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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Από το Πρακτικό της 6ης
 /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Τεμπών   
           Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων ¨Αντλιοστάσιο¨, σήμερα την 
30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ. 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, 
“κεκλεισμένων των θυρών” η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.116/08-09-2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 
9662/26-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, 
η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 
της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), με τα εξής θέματα 
ημερησίας διάταξης:         
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  έξι ( 6 ): ήτοι 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2.ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3.ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4.ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

6.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
         ΑΠΟΝΤΕΣ:   
1. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

       
         Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή 
Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το( 1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
«Πεζοδρόμηση οδών εντός του συνεκτικού οικισμού Μεσαγγάλων της Τ.Κ. Αιγάνης 
του Δήμου Τεμπών».    
Εισηγούμενος το 1o θέμα ο πρόεδρος αναφέρει: 
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 
του άρθρου 5 του Ν.4623/19, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 52 του 
Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14 οι 
αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, 
ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, 
στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και 
λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των 
χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό 
χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 
στάθμευσης λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου στο οδικό 
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δίκτυο αρμοδιότητάς της, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για 
λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους.  
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.  
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 
του άρθρου 5 του Ν.4623/19, σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 52 του 
Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14, οι 
αποφάσεις των επιτροπών ποιότητας ζωής που αφορούν την  κυκλοφορία 
κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  
Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Γενικής  Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 
Με τις υπ΄αριθ. 25/2020 & 53/2020  αποφάσεις, το συμβούλιο της Κοινότητας 
Αιγάνης γνωμοδοτεί σχετικά με την πεζοδρόμηση των οδών Ησιόδου, Ομήρου και 
Εμπεδοκλέους, μέχρι το κατάστημα του κ. Φούντα για την καλύτερη και 
ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της παραλίας αλλά και των παραθεριστών.  
Επίσης, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, συνέταξε τεχνική έκθεση και  
αποτύπωσε σχέδιο-πρόταση όπου αποφάνθη υπέρ της πεζοδρόμησης και 
τοποθέτησης της προβλεπόμενης σήμανσης των οδών Ησιόδου, Ομήρου και 
Εμπεδοκλέους μέχρι το κατάστημα του κ. Φούντα στα Μεσάγγαλα του Δ. Τεμπών 
εντός του συνεκτικού Οικισμού και έχει ως εξής; 

«Τεχνική Έκθεση:  

Πεζοδρόμηση στα Μεσάγγαλα του Δ. Τεμπών εντός συνεκτικού οικισμού 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγάνης, στην οποία γίνεται 
δεκτό το αίτημα των κατοίκων για πεζοδρόμηση και τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης, των 

οδών Ησιόδου, Ομήρου μέχρι το κατάστημα του κ. Φούντα και Εμπεδοκλέους εντός του συνεκτικού 

οικισμού των Μεσαγγάλων, η τεχνική υπηρεσία του Δ.Τεμπών προχώρησε σε σύνταξη τεχνικής έκθεσης 

και αποτύπωση του σχεδίου πρότασης. 

Ειδικότερα, έπειτα από επιτόπια αυτοψία στην περιοχή μελέτης, στις οδούς Ησιόδου και Ομήρου 

εντοπίζονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτελούν ένα τοπικό εμπορικό κέντρο 

για την περιοχή των Μεσαγγάλων. Η πεζοδρόμηση των οδών αυτών, θα εξασφαλίσει καλύτερη και 

ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και των παραθεριστών κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

Παράλληλα, η πεζοδρόμηση δεν θα δυσχεραίνει την κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων καθώς η 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα διοχετεύεται στις οδούς Αιγάνης –Φιλοκτήτη- Ομήρου-Ιπποκράτους, 
χωρίς να δημιουργεί υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους.  

Στην περιοχή μελέτης θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης που θα ενημερώνουν τους πολίτες ότι 

διέρχονται σε οδό υποχρεωτικής διέλευσης πεζών και πινακίδες σήμανσης που θα απαγορεύουν την 

είσοδο οχημάτων. Επίσης, θα τοποθετηθεί πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας με στροφή δεξιά 

ή αριστερά, πριν την είσοδο του πεζόδρομου. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης που θα 

επιτρέπουν την είσοδο φορτηγών 6.00-12.00 π.μ. για τον εφοδιασμό των καταστημάτων». 

          Επιπλέον ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ. την με αριθμ. Πρωτ. 
8960/06-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου  Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 
που έχει ως εξής:  
  «Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αιγάνης, έγινε δεκτό το αίτημα 

των κατοίκων για πεζοδρόμηση και τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης των οδών Ησιόδου, 

Ομήρου (μέχρι το κατάστημα του κ. Φούντα) και Εμπεδοκλέους, εντός του συνεκτικού οικισμού των 

Μεσαγγάλων.  

Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, καθώς στις προαναφερόμενες οδούς 

υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δημιουργούν ένα τοπικό εμπορικό κέντρο για τα 

Μεσάγγαλα.  

Με την πεζοδρόμηση των οδών αυτών θα γίνει καλύτερη και ασφαλέστερη η εξυπηρέτηση των μονίμων 
κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής, ενώ η διέλευση των οχημάτων θα διοχετεύεται στις 

οδούς Αιγάνης, Φιλοκτήτη, Ομήρου, Ιπποκράτους, χωρίς να δημιουργείται υψηλός κυκλοφοριακός 

φόρτος.  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη σε επιτόπια αυτοψία στην περιοχή και συνέταξε Τεχνική Έκθεση 

με την οποία απεφάνθη υπέρ της πεζοδρόμησης των ανωτέρω οδών. Η Τεχνική Έκθεση με το αντίστοιχο 

σχέδιο-πρόταση επί των οδών, επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.  

Επιπλέον, τονίζεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης που : 
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1. θα απαγορεύουν την είσοδο των οχημάτων εντός των πεζοδρομημένων οδών,  

2. θα κατευθύνουν υποχρεωτικά την κίνηση των οχημάτων δεξιά ή αριστερά πριν την είσοδο του 

πεζοδρόμου, και 

3. θα επιτρέπουν την είσοδο φορτηγών εντός των πεζοδρομημένων οδών για τον εφοδιασμό των 

καταστημάτων αποκλειστικά από τις 06:00 μέχρι τις 12:00 π.μ. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

Εισηγούμαι 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών να κάνει δεκτό το αίτημα της Τ.Κ. Αιγάνης περί της 

πεζοδρόμησης των προαναφερόμενων οδών εντός του συνεκτικού οικισμού στα Μεσάγγαλα της Τ.Κ. 

Αιγάνης του Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική 

Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

 το άρθρο 82 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ.α' της παρ.13 του 
άρθρου 5 του Ν.4623/19, 

 την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 
του άρθρου 48 του Ν.4313/14, 

 την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 84 του Ν.4555/18,  

 τη τεχνική έκθεση και το σχέδιο αποτύπωσης, της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου,  

 τις  υπ' αριθ. 25/2020 & 53/2020  αποφάσεις, του συμβούλιου της Κοινότητας 
Αιγάνης, 

 την με αριθ. πρωτ.  8960/06-10-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου  
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Και μετά από διαλογική συζήτηση  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Εγκρίνει την πεζοδρόμηση και τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης των 

οδών Ησιόδου, Ομήρου (μέχρι το κατάστημα του κ. Φούντα) και Εμπεδοκλέους, 

εντός του συνεκτικού οικισμού των Μεσαγγάλων, σύμφωνα με την τεχνική 
έκθεση και το σχέδιο αποτύπωσης του Δήμου, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Η παρούσα να αποσταλεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προς έγκριση. 

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις 
Αστυνομικές  Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 17/2020 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακάτω: 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι 30-10-2020 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

                                                           Νικολάου Γεώργιος    
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