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Η καταγγελία
Η συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δέχθηκε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21886/315-2016 καταγγελία η οποία έλαβε αριθµό 14 στο µητρώο καταγγελιών. Η οµόρρυθµη
εταιρίας µε την επωνυµία “ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” διατηρεί επιχείρηση
αρτοποιείου σε µισθωµένα κατάστηµα επί της οδού 11ης Οκτωβρίου 34. Διαµαρτύρεται ότι

έµπροσθεν του καταστήµατός της τοποθετήθηκε κιγκλιδώµατα το οποίο δυσχεράνει την
πρόσβαση στο κατάστηµά. Απέστειλε εξώδικη διαµαρτυρία στον Δήµο Κοζάνης αντίγραφο
της οποίας κοινοποίησε στον Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης ζητώντας µε
αυτόν τον τρόπο την εµπλοκή του.
Αρµοδιότητα του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα “Καλλικράτης”), ο
Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήµου και διαµεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων. Από
το παραπάνω ιστορικό προκύπτει ότι η αναφορά αυτού πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης διενήργησε αυτοψία κατά την
οποία διαπιστώθηκε ότι ο ισχυρισµός του καταγγέλλοντα είναι αληθής. Κατόπιν απέστειλε
σχετικό ερώτηµα στην Υπηρεσία στις 25-7-2016 και πραγµατοποίησε µία συνάντηση µε τους
αρµοδίους. Η Υπηρεσία ανέλυσε το σκεπτικό της ενέργειάς της τονίζοντας ότι στο σηµείο
εκείνο παρατηρήθηκε αυξηµένο το φαινόµενο της παράνοµης στάθµευσης πάνω στα
πεζοδρόµια µε αποτέλεσµα να µπλοκάρει ο δρόµος. Προσπάθησαν να ρυθµίσουν το θέµα
µε τη βοήθεια της Τροχαίας αλλά δεν αποδείχθηκε αποτελεσµατικό µέτρο. Κατά την
Υπηρεσία δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σταµατήσει το φαινόµενο της παράνοµης
στάθµευσης.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Το εν λόγω θέµα συνδέεται µε την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων και µε το
δικαίωµα των πολιτών στην ελεύθερη χρήση των πεζοδροµίων και στην ελεύθερη χρήση
των οδών. Έµπροσθεν του καταστήµατος του καταγγέλλοντα παρατηρήθηκε το φαινόµενο
της παράνοµης στάθµευσης οχηµάτων πάνω στο πεζοδρόµιο, το οποίο έχει µικρή
επιφάνεια, µε τρόπο που καταλάµβαναν ταυτόχρονα χώρο του οδοστρώµατος. Αυτό είχε ως
συνέπεια οι πεζοί να αναγκάζονται να χρησιµοποιούν το οδόστρωµα µε αποτέλεσµα να
δηµιουργείται αυξηµένος κίνδυνος για την επέλευση ενός ατυχήµατος. Επίσης µειωνόταν το
πλάτος του οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η οµαλή κυκλοφορία των

επερχόµενων οχηµάτων µειώνοντας έτσι την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Η δε χρήση
του πεζοδροµίου από ΑµεΑ αποκλειόταν.
Το δικαίωµα στη ελεύθερη χρήση των κοινών τοις πάσι απορρέει από το
Συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην προσωπικότητα (άρθ. 5 παρ. 1 του Σ) και
διέπεται από την αρχή της ισότητας, δηλαδή όλοι οι πολίτες να έχουν το ίδιο δικαίωµα στη
χρήση του.
- Δυνάµει του άρθρου 24 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 αναγνωρίζεται ότι «η διοίκηση

όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρµοδιότητα των δήµων και
κοινοτήτων... Στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων ανήκουν ιδίως:
α) Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία : 1) ...έργων δηµοτικής και κοινοτικής
οδοποιίας, ...ιδ) η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων... ο
προσδιορισµός και η λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων, ιε) ο έλεγχος
της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία και στάθµευση των
οχηµάτων...».
- Δυνάµει του άρθ. 2 παρ. 34 του Ν. 2696/1999 απαγορεύεται η
στάθµευση

σε

πεζοδρόµια

:

2.

Η

στάση

ή

στάθµευση

οχήµατος

απαγορεύεται:........... ε) Σε πεζοδρόµια, πλατείες, ειδικά ερείσµατα που
προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλαταδρόµους, εκτός αν επιτρέπεται σε
αυτούς η στάθµευση µε ειδική σήµανση.
- Δυνάµει του άρθρου 367 παρ. 1 του ΠΔ 27/1999 ορίζεται ότι :

1. Τα

πεζοδρόµια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και
συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των
πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται
από τη µορφολογία του εδάφους.

Κατόπιν τούτων, και λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τοποθέτηση

κιγκλιδωµάτων δεν

εµποδίζει την πρόσβαση των πελατών στο κατάστηµα του καταγγέλλοντος δεν συνίσταται

λόγος για την αφαίρεσή τους. Σε περίπτωση που προσκοµιστούν νέα στοιχεία θα
επαναξεταστεί το θέµα από τον Συµπαραστάτη
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