από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
Επισηµαίνεται ότι: 
Ότι όλες οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης που υπάρχουν στο ευρύτερο κέντρο της πόλης καθώς 

  



 
 

 

και οι παραπάνω υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες: 
•Εξυπηρετούν ανεξαιρέτως περισσότερα του ενός καταστήµατα. 

        •Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων θα ισχύει από 7:00 π.µ.- 10:30 π.µ. και 
16:00µ.µ.- 17:00µ.µ. καθηµερινά 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 104 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

                                    
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

  

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 
 

                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


