
 

 

 
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 4η του µήνα Ιουλίου 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. 86/2012 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 27/6/2012 
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. 

9/27-6-2012 
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 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τροποποίηση της υπ' αριθµ. 77/2011 
κανονιστική απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την οριοθέτηση θέσεων 
στάθµευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και στην ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  

Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 15586/21-

6-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

3) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   3) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

5) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος            

6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος  αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

8) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Αναπλ. Μέλος   

   

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

παρόντα ήταν τα 8), 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 
τροποποίηση της υπ' αριθµ. 77/2011 κανονιστική απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την οριοθέτηση θέσεων στάθµευσης στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ, στους 
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και στην ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. πρωτ. 11873/15-5-2012 αίτηση του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ η οποία έχει 
ως εξής: 
“Με βάση την απόφαση 77/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, 
οριοθετήθηκαν σε απάντηση αιτήµατός µας πέντε (5) θέσεις parking επί της οδού Βαϊου 
Τζέλλα. 
Στη συνέχεια µε την 5153/24-5-11 αίτησή µας ζητήσαµε µια θέση ΑΜΕΑ µπροστά στην 
Κεντρική Είσοδοι του Ξενοδοχείου επί της οδού Αθ. Μπλατσούκα. 
Αντ' αυτού µας δόθηκε µια θέση ακόµα στην οδό Βαϊου Τζέλλα, µε το σκεπτικό ότι 
παρεµποδίζεται η κυκλοφορία κατά την αποβίβαση του ΑΜΕΑ από την θέση του οδηγού. 
Η άποψή µας τότε ήταν ότι δεν είναι µόνο οδηγοί όσοι ΑΜΕΑ έρχονται στο Ξενοδοχείο, 
αλλά κατά κανόνα είναι συνοδηγοί µε άλλον οδηγό, ο οποίος συµπεριφέρεται όπως όλοι 
οι άλλοι που παρκάρουν επί της Μπλατσούκα στην ελεγχόµενη από τον ∆ήµο θέση 
στάθµευσης. 
Επανερχόµαστε λοιπόν σήµερα µε το ίδιο σκεπτικό, και ζητάµε να µας παραχωρηθεί η εν 
λόγω θέση στάθµευσης µπροστά στην κεντρική είσοδο του Ξενοδοχείου αντί της επί 
πλέον στην οδό Τζέλλα, αφού έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες µας τόσο ΑΜΕΑ 
µε σαφώς µικρότερη διαδροµή ως την είσοδο, όσο και οι άλλοι, που θέλουν να 
φορτώσουν ή να εκφορτώσουν πράγµατα.” 
 

2.Την από 22/6/2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας η 
οποία έχει ως εξής: 
“Με την υπ' αριθµ. 11873/15-5-2012 αίτηση οι εκπρόσωποι της ΠΑΞΕΚ Α.Ε. (ξενοδοχείο 
ΚΙΕΡΙΟΝ) ζητούν την δέσµευση µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μπλατσούκα 22 
για τις ανάγκες του ξενοδοχείου. 
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
Για το ίδιο θέµα υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας από 31/5/2011, αντίγραφο της οποίας 
σας επισυνάπτουµε. Από το Μάϊο του 2011 έως και σήµερα, δεν υπήρξαν αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά της οδού Μπλατσούκα, ούτε έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της οδού. 
Η εισήγηση της υπηρεσίας δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτή του Μαϊου του 2011 
και προτείνει να µην δεσµευτεί θέση ΑΜΕΑ επί της οδού Μπλατσούκα.” 
 

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 

Την τροποποίηση της υπ' αριθµ. 77/2011 κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ως εξής: 
 



 

 

∆έσµευση µιας θέσης στάθµευσης επί της οδού Μπλατσούκα 22, µε ταυτόχρονη αφαίρεση 
µιας από της ήδη δεσµευµένες, για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου επί της οδού Β. 
Τζέλλα. Η θέση αυτή θα είναι η πρώτη από τις θέσεις ελεγχόµενης στάθµευσης από την 
οδό Μπλατσούκα στη διασταύρωση µε την οδό Β. Τζέλλα. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθµ. 77/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 86 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 


