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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Μαΐου 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. 68/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 13/5/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
5/13-5-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά
αίτηση του ξενοδοχείου ΑΡΝΗ για οριοθέτηση θέσεων στάθµευσης.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µηνός Μαϊου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 4198/6-52011 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
1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 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
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε λήψη κανονιστικής απόφασης που
αφορά αίτηση του ξενοδοχείου ΑΡΝΗ για οριοθέτηση θέσεων στάθµευσης και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 3302/11-4-2011 αίτηση της κου Νίκου Κουτσοποδιώτη ∆ιευθυντή
του ξενοδοχείου Domotel Arni η οποία έχει ως εξής:
“Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το σηµαντικό πρόβληµα
parking που αντιµετωπίζει το ξενοδοχείο µας Domotel Arni. Το ξενοδοχείο, το οποίο είναι
το µοναδικό παραδοσιακό Α' κατηγορίας (µε απόφαση του υπουργείου πολιτισµού) στο
κέντρο της πόλης φιλοξενεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα που σίγουρα µε την
παραµονή τους στην πόλη θα ενισχύσουν και την τοπική οικονοµία.
Το γεγονός της υπάρξεως ποδηλατοδρόµου, παραπλεύρως του ξενοδοχείου (οδός
Μπλατσούκα) και πεζόδροµου από τη µεριά της οδού Παλαιών Μαστόρων, καθιστά την
µπροστινή µεριά του ξενοδοχείου επί της οδού Καραϊσκάκη τη µοναδική οδό στην οποία
οι φιλοξενούµενοι του ξενοδοχείου έχουν τη δυνατότητα να σταθµεύσουν τα οχήµατά
τους.
Παρόλο που υπάρχουν ταµπέλες που ορίζουν τις θέσεις στάθµευσης για τους
φιλοξενούµενούς µας, οι θέσεις αυτές είναι συνεχών καταλυµένες από οποιονδήποτε
έρχεται στο κέντρο της πόλης µε αποτέλεσµα να ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες του
ξενοδοχείου. Επίσης πολύ συχνά το ξενοδοχείο χάνει πολύ σηµαντικό αριθµό εσόδων από
το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του σε αυτό το τοµέα,
σε µία πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία”.
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν αιτούµαστε την αύξηση των θέσεων στάθµευσης του
ξενοδοχείου σε µήκος από το κατάστηµα του κυρίου Ζορµπά µέχρι τη συµβολή της οδού
Καραϊσκάκη και Μπλατσούκα. Επίσης αιτούµαστε να γίνει µία κίτρινη σήµανση και να
τοποθετηθούν ταµπέλες προειδοποιητικές επί του οδοστρώµατος µε µία αλυσίδα που θα
µας επιτρέπει τις συγκεκριµένες θέσεις να τις διαθέτουµε αποκλειστικά και µόνο για τους
πελάτες µας.
Τα συνολικά έξοδα που θα χρειαστούν θα τα καλύψει το ξενοδοχείο, χωρίς να επιβαρύνει
το ∆ήµο Καρδίτσας.
Εν αναµονή της απάντησής σας παραµένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
συµπληρωµατική πληροφορία χρειαστείτε.”

2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει
ως εξής:
“Με την υπ' αριθ. 3302/11.4.2011 αίτηση ο κ. Κουτσοποδιώτης Νικόλαος διευθυντής του
ξενοδοχείου Domotel Arni, ζητά την αύξηση των θέσεων στάθµευσης του ξενοδοχείου επί
της οδού Καραϊσκάκη και την τοποθέτηση επί του οδοστρώµατος πινακίδες µε αλυσίδες
για την εξασφάλιση των εγκεκριµένων θέσεων στάθµευσης.
Από αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα εξής:
Από τη διασταύρωση των οδών Υψηλάντου µε Καραϊσκάκη και από την ανατολική πλευρά
του ΟΤ 55 όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Domotel Arni υπάρχουν µε την εξής σειρά,
είσοδος ποδηλατοδρόµου, θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ, διάβαση πεζών, απόσταση περί των
6,50 µ. και οι εγκεκριµένες θέσεις στάθµευσης του ξενοδοχείου σε όλο το µήκος της
πρόσοψης του 1ου ορόφου του ξενοδοχείου και µέχρι την διασταύρωση µε την οδό ∆ηµ.
Μπλατσούκα.
Η υπηρεσία θεωρεί αδύνατη την ικανοποίηση του αιτήµατος του κ. Κουτσοποδιώτη
Νικόλαου διότι µε την αύξηση των θέσεων στάθµευσης στο συγκεκριµένο σηµείο δεν θα
εξασφαλίζονται τα όσα ρητά αναφέρονται στο άρθρο 34 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999 όπως

αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007). Ήτοι απαγόρευση της στάσης και της
στάθµευσης οχηµάτων πάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση
µικρότερη των 5µ από αυτές. Σκόπιµο ακόµη θα ήταν να καταργηθεί ή να µεταφερθεί η
θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ γιατί δεν τηρούνται οι αποστάσεις που ορίζονται στο παραπάνω
άρθρο του ΚΟΚ.
Όσον αφορά την τοποθέτηση των πινακίδων επί του οδοστρώµατος η υπηρεσία κρίνει ότι
από τη στιγµή που υπάρχουν, κίτρινη διαγράµµιση επί του οδοστρώµατος και ρυθµιστικές
πινακίδες Ρ-40 µε την αναγραφή “πλην πελατών ξενοδοχείου Arni” στο άκρο του
πεζοδροµίου, η επιπλέον σήµανση δεν επιφέρει αποτέλεσµα.”
3.Την τοποθέτηση του ∆ιοικητή της Τροχαίας Καρδίτσας κ. Σαββανάκη ο οποίος ανέφερε
ότι η τροχαία εµµένει στην αρχική της θέση που προβλέπει θέσεις στάθµευσης όσες και τα
µέτρα της πρόσοψης του ξενοδοχείου.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται
1.Τη µη χορήγηση επιπλέον θέσεων στάθµευσης στο ξενοδοχείο ΑΡΝΗ.
2.Να γίνει διαγράµµιση επί του οδοστρώµατος και αυστηρή
οριοθετηµένο χώρο θέσεων στάθµευσης του ξενοδοχείου ΑΡΝΗ.

αστυνόµευση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 68
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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στον

