ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69

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. 69/2011
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 της κας Θέου Αλεξάνδρας για δέσµευση µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό
Καραϊσκάκη.
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. 3861/28-4-2011 αίτηση της κας Θέου Αλεξάνδρας η οποία έχει
ως εξής:
“Σας παρακαλώ να δοθεί απόφαση για µια θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 22 που είναι η κατοικία µου.
Επιθυµώ µια θέση στάθµευσης ακριβώς έξω από την οικία µου ή ακριβώς απέναντι.”

2.Την εισήγηση της υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κας Κόγια Ευαγγελίας η οποία έχει
ως εξής:
“Με την υπ' αριθµ. 7142/19.10.2010 αίτηση η κα Θέου Αλεξάνδρα ζητά την δέσµευση
µιας θέσης παρκαρίσµατος στην οδό Καραϊσκάκη γιατί είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες,
Για το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η κα Θέου προσκόµισε το µε αρ. Μητρ. 0035000128ΥΖΕ-3212 δελτίο στάθµευσης για
ΑΜΕΑ.
Επειδή η στάθµευση στην οδό Καραϊσκάκη στον αριθµό 22 που διαµένει η κα Θέου δεν
επιτρέπεται γιατί υπάρχει ποδηλατόδροµος, η υπηρεσία προτείνει την δέσµευση της
πρώτης θέσης ελεγχόµενης στάθµευσης στην οδό Καραϊσκάκη µετά τη στάση ΤΑΧΙ και
την µετατροπή της σε θέση ΑΜΕΑ µε την τοποθέτηση δύο ρυθµιστικών πινακίδων Ρ-71
στην αρχή και το τέλος της θέσης στην άκρη του πεζοδροµίου.”

3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οµόφωνα εισηγείται
Την δέσµευση µίας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ µετά την πιάτσα των ΤΑΧΙ στην οδό
Καραϊσκάκη 41.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 69
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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