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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(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’ αριθ. 73/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 23/2/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
5/23-2-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 
Αρ. Πρωτ.:4051/28-2-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά σήμανση εντός του οικισμού Ξυνονερίου. 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 3253/16-2-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  16)Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Χλαπάνας Ηλίας 

2) Αναστασίου Απόστολος  17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 2) Ντελής Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18)Σούφλα Ουρανία 3)Τσίπρας Εμμανουήλ  

4) Γούλας Σωτήριος  19)Τσιούκης Λάμπρος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20)Βερίλλης ∆ομήνικος Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  21)Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  22)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  23)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  24)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  25)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  26)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  27)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  28)Αρχοντής ∆ημήτριος  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  30)Χάρμπας Θωμάς  

    
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------------- 
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά σήμανση εντός του οικισμού Ξυνονερίου και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθμ. 10/2011 γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Ξινονερίου. 
 
2.Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16143/24-10-2011 αίτηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 
Ξινονερίου η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλώ όπως εγκρίνετε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση σημάτων Κ.Ο.Κ. Μέσα 
στον οικισμό Ξινονερίου, διότι μετά την ασφαλτόστρωση προς θολωτό τάφο Ξινονερίου- 
Γεωργικού και την σύνδεση με την Μητρόπολη και Γεωργικό διέρχονται πολλά αυτοκίνητα 
μέσα από τον οικισμό, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους στα μικρά παιδάκια που 
παίζουν αμέριμνα με τα ποδήλατά τους. 
Η αίτηση έγινε μετά από υπόδειξη των οργάνων Τροχαίας. Παρακαλώ για τις δικές σας 
ενέργειες.” 
 
3.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήμου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει ως 
εξής: 
 
“Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε κατόπιν του με αρ. Πρωτ. 16143/24.10.2011 
αιτήματος του Προέδρου της Τ.Κ. Ξινονερίου, για την τοποθέτηση σημάτων Κ.Ο.Κ. Εντός 
του οικισμού και στο τμήμα του ασφαλτοστρωμένου αγροτικού δικτύου που ενώνει τον 
οικισμό με τον θολωτό τάφο Ξινονερίου- Γεωργικού 

προτείνεται 
 1.Να δοθεί προτεραιότητα στο τμήμα της οδού που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο 
Καρδίτσα- Ξινονέρι με τον θολωτό τάφο και διέρχεται μέσα από τον οικισμό έναντι των 
άλλων οδών του οικισμού με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης που παρουσιάζεται στα 
συνημμένα σχέδια. 
 2.Να δοθεί προτεραιότητα στο τμήμα της οδού που ενώνει την πλατεία με την 
εκκλησία έναντι των καθέτων σε αυτή οδών του οικισμού με την τοποθέτηση κατάλληλης 
σήμανσης που παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια. 
 3.Στο τμήμα του ασφαλτοστρωμένου αγροτικού οδικού δικτύου που ενώνει τον 
οικισμό με τον θολωτό τάφο και έως αυτόν, να τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας 
επικίνδυνων και διαδοχικών στροφών καθώς και πινακίδες κινδύνου διέλευσης ζώων. 
Θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) πινακίδες Ρ-2, μία (1) πινακίδα Κ-1α, μία (1) πινακίδα Κ-
1δ, δύο (2) πινακίδες Κ-2α και δύο (2) πινακίδες Κ-18. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε 
γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 1 ½ ins οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 16/20 βάθους 40 εκ.” 
 
3.Την υπ' αριθμ. 8/2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Aποφάσισε ομόφωνα 
 
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη σήμανση εντός του οικισμού Ξινονερίου 
και συγκεκριμένα: 
 
 1.Την χορήγηση προτεραιότητας στο τμήμα της οδού που συνδέει το επαρχιακό 
δίκτυο Καρδίτσα- Ξινονέρι με τον θολωτό τάφο και διέρχεται μέσα από τον οικισμό έναντι 
των άλλων οδών του οικισμού με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης που παρουσιάζεται 
στα συνημμένα σχέδια. 
 2.Την χορήγηση προτεραιότητας στο τμήμα της οδού που ενώνει την πλατεία με την 
εκκλησία έναντι των καθέτων σε αυτή οδών του οικισμού με την τοποθέτηση κατάλληλης 
σήμανσης που παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια. 
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 3.Την τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας επικίνδυνων και διαδοχικών στροφών καθώς 
και πινακίδες κινδύνου διέλευσης ζώων στο τμήμα του ασφαλτοστρωμένου αγροτικού 
οδικού δικτύου που ενώνει τον οικισμό με τον θολωτό τάφο και έως αυτόν,  
Θα τοποθετηθούν δεκατρείς (13) πινακίδες Ρ-2, μία (1) πινακίδα Κ-1α, μία (1) πινακίδα Κ-
1δ, δύο (2) πινακίδες Κ-2α και δύο (2) πινακίδες Κ-18. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε 
γαλβανισμένους σιδηροϊστούς 1 ½ ins οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C 16/20 βάθους 40 εκ. 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι ∆ημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.: Αρβανιτάκου, Μπατζιάκας, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Γιοβάνης, Αρχοντής, 
Τσαντήλας και Χάρμπας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 73/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 


