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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Ιανουαρίου 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. 7/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 19/1/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
2/19-1-2012
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 πεζοδρόµηση του κεντρικού δρόµου που διέρχεται ανάµεσα στα δύο
σχολικά συγκροτήµατα της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθήρου, µετά από αίτηση του
∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 708/13-12012 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
2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος Μέλος
9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 9), 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 πεζοδρόµηση του κεντρικού δρόµου που διέρχεται ανάµεσα στα δύο
σχολικά συγκροτήµατα της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθήρου, µετά από αίτηση του
∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου και αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις υπ' αριθµ. 13/2011 και 35/2011 αποφάσεις του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθήρου.
2.Την Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Έργων και Μελετών του ∆ήµου Καρδίτσας η οποία έχει
ως εξής:
“Μετά από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε κατόπιν των αρ. 13/2011 και 35/2011
αποφάσεων της Τ.Κ. Καλλιθήρου και σε συνεργασία µε το τµήµα Αστυνοµικής
Περιφέρειας Καρδίτσας, τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας, το διευθυντή του
σχολείου και τους συµβούλους της τοπικής κοινότητας µε σκοπό τη διασφάλιση της
λειτουργίας του σχολείου και την ασφάλεια των µαθητών.
Προτείνεται

1.Η τροποποίηση του σχεδίου του οικισµού και η πεζοδρόµηση του τµήµατος του
δρόµου που χωρίζει τα δύο σχολικά συγκροτήµατα, ήτοι από παιδική χαρά έως και γωνία
οικίας κληρονόµων Έξαρχου Φυτσιλή του Ευαγγέλου.
2.Η απαγόρευση κυκλοφορίας στο τµήµα αυτό όλων των οχηµάτων πλην των
λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ, των οχηµάτων άµεσης ανάγκης και των οχηµάτων για
την είσοδο- έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3.Η διοχέτευση της κυκλοφορίας στον δρόµο που διέρχεται από το ανατολικό
πρόσωπο του σχολικού συγκροτήµατος και η απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης στο
τµήµα αυτό, γιατί τα γεωµετρικά στοιχεία της οδού σε συνδυασµό µε την αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου θα δυσκολεύουν την κίνηση των οχηµάτων και προς τις δύο
κατευθύνσεις.
Όλες οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα επιτευχθούν µε την τοποθέτηση των
προβλεπόµενων από τον Κ.Ο.Κ. σηµάτων, όπως αυτά σηµειώνονται στο συνηµµένο
σχέδιο. Τα σήµατα ρύθµισης της κυκλοφορίας θα αγκυρωθούν σε γαλβανισµένους
σιδηροϊστούς 1 ½ ins οι οποίοι θα πακτωθούν σε βάση από σκυρόδεµα κατηγορίας C
16/20 βάθους 40εκ.
Όσον αφορά στην τοποθέτηση αυτόµατων µπαρών για τη διασφάλιση της λειτουργίας του
πεζοδρόµου θεωρούµε ότι η τοποθέτηση αυτή σε βάθος χρόνου δεν θα επιφέρει τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα.”
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την πεζοδρόµηση του κεντρικού δρόµου
που διέρχεται ανάµεσα στα δύο σχολικά συγκροτήµατα της Τοπικής Κοινότητας
Καλλιθήρου, ήτοι:

1.Την τροποποίηση του σχεδίου του οικισµού και την πεζοδρόµηση του τµήµατος
του δρόµου που χωρίζει τα δύο σχολικά συγκροτήµατα, ήτοι από παιδική χαρά έως και
γωνία οικίας κληρονόµων Έξαρχου Φυτσιλή του Ευαγγέλου.
2.Την απαγόρευση κυκλοφορίας στο τµήµα αυτό όλων των οχηµάτων πλην των
λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ, των οχηµάτων άµεσης ανάγκης και των οχηµάτων για
την είσοδο- έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3.Την διοχέτευση της κυκλοφορίας στον δρόµο που διέρχεται από το ανατολικό
πρόσωπο του σχολικού συγκροτήµατος και την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης
στο τµήµα αυτό, γιατί τα γεωµετρικά στοιχεία της οδού σε συνδυασµό µε την αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου θα δυσκολεύουν την κίνηση των οχηµάτων και προς τις δύο
κατευθύνσεις.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 7
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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