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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013
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. 182/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 9/10/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
12/9-10-2013
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
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, µετά από αίτηση του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος
Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 26763/410-2013 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) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
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 την
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφορικές ρυθµίσεις στο 6ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Καρδίτσας, µετά από αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και αφού
έλαβε υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 13594/4-6-2013 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Καρδίτσας µετά από οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να
ζητήσει την αποµάκρυνση των σχολών οδηγών από το χώρο που γειτνιάζει µε το σχολείο
µας γιατί εγκυµονούν σοβαροί κίνδυνοι από την στάθµευση βαρέων οχηµάτων καθώς
γίνεται δύσκολη η πρόσβαση παιδιών στο σχολείο γιατί δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος
του δρόµου.
Το επόµενο αίτηµα αφορά στον αποκλεισµό των δύο πεζοδρόµων που οδηγούν στο
σχολείο από την Αγία Παρασκευή καθώς δηµιουργούνται κίνδυνοι από την παρουσία
οχηµάτων.
Το τρίτο αίτηµα αφορά στην τοποθέτηση δενδρυλλίων στο πάρκο Αγίας Παρασκευής στην
πλευρά της οδού Αντιγόνου για προστασία των παιδιών από την ελεύθερη έξοδο στο
δρόµο.
Παρακαλούµε να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες για την επίλυση του θέµατος.”
2.Την Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής:
“ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Πέριξ του πάρκου της Αγίας Παρασκευής δεν υφίστανται θεσµοθετηµένοι πεζόδροµοι.
Συνορεύει µε τις οδούς Αντιγόνου- Ναυαρίνου- ∆ραγατσανίου- Ευζώνων- Ιερό Ναό Αγ.
Παρασκευής- 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Οι πεζόδροµοι στους οποίους αναφέρεται το αίτηµα
είναι διάδροµοι πεζών εντός του πάρκου. Επειδή όµως διαθέτουν αρκετό πλάτος
αυθαίρετα αποτελούν χώρο παρκαρίσµατος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. Πρόκειται για το
διάδροµο που βρίσκεται στην προέκταση της οδού ∆ραγατσανίου και αυτόν που βρίσκεται
στην ευθεία επαφής του άλσους µε το 6ο δηµοτικό. Η θέση των διαδρόµων είναι τέτοια
ώστε µπορούν να κλείσουν µε σταθερά εµπόδια από γαλβανισµένο καµπύλο
σιδεροσωλήνα µε το σήµα του πεζόδροµου.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Επί της οδού Αντιγόνου και στο τρίγωνο που σχηµατίζεται µεταξύ Αντιγόνου και πάρκου
παρκάρουν τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των σχολών οδηγών και κάνουν από εκεί την
εκκίνηση για τις εκπαιδευτικές εξετάσεις. Είναι γεγονός ότι η θέση αυτή δεν είναι
εγκεκριµένη γι' αυτή τη χρήση ούτε έχει υποδειχθεί από το ∆ήµο. ∆εν έχει υποβληθεί
άλλωστε σχετικό αίτηµα από τον ιδιωτικό φορέα. Είναι γεγονός ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει
πολλούς χώρους για να εξυπηρετήσει αυτή τη χρήση. Ωστόσο οι χώροι που
υποδεικνύονται είναι αυτοί του ∆ηµοτικού parking παραπλεύρως του νεκροταφείου της
Αγ. Παρασκευής, ο χώρος επί της προέκτασης της οδού Ολύµπου παραπλεύρως των
εργατικών κατοικιών, ο χώρος της εµποροπανήγυρης και ορισµένοι άλλοι οδοί
παράπλευροι πάρκων που έχουν επάρκεια χώρου και δεν έχουν κυκλοφοριακή φόρτιση.
Ήδη µετά από συζητήσεις που έγιναν µεταξύ του ∆ήµου, των εκπροσώπων των σχολών
οδηγών και του συλλόγου γονέων 6ου ∆ηµοτικού τα περισσότερα εκπαιδευτικά
αυτοκίνητα έχουν αποµακρυνθεί από το χώρο του πάρκου και έχουν διαµοιρασθεί στους
χώρους που προαναφέραµε.

Μετά τα ανωτέρω η υπηρεσία προτείνει:
1.Να κλείσουν οι δύο διάδροµοι πεζών που προαναφέραµε µε σταθερά εµπόδια από
γαλβανισµένο καµπύλο σιδεροσωλήνα µε το σήµα του πεζόδροµου.
2.Να υποδειχθεί µε τη συνεργασία και των εκπροσώπων των σχολών οδηγών θέση,
ή θέσεις κατάλληλες για τη στάθµευση εκπαιδευτικών οχηµάτων και εκκίνηση εξετάσεων
διπλωµάτων.”
3.Την υπ' αριθµ. 257/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής κοινότητας Καρδίτσας.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Α. Επί του πρώτου σκέλους της αίτησης:
Οµόφωνα αποφάσισε
Την αναβολή της συζήτησης του αιτήµατος του Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων του 6ου
∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας.
Β. Επί του δεύτερου σκέλους της αίτησης:
Οµόφωνα εισηγείται
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 6ο
∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, ήτοι:
Να κλείσουν οι δύο διάδροµοι πεζών που βρίσκονται εντός του πάρκου της Αγίας
Παρασκευής µε σταθερά εµπόδια από γαλβανισµένο καµπύλο σιδεροσωλήνα µε το σήµα
του πεζόδροµου.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 182
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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