
 
 

 

 
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 3η 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. 31/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 27/3/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

3/27-3-2013 
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 στην τοποθέτηση πινακίδων στη συµβολή των οδών 
Ευµένους και Σελλάνων, έµπροσθεν του κτιρίου του 2ου και 15ου Νηπιαγωγείου 
Καρδίτσας. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος  

Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 7350/4-2-

2013 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)Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   2)Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος            Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8)    

9)   

   

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

παρόντα ήταν τα 7), 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 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων και στεγάστρου στη συµβολή των οδών Ευµένους 
και Σελλάνων, έµπροσθεν του κτιρίου του 2ου και 15ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 2865/30-1-2013 αίτηση της Περ/κης ∆/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας 
η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την τοποθέτηση σηµάτων τροχαίας, στις οδούς 
Ευµένους και Σελλάνων, επειδή στη συµβολή τους βρίσκεται το κτίριο των 2ου και 15ου 
Νηπιαγωγείων Καρδίτσας, προκειµένου να διασφαλιστεί η προσέλευση και αποχώρηση 
των νηπίων. Επίσης να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση 
στεγάστρου στη 2η είσοδο του κτιρίου σύµφωνα µε την αυτοψία που έκανε ο υπάλληλος 
της υπηρεσίας σας, στις 28-1-2013.” 
 
2.Την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας η 
οποία έχει ως εξής: 
“Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε κατόπιν τρου µε αρ. Πρωτ. 2865/30-1-2013 
αιτήµατος της ∆/νσης Π/θµιας Εκπ/σης Καρδίτσας για την τοποθέτηση σηµάτων Κ.Ο.Κ. 
Στη συµβολή των οδών Ευµένους και Σελλάνων που βρίσκεται στο κτίριο των 2ου και 
15ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας. 

Προτείνεται 
 1.Να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Ευµένους, η οποία είναι διπλής κυκλοφορίας, 
µε την τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-2 επί των κάθετων σε αυτή οδών ήτοι Γρ. 
Λαµπράκη, Κορυτσάς, Κολοκοτρώνη, Σελλάνων και Θερµοπυλών. 
 2.Να µειωθεί επί της οδού Ευµένους το όριο ταχύτητας από 50χλµ/ώρα (όπως 
ορίζει για τις κατοικηµένες περιοχές η παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ.) σε 30χλµ/ώρα 
σε εφαρµογή της υπ' αριθµ. 513/2006 απόφασης του ∆.Σ. Καρδίτσας που αποφάσισε τη 
µείωση του ορίου ταχύτητας στο ύψος των σχολείων στα 30 χλµ/ώρα. Το παραπάνω θα 
επισηµανθεί µε την τοποθέτηση εκατέρωθεν της οδού, στο ύψος του σχολείου, 
ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-32 µε αναγραφόµενο όριο ταχύτητας 30χλµ/ώρα. 
 3.Επιπλέον στο ύψος του σχολείου θα τοποθετηθούν στις οδούς Ευµένους, 
Σελλάνων και Κολοκοτρώνη πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Κ-169 λόγω της συχνής 
κίνησης παιδιών. 
Θα τοποθετηθούν εννιά (9) πινακίδες Ρ-2, τέσσερις(4) πινακίδες Ρ-32 µε αναγραφόµενο 
όριο ταχύτητας 30 χλµ/ώρα και τέσσερις (4) πινακίδες Κ-16. Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν 
σε γαλβανισµένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 βάθους 40εκ.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 43/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
 
 

 



 
 

 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

 
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση σηµάτων Κ.Ο.Κ. έµπροσθεν του 
κτιρίου των 2ου και 15ου Νηπιαγωγείων Καρδίτσας, ήτοι: 
 
Την τοποθέτηση επτά (7) πινακίδων Ρ-2, τριών (3) πινακίδων Ρ-32 µε αναγραφόµενο 
όριο ταχύτητας 30 χλµ/ώρα και τεσσάρων (4) πινακίδων Κ-16, στη συµβολή των οδών 
Ευµένους και Σελλάνων που βρίσκεται το κτίριο των 2ου και 15ου Νηπιαγωγείων 
Καρδίτσας.  
 
Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισµένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι 
οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 βάθους 40εκ. 
    

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

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 
 
 
 

 


