
 

 

 
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 19η του µήνα Απριλίου του έτους 2012 
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. 31/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 9/4/2012 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

6/9-4-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 
την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Τεµπονέρα. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. 

∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 8387/2-

4-2012 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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος   2)  

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό µέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

   

   

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

παρόντα ήταν τα 8), 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση των οδών 
Τρικάλων και Τεµπονέρα και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Έργων και Μελετών η οποία εχει ως εξής: 
“Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ποιδηλατόδροµου και του πεζοδροµίου στην 
οδό Τρικάλων προκύπτει η ανάγκη τοποθέτησης φωτεινών σηµατοδοτών στη 
διασταύρωση µε την οδό Τεµπονέρα. 
Η οδός Τεµπονέρα οδηγεί στα Γυµνάσια- Λύκεια και στο ΤΕΙ, καθώς και στα γραφεία της 
∆ΕΗ και στις αθλητικές εγκαταστάσεις Ταυρωπού. Ως εκ τούτου η χρήση της οδού 
Τεµπονέρα από πεζούς- ποδηλάτες και οχήµατα είναι αυξηµένη. Η ασφαλής προσπέλαση 
στην οδό Τεµπονέρα των πεζών, ποδηλάτων και οχηµάτων απαιτεί την τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών και ενίσχυση του φωτισµού. 
Η τοποθέτηση των φωτεινών σηµατοδοτών απεικονίζεται στο συνηµµένο σχέδιο. 
Περιλαµβάνονται δύο ιστοί σηµατοδοτών µε βραχίονες και τέσσερις απλοί ιστοί 
σηµατοδότες, οι θέσεις των οποίων φαίνονται στο σχήµα. Οι ιστοί µε βραχίονα φέρει 
αναρτηµένο στο βραχίονα, σηµατοδότη οχηµάτων 3 πεδίων Φ300, σηµατοδότη οχηµάτων 
τριών πεδίων Φ300/200 στο κάθετο τµήµα του ιστού και σηµατοδότη πεζών δύο πεδίων 
Φ200. Οι απλοί ιστοί σηµατοδότησης 1,2,3,4 θα φέρουν σηµατοδότη πεζών δύο πεδίων 
Φ200. 
Στο υφιστάµενο κόµβο δεν θα επέλθει κυκλοφοριακή µεταβολή. 
Η λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών θα έχει ως εξής: 
α. ∆ιακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων και στα δύο ρεύµατα της οδού Τρικάλων για να 
διασχίζουν µε ασφάλεια την οδό Τρικάλων κάθετα, πεζοί και ποδηλάτες. 
β. Άνοιγµα του ρεύµατος κυκλοφορίας προς Τρίκαλα µε ταυτόχρονη δυνατότητα 
προσπέλασης αυτών στην οδό Τεµπονέρα µε αριστερή στροφή. Το ρεύµα προς Καρδίτσα 
για τα οχήµατα θα είναι κλειστό, όπως επίσης και η διέλευση των πεζών και ποδηλάτων. 
γ. ∆ιακοπή κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων και του ρεύµατος κυκλοφορίας οχηµάτων 
προς Τρίκαλα και άνοιγµα του ρεύµατος κυκλοφορίας προς Καρδίτσα µε δυνατότητα 
προσπέλασης στην οδό Τεµπονέρα µε δεξιά στροφή.” 
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής. 
 

 
 

  Οµόφωνα  εισηγείται 
 
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών 
στη διασταύρωση των οδών Τρικάλων και Τεµπονέρα, ήτοι: 
 
α. ∆ιακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων και στα δύο ρεύµατα της οδού Τρικάλων για να 
διασχίζουν µε ασφάλεια την οδό Τρικάλων κάθετα, πεζοί και ποδηλάτες. 
β. Άνοιγµα του ρεύµατος κυκλοφορίας προς Τρίκαλα µε ταυτόχρονη δυνατότητα 
προσπέλασης αυτών στην οδό Τεµπονέρα µε αριστερή στροφή. Το ρεύµα προς Καρδίτσα 
για τα οχήµατα θα είναι κλειστό, όπως επίσης και η διέλευση των πεζών και ποδηλάτων. 
γ. ∆ιακοπή κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων και του ρεύµατος κυκλοφορίας οχηµάτων 
προς Τρίκαλα και άνοιγµα του ρεύµατος κυκλοφορίας προς Καρδίτσα µε δυνατότητα 
προσπέλασης στην οδό Τεµπονέρα µε δεξιά στροφή.  



 

 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 31 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ` 

 


