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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 157/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 3/12/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
17/3-12-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά
στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο της οδού Ραφαήλ (από Αγίου
Νικολάου έως Αγίας Σκέπης, από την πλευρά του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 4ου και
22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας).
Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 27678/2911-2012 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) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

7)
8)
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 6), 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 την
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο της οδού Ραφαήλ (από Αγίου Νικολάου έως Αγίας Σκέπης,
από την πλευρά του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 4ου και 22ου Νηπιαγωγείου
Καρδίτσας) και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. 23303/2-10-2012 αίτηση του ∆/ντή του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Καρδίτσας, 4ου και 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας η οποία έχει ως εξής:
“Σας γνωστοποιούµε την πρόθεση τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στο
πεζοδρόµιο της οδού Αγίου Ραφαήλ (από Αγίου Νικολάου έως Αγίας Σκέπης, από την
πλευρά του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, 4ου και 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας),
ώστε να γίνει ασφαλέστερη η πρόσβαση των µαθητών στις παραπάνω σχολικές µονάδες.
Σας παρακαλούµε να κάνετε αυτοψία για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή µη, του
πεζοδροµίου και γενικότερα του συγκεκριµένου χώρου, ως προς την υλοποίηση της
παραπάνω παρέµβασης.”
2.Την εισήγηση του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας η
οποία έχει ως εξής:
“Με τις υπ' αριθµ. 22724, 23303/2012 αιτήσεις, ο Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων αλλά
και ο ∆ιευθυντής κος Παπασακελλαρίου του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας ζητούν
την τοποθέτηση εµποδίων (κολωνάκια) ή προστατευτικών κιγκλιδωµάτων στο πεζοδρόµιο
της οδού Αγ. Ραφαήλ ώστε να γίνει ασφαλέστερη η πρόσβαση των µαθητών στις σχετικές
σχολικές µονάδες.
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η οδός Αγ. Ραφαήλ που βρίσκεται το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας είναι διπλής
κατεύθυνσης σε όλο το µήκος της.
Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία ,µας, διαπιστώθηκε ότι στο τµήµα
της οδού Αγίου Ραφαήλ που βρίσκεται η είσοδος του σχολείου, παρατηρείται έντονη
κυκλοφοριακή συµφόρηση κατά τις πρωινές και µεσηµεριανές ώρες (προσέλευση και
αποχώρηση αντίστοιχα των µαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου). Το πλάτος του
οδοστρώµατος, επαρκεί για να αναλάβει κίνηση διπλής φοράς που θα γίνεται µε συνεχή
ροή στις ώρες αιχµής αρκεί να µην υπάρχουν σταθµευµένα οχήµατα εκατέρωθεν της
οδού. Η τοποθέτηση τεχνητών εµποδίων (κολωνάκια, µεταλλικά κιγκλιδώµατα) στα άκρα
του πεζοδροµίου δεν αποτελεί πάντα τη βέλτιστη λύση για την αντιµετώπιση
κυκλοφοριακών προβληµάτων, γιατί ενδέχεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ατυχηµάτων
να προκαλέσει σοβαρούς3 τραυµατισµούς σε πεζούς, ποδηλάτες και µοτοποδηλάτες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδοµένου ότι το πεζοδρόµιο στο πρόσωπο του
σχολείου έχει µικρό πλάτος, η τοποθέτηση τέτοιων προστατευτικών κιγκλιδωµάτων ενέχει
κινδύνους κατά την προσέλευση και αποχώρηση των µικρών µαθητών. Ως εκ τούτου η
Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων και
εναλλακτικά προτείνει την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης
(Ρ-40) στο οικοδοµικό τετράγωνο του σχολείου και στην βόρεια πλευρά του δρόµου
(πρόσωπο του σχολείου.”
3.Την υπ' αριθµ. 180/2012 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.

4.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Οµόφωνα εισηγείται
1.Την αποστολή εγγράφου από την Υπηρεσία για την αφαίρεση των κιγκλιδωµάτων που έχουν ήδη
τοποθετηθεί.
2.Την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης (Ρ-40) στο οικοδοµικό
τετράγωνο του σχολείου και στην βόρεια πλευρά του δρόµου (πρόσωπο του σχολείου).

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 157
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

