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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     32/  2013     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
       της     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     ΖΩΗΣ  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάθμευσης ενός οχήματος 
             χρηματαποστολής προ της εισόδου του καταστήματος της Τραπέζας ATEbank. 

     Από το πρακτικό της 2ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
    Σήμερα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2009/08.02.2013 
πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ζορμπά Ανθή, Πρόεδρος                                 1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακ. Μέλος 
2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος           
3.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος         
4.- Πανταζή Λαμπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος     
5.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος  
6.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                                                                                        
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο Τακτικό Μέλος                                          
8.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος  
  
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το δέκατο τέταρτο (14ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
                                                                     
   Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση:
    «Η Τράπεζα ΑΤΕbank Πετρούπολης (25ης Μαρτίου 85) με το υπ.αρ.1119/22.1.2013 έγγραφό της προς το 
Δήμο Πετρούπολης ζητά άδεια στάθμευσης και την τοποθέτηση πινακίδας για τη στάθμευση ενός οχήματος 
χρηματαποστολής προ του καταστήματός της, για τις εργάσιμες ώρες και μέρες Δευτέρα ως Παρασκευή από 
τις 09.00 π.μ.-13.00 μ.μ.
    Σας κάνουμε γνωστό ότι δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη με την οποία να δικαιούνται τα πιστωτικά 
ιδρύματα , για τις ανάγκες τους, άδεια αποκλειστικής στάθμευσης. Πάντως , με την υπ.αριθ.5299/4-8-1992 
απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων προ 
των εισόδων των κτιρίων Τραπεζών , Υποκαταστημάτων αυτών , Ταχ.Ταμιευτηρίων και Δημ.ταμείων.
    Στην περίπτωση που η Επιτροπή σας αποφασίσει να ικανοποιηθεί το αίτημά της τράπεζας, θεωρούμε ότι 
το μήκος που θα ισχύει  η απαγόρευση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μέτρων , έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση μόνο για στάση (και όχι στάθμευση) ενός (1) οχήματος 
χρηματαποστολών , το οποίο θα εξαιρείται της εν λόγω απαγόρευσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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    Η ανωτέρω ρύθμιση δε, θα πρέπει να γίνει με σταθερές πινακίδες Ρ-40 , όπου θα αναγράφεται ότι 
επιτρέπεται η στάση ενός οχήματος χρηματαποστολής της τραπέζης ΑΤΕbank και οι οποίες θα συνοδεύονται 
με βέλη αρχή και τέλους.
    Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δεν προχωρεί στην προμήθεια και τοποθέτηση των 
πινακίδων για τις ανωτέρω περιπτώσεις , οι παραπάνω ενέργειες προμήθειας και τοποθέτησης γίνονται   από 
τον αιτούντα. Αντίθετα η υπηρεσία μας θα πρέπει να εξασφαλίσει την τοποθέτηση των πινακίδων σύμφωνα 
με την απόφασή σας.»

    Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της χορήγησης άδειας στάθμευσης ενός 
οχήματος χρηματαποστολής και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού 
25ης  Μαρτίου 85  κατά τις εργάσιμες ώρες και κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
από τις  09:00π.μ   έως     τις     13:00     μ.μ.  , σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
1.- τις σχετικές διατάξεις του άρθρο του 73 του Ν.3852/2010
2.- την από 22/1/2013 αίτηση της ΑΤΕbank (κατάστημα Πετρούπολης)
3.- την αριθμ. πρωτ. 1338/25.1.2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4.- τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
5.- την εισήγηση της Προέδρου της
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος προ της εισόδου του καταστήματος της 
     ΑΤΕbank, επί της οδού 25ης  Μαρτίου 85 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, ήτοι από Δευτέρα     έως     
     Παρασκευή     από     τις     09:00     π.μ.     έως     τις     13:00     μ.μ.  
     Το μήκος που θα ισχύει η απαγόρευση δεν θα υπερβαίνει τα (6) μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η    
     ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση μόνο για στάση (και όχι στάθμευση) ενός (1) οχήματος  
     χρηματαποστολών, το οποίο εξαιρείται της εν λόγω απαγόρευσης τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.
     Η εν λόγω ρύθμιση θα γίνεται με σταθερές πινακίδες Ρ-40 όπου θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η 
     στάση ενός (1) οχήματος χρηματαποστολής της Τραπέζης ΑΤΕbank και οι οποίες θα συνοδεύονται με   
     βέλη  αρχή και τέλους.

Β)  Η προμήθεια     των     πινακίδων     θα     πραγματοποιηθεί     από     τον     αιτούντα     (  ΑΤΕ  bank  )   και η τοποθέτηση     τους         
      θα     πραγματοποιηθεί     από     την     Τεχνική     Υπηρεσία     του     Δήμου     Πετρούπολης  . 

Γ) Τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 32/2013.

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Απολλωνάτος Ε., Γερασιμίδης Γ.,                                          ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πανταζή Λ., Ραγκούσης Ε., 
Φιλίππου Α., Κακάλης Π., 
Τσιάμης Γ.                                                                                            ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ 
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