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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα ∆εκεµβρίου 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. 167/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 3/12/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
17/3-12-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά
στην τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων “ΠΙ” στα πεζοδρόµια των οδών Νικηταρά και Ηρώων
Πολυτεχνείου, έµπροσθεν του υποκαταστήµατος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 27678/2911-2012 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) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
6) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

7)
8)
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 6), 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 τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων “ΠΙ” στα πεζοδρόµια των οδών
Νικηταρά
και Ηρώων
Πολυτεχνείου,
έµπροσθεν
του υποκαταστήµατος
της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας µετά από αίτησή της και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αίτηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.ΠΕ. σύµφωνα µε την οποία οι
απαιτήσεις ασφαλείας των Τραπεζικών καταστηµάτων προβλέπει την τοποθέτηση
µεταλλικών κιγκλιδωµάτων “ΠΙ” στα πεζοδρόµια έµπροσθεν του υποκαταστήµατος.
2.Την εισήγηση του τµήµατος Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας του ∆ήµου Καρδίτσας η
οποία έχει ως εξής:
“Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Νικηταρά και
Ηρώων Πολυτεχνείου µέσα στο Εµπορικό Κέντρο της πόλης, όπου η κίνηση των πεζών και
των οχηµάτων είναι αυξηµένη. Η υπηρεσία προτείνει να µην γίνει δεκτό το αίτηµα της
τράπεζας, όπως δεν έγινε δεκτό και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί η τοποθέτηση τεχνητών
εµποδίων (κολονάκια, µεταλλικά κιγκλιδώµατα), στα άκρα του πεζοδροµίου ενδέχεται
κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ατυχηµάτων να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς σε
πεζούς, ποδηλάτες και µοτοποδηλάτες. Όσον αφορά στην ασφάλεια της Τράπεζας η υπ'
αρ. 3015/30/6/ 9ΦΕΚ 536/23.3.2009) σχετική Υπουργική Απόφαση αναφέρει ότι η
δηµιουργία φυσικών εµποδίων στο πεζοδρόµιο είναι ένα από τα µέτρα που θα πρέπει να
πάρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα προς πρόληψη εγκληµατικών πράξεων κατά της
περιουσίας, του προσωπικού και των πελατών των εν λόγω καταστηµάτων. Σύµφωνα
όµως µε το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης συγκροτείται επιτροπή που ελέγχει και
αποφαίνεται για το αν πληρούνται οι καθοριζόµενοι όροι ασφαλείας ώστε να εκδοθεί το
απαραίτητο για τη λειτουργία πιστοποιητικό ασφαλείας του πιστωτικού ιδρύµατος. Η
υπηρεσία προτείνει να επανεξετασθεί το αίτηµα της Τράπεζας, αν η αρµόδια επιτροπή του
άρθρου 4 της Υ.Α. 3015/30/6 (που θα ελέγξει για το κατά πόσο συντρέχουν ζητήµατα
ασφαλείας που προβλέπονται στο ΦΕ4Κ 536Β/23-3-2009), θεωρήσει ότι η τοποθέτηση
των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων είναι αναγκαία.”
3.Την υπ' αριθµ. 112/2012 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα εισηγείται

Την απόρριψη της αίτησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ. ΠΕ. λόγω του
ότι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ατυχηµάτων µπορεί να προκληθούν σοβαροί
τραυµατισµοί σε πεζούς, ποδηλάτες και µοτοποδηλάτες, σύµφωνα και µε την εισήγηση
της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 167
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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