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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Από το Πρακτικό της 2ης /2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Τεμπών
Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» του Δήμου,
σήμερα την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14¨00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 116/8-9-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΨΓΩΗ7-0ΑΠ), απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και μετά από την αριθμ. 2944/24-052021, 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.
Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 6, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Νικολάου Γεώργιος
2. Κακαγιάννης Χρήστος
3. Κοντογιάννης Ιωάννης
4. Καραναστάσης Αθανάσιος
5. Μητσογιάννης Νικόλαος
6. Ντόντος Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σαίτης Αστέριος
Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή
Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ. Νικολάου Γεώργιος ύστερα από τη διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας, και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πυργετό του Δήμου Τεμπών»
Εισηγούμενος το 1o θέμα ο πρόεδρος αναφέρε:
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

ΑΔΑ: 6ΝΟΥΩΗ7-ΘΝΦ

χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή
στάθμευσης λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου στο οδικό
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.
Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ, την Τεχνική Έκθεση που
συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, με το αντίστοιχο σχέδιο-πρόταση το
οποίο και επισυνάπτεται, και έχει ως εξής;
«Έπειτα από επιτόπια αυτοψία του Δήμου Τεμπών στον κεντρικό δημοτικό δρόμο του Πυργετού
που οδηγεί στη Κρανία (από την πλατεία του Δημαρχείου έως και την κεντρική πλατεία του Πυργετού),
διαπιστώθηκαν τα εξής κυκλοφοριακά ζητήματα:
 Παράνομη στάθμευση παράπλευρα της οδού.
 Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, ειδικότερα στις στροφές και σε σημεία όπου στενεύει ο
κεντρικός δημοτικός δρόμος.
 Έλλειψη πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας.
 Έλλειψη ραμπών για ΆΜΕΑ.
 Έλλειψη διαβάσεων για πεζούς.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κυκλοφοριακών ζητημάτων προτείνονται επεμβάσεις σε δύο
τμήματα του κεντρικού δημοτικού δρόμου. Το πρώτο τμήμα αποτελεί η πλατεία του Δημαρχείου και το
δεύτερο τμήμα ξεκινά από το δημοτικό σχολείο του Πυργετού έως την κεντρική πλατεία. Ειδικότερα
προτείνεται:
1. Η τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201Β’/14-11-2007) και τον Κώδικα
οδικής κυκλοφορίας Ν 2696/1999 σε διασταυρώσεις οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η
στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί
εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με στόχο την
αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού.
2. Η τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία της οδού.
Στις περιοχές μελέτης παρατηρείται απουσία ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων. Προτείνεται
συνεπώς η τοποθέτηση των πινακίδων αυτών σύμφωνα με τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας Ν 2696/1999
, για τη βέλτιστη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
3. Η τοποθέτησή ραμπών ΑΜΕΑ.
Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα εισόδου- εξόδου των ΑΜΕΑ στη πλατεία του Δημαρχείου και στο
δημοτικό σχολείο. Συνεπώς, προτείνεται η κατασκευή ραμπών σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου
μελετών για άτομα με αναπηρίες του υπουργείου περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσιών έργων.
4. Η τοποθέτηση διαβάσεων για πεζούς εκεί που κρίνεται απαραίτητο.
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 2 διαβάσεων για πεζούς σύμφωνα με τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας
Ν 2696/1999 , για τη βέλτιστη ρύθμιση της κυκλοφορίας».
Ακόμα έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ, την υπ΄αριθ. 8/2020 απόφαση, του
συμβούλιο της Κοινότητας Πυργετού με την οποία, εγκρίνει την τεχνική έκθεση για
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πυργετό που συνετάξε η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου μας.
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Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσετε σχετικά.
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν
υπόψη τους:
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,
 την υπ' αριθ. 8/2020 απόφαση, του συμβούλιου της Κοινότητας Πυργετού,
περί έγκρισης της τεχνικής έκθεσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στον
Πυργετό.
 Και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κεντρικό δημοτικό δρόμο του Πυργετού
που οδηγεί στη Κρανία (από την πλατεία του Δημαρχείου έως και την πλατεία του
Πυργετού)
Και ειδικότερα
 την τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης
 την τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία της
οδού.
 την τοποθέτησή ραμπών ΑΜΕΑ
 την τοποθέτηση διαβάσεων για πεζούς εκεί που κρίνεται απαραίτητο
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πυργετό που
συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας 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 απόφαση αυτή πήρε αριθμό 03/2021.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Μακρυχώρι 28-05-2021
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωή
Νικολάου Γεώργιος
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