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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την ογδόη (8) Νοεµβρίου 2016 και ώρα 12.00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 11/2016 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω
επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Σαράντη Μαρία
3. Ζούνη Στέλλα
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
θέµατος:1ο «Καθορισµός διαδικασίας χορήγησης στιγµιαίας
χρήσης πεζοδροµίου για την εξυπηρέτηση εσόδουεξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης
οχηµάτων εκτός οδού»
Αριθµός απόφασης:60
Αριθµός
έκτακτο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, αφού
ζήτησε και πήρε την έγκριση των µελών για τη συζήτηση του ανωτέρω έκτακτου
θέµατος, ανέφερε τα παρακάτω:
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, εισηγείται µε έγγραφό της,
συµπλήρωση-τροποποίηση στον κανονισµό «Καθορισµός διαδικασίας χορήγησης
στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου για την εξυπηρέτηση εσόδου-εξόδου οχηµάτων
σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού» για τις περιπτώσεις που
µπροστά από τις εισόδους υπάρχουν διαµορφωµένοι χώροι στάθµευσης σύµφωνα µε
τα σχέδια των Αστικών Αναπλάσεων Πολυγύρου, και αναφέρει τα παρακάτω:
«Μετά από αιτήµατα πολιτών του ∆.Πολυγύρου για τον τρόπο πρόσβασης
στα ιδιόκτητα οικόπεδά τους καθώς και στις κατοικίες τους και σε συνέχεια του
εγγράφου για κανονισµό χορήγησης άδειας στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου για την
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εξυπηρέτηση της εισόδου – εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους, έχουµε να
παρατηρήσουµε τα εξής:
Μπροστά από τις εισόδους ιδιωτικών χώρων µέσα στους οποίους υπάρχουν
κτίσµατα µε οικοδοµικές άδειες σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχουν χώροι πάρκινκγ
είτε στον ακάλυπτο χώρο, είτε στο υπόγειο της οικοδοµής, είτε σε δεσµευµένο χώρο
για γκαράζ σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις καθώς επίσης και µπροστά από
πυλωτές οικοδοµών όπως αυτές εγκρίθηκαν από την αντίστοιχη πολεοδοµική αρχή
και κατασκευάστηκαν νοµίµως, διαπιστώθηκε ότι µετά από την υλοποίηση του
έργου: «Αστικές Αναπλάσεις Πολυγύρου» κατασκευάστηκαν θέσεις πάρκινγκ
εµποδίζοντας την λειτουργία των εισόδων αυτών.
Πολλοί κάτοικοι διαµαρτύρονται για τον αποκλεισµό αυτό των εισόδων τους
µετά την υλοποίηση του παραπάνω έργου και ήδη κατασκευάζουν µόνοι τους ράµπες
από µπετόν, χωρίς την απαραίτητη άδεια από το ∆ήµο, µε αποτέλεσµα να
καταστρέφεται το έργο που έγινε πριν από λίγο καιρό. Επίσης υπάρχουν και άλλοι
που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για να εφοδιαστούν µε την απαραίτητη άδεια πριν
προχωρήσουν στην οποιαδήποτε κατασκευή.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό που ψήφισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πολυγύρου
στις περιπτώσεις που θα δίνεται άδεια εισόδου-εξόδου θα γίνεται στο σηµείο αυτί
υποβιβασµός του πεζοδροµίου µετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις στις οποίες έτσι όπως έχει διαµορφωθεί το
πεζοδρόµιο µετά τις αναπλάσεις, µε την υποχρεωτική λωρίδα για άτοµα µε
προβλήµατα όρασης , δεν µπορεί να γίνει ο απαιτούµενος υποβιβασµός. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θα τοποθετούνται ελαστικές ράµπες µικρές σχετικά µεγέθους. Η άποψη
της υπηρεσίας µας είναι να τοποθετούνται ελαστικές ράµπες επειδή όµως υπάρχουν
στο εµπόριο και µεταλλικές επαφίεται στο ∆.Σ. Πολυγύρου να αποφασίσει σχετικά µε
την χρήση της µιας ή της άλλης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η τεχνική υπηρεσία του
∆.Πολυγύρου, θα υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η κατασκευή για την
είσοδο-έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους µε χρήση πεζοδροµίου»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και µετά από
διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει οµόφωνα
Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη σύµφωνη γνώµη της,
σχετικά µε τη συµπλήρωση-τροποποίηση του κανονισµού «Καθορισµός
διαδικασίας χορήγησης στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου για την εξυπηρέτηση
της εισόδου-εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων
εκτός οδού», για τις περιπτώσεις που µπροστά από τις εισόδους υπάρχουν
διαµορφωµένοι χώροι στάθµευσης σύµφωνα µε τα σχέδια των Αστικών Αναπλάσεων
Πολυγύρου.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 8η Νοεµβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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