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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 21η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (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. 522/2014 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
19/16-10-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αρ. Πρωτ.:25609/21-10-2014 
        

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τοποθέτηση σήµανσης στο 18ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή 

και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014 

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) Αντωνίου Ελένη  17) Σβάρνας Ιωάννης       1) Παπαγεωργίου Σταύρος  

2) Αντωνίου Σωτήριος  18) Τάντος Μιχαήλ         

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος         

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος         

5) Γεννάδιος Ιωάννης  21) Παπαλός Κωνσταντίνος Αν και κλήθηκε νόµιµα 

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  22) Γούλας Σωτήριος  

7) Γούλας Γεώργιος  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  25) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  26) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  27) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  28) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  29) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  30) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  31) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  32) Σχορετσανίτης Ηλίας  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 32), 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. Φώτη Αλεξάκου. Απών-αν και κλήθηκε νόµιµα- ήταν ο Πρόεδρος του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 

--------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τοποθέτηση 
σήµανσης στο 18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει 
ως εξής: 
“Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου στα νοτιοανατολικά της πόλης 
στο Ο.Τ. 1335 του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης πλην της οδού Καβάφη, η οποία συνδέει τον 
πολεοδοµικό ιστό της πόλης µε τη νότια περιφερειακή οδό. Μετά από αυτοψία που 
διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να 
τοποθετηθεί κατακόρυφη σήµανση στις δηµοτικές οδούς που οδηγούν στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
αλλά και στα σηµεία µε τα οποία αυτές συµβάλουν µε οδούς πιο κεντρικές οι οποίες έχουν 
ήδη κυκλοφορία. 
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οδούς Καβάφη και Αγράφων. 
Οµοίως θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες µείωσης ταχύτητας και σήµανσης σχολείου 
περιµετρικά του Ο.Τ. 1335 όπου ευρίσκεται στο σχολείο επί των οδών Ζήση Σκάρου και των 
ανωνύµων οδών στη Νότια και Ανατολική πλευρά του. 
Στη δυτική πλευρά του σχολείου υπάρχει αδιέξοδο καθώς δεν είναι διαµορφωµένοι οι Κ.Χ. 
Και ο χώρος του Νηπιαγωγείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί επί της νότιας 
ανώνυµης οδού του Σχολείου σήµανση για υφιστάµενο αδιέξοδο. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω και επειδή συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι: 

Προτείνεται 
Η τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων ως εξής: 
1.Να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Καβάφη (κύρια αρτηρία) µε την τοποθέτηση µιας 
ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της ανώνυµης οδού που διέρχεται από το Νότιο 
πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στην συµβολή των δύο οδών. 
2.Οµοίως να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Καβάφη (κύρια αρτηρία) µε την τοποθέτηση 
µιας ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της Ζήση Σκάρου οδού που διέρχεται από το 
Βόρειο πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στη συµβολή των δύο οδών. 
3.Να τοποθετηθούν πινακίδες µείωσης ταχύτητας Ρ-32 µε αναγραφόµενο όριο ταχύτητας 
30χλµ/ώρα και σήµανσης σχολείου Κ-16 περιµετρικά του Ο.Τ. 1335 όπου ευρίσκεται το 
σχολείο επί των οδών Ζήση Σκάρου και των ανωνύµων οδών Νότια και στην Ανατολική 
πλευρά του, από µία σε κάθε οδό ήτοι συνολικά τρεις Ρ-32 και τρεις Κ-16. 
4.Να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Αγράφων (κύρια αρτηρία) µε την τοποθέτηση µιας 
ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της Ζήση Σκάρου οδού που διέρχεται έµπροσθεν από 
το βόρειο πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στη συµβολή των δύο οδών. 
5.Να τοποθετηθεί επί της νότιας ανώνυµης οδού του Σχολείου σήµανση Π-25 για αδιέξοδη 
οδό. 
Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισµένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι 
θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ.  

     Συνολικά θα τοποθετηθούν: 
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Είδος σήµανσης Μον. Ποσότητα 

Πινακίδα Ρυθµιστική Ρ-2 (STOP) µικρού µεγέθους Τεµ. 3 

Πινακίδα Ρυθµιστική Ρ-32 όριο ταχύτ. 30Km/h µικρού µεγέθους Τεµ. 3 

Πινακίδα Ρυθµιστική Κ-16 µικρού µεγέθους Τεµ. 3 

Πινακίδα Ρυθµιστική Π-25 µικρού µεγέθους Τεµ. 1 

 
 2.Την υπ' αριθµ. 71/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
 3.Την υπ' αριθµ. 103/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 
 

4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 
αποφάσισε οµόφωνα 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σήµανσης στο 18ο 
∆ηµοτικό Σχολείο, ήτοι: 
        1.Να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Καβάφη (κύρια αρτηρία) µε την τοποθέτηση µιας 
ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της ανώνυµης οδού που διέρχεται από το Νότιο 
πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στην συµβολή των δύο οδών. 
 2.Οµοίως να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Καβάφη (κύρια αρτηρία) µε την 
τοποθέτηση µιας ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της Ζήση Σκάρου οδού που διέρχεται 
από το Βόρειο πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στη συµβολή των δύο οδών. 
 3.Να τοποθετηθούν πινακίδες µείωσης ταχύτητας Ρ-32 µε αναγραφόµενο όριο 
ταχύτητας 30χλµ/ώρα και σήµανσης σχολείου Κ-16 περιµετρικά του Ο.Τ. 1335 όπου 
ευρίσκεται το σχολείο επί των οδών Ζήση Σκάρου και των ανωνύµων οδών Νότια και στην 
Ανατολική πλευρά του, από µία σε κάθε οδό ήτοι συνολικά τρεις Ρ-32 και τρεις Κ-16. 
 4.Να δοθεί προτεραιότητα στην οδό Αγράφων (κύρια αρτηρία) µε την τοποθέτηση 
µιας ρυθµιστικής πινακίδας Ρ-2 (STOP) επί της οδού Ζήση Σκάρου που διέρχεται έµπροσθεν 
από το βόρειο πρόσωπο του σχολικού γηπέδου στη συµβολή των δύο οδών. 
      5.Να τοποθετηθεί επί της νότιας ανώνυµης οδού του Σχολείου σήµανση Π-25 για 
αδιέξοδη οδό. 
Οι πινακίδες θα αγκυρωθούν σε γαλβανισµένους σιδηροϊστούς 2 ins βαρέως τύπου, οι οποίοι 
θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20 βάθους 40εκ.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 522/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ 
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