
 

 

 
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 8η του µήνα Ιουνίου του έτους 2011 και 
ώρα 10.00 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. 79/2011 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής στις 6/6/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

6/6-6-2011 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ                                          
 

 ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 

στην αίτηση του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ για παραχώρηση θέσης στάθµευσης για ΑΜΕΑ καθώς και 
την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα 

και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 5861/1-6-2011 

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) Γεννάδιος Ιωάννης  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Τσαντήλας Βασίλειος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος   

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος    

6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

   

   

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

παρόντες ήταν οι 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, 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 στην αίτηση του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ για παραχώρηση θέσης στάθµευσης για 
ΑΜΕΑ καθώς και την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 5153/24-5-2011 αίτηση του κ. Πέππα Φίλιππου, εκπροσώπου του 
ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ, η οποία έχει ως εξής: 
“Με τις 6727/11-9-09 και 1707/17-3-10 αιτήσεις µας στην τότε Επιτροπή, ζητούσαµε την 
παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης για ΑΜΕΑ µπροστά στην Κεντρική είσοδο του 
ξενοδοχείου (οδός Μπλατσούκα 22). 
Συνηµµένα είχαµε υποβάλλει και εισήγηση των ΑΜΕΑ Καρδίτσας, και προφορικά είχαµε 
προτείνει την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ µε έξοδα του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ υπό την 
επίβλεψη των Μηχανικών του ∆ήµου Καρδίτσας. 
Επειδή το θέµα έχει “παγώσει”, επανερχόµαστε για την εξυπηρέτηση και ΑΜΕΑ πελατών 
που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να βρεθούν σε χώρους του ξενοδοχείου, και τώρα 
πρέπει κάποιος να τους βοηθάει στη µετακίνηση. 
Ευχαριστούµε για την κατανόηση και είµαστε στη διάθεσή σας.” 
 
2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει 
ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 5153/24.5.2011 αίτηση του κ. Πέππα Φίλιππου ζητά την δέσµευση 
µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μπλατσούκα 22 για τις ανάγκες του ξενοδοχείου 
καθώς και την κατασκευή ράµπας εξυπηρέτησης των ατόµων µε ανάγκες. 
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι θέσεις στάθµευσης για ΑΜΕΑ δεσµεύονται για 
άτοµα που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.∆. 241/2005 ή για κτίρια που 
στεγάζουν υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθµίδας, κοινωφελείς οργανισµούς, 
τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, καθώς και κτίρια µε χρήση κοινού. Συνεπώς το 
ξενοδοχείο δεν µπορεί να ενταχθεί σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες. 
Στην περίπτωση που η επιτροπή επιθυµεί να δεσµεύσει µια θέση στάθµευσης για ΑΜΕΑ 
για το ξενοδοχείο σας γνωρίζουµε ότι όταν το άτοµο µε ανάγκες εξέρχεται του οχήµατος 
από την πλευρά κυκλοφορίας της οδού, όπως συµβαίνει στην οδό Μπλατσούκα, τότε ο 
χώρος στάθµευσης θα πρέπει να δηµιουργείται σε εσοχή του πεζοδροµίου για λόγους 
ασφαλείας και εξασφάλισης της οµαλής και απρόσκοπτης ροής της κυκλοφορίας. 
Η υπηρεσία προτείνει το ξενοδοχείο “ΚΙΕΡΙΟΝ” να χρησιµοποιεί για την στάθµευση 
οχηµάτων ΑΜΕΑ µια από τις θέσεις που έχουν δεσµευτεί για τους πελάτες του επί της 
οδού Β. Τζέλλα, χωρίς να του επιτραπεί η απότµηση του πεζοδροµίου γιατί σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές των ραµπών που χρησιµοποιούν άτοµα µε ανάγκες θα πρέπει το πλάτος 
του πεζοδροµίου να µειωθεί το λιγότερο κατά 1,30µ. γεγονός που θα καθιστά επικίνδυνη 
την κυκλοφορία των πεζών επί του πεζοδροµίου.” 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 
1.Την απότµηση του πεζοδροµίου στη διασταύρωση των οδών Β. Τζέλλα κ' Μπλατσούκα 
για τη δηµιουργία ράµπας εξυπηρέτησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε έξοδα του 
ξενοδοχείου και µε την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 
2.Αναβάλλεται η εξέταση του αιτήµατος για θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ. 



 

 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 79 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


