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Πολίτης διαµαρτυρήθηκε για παραλείψεις των υπηρεσιών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, σχετικά µε το ζήτηµα της κατασκευής και διαµόρφωσης πεζοδροµίων
στο βόρειο τµήµα της οδού Βυζουκίδου, στη Θεσσαλονίκη.
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, θεωρούσε ότι η ζητούµενη διαµόρφωση
πεζοδροµίου, σε χώρο που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ), δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί, καθώς η κατασκευή πεζοδροµίου σε
ιδιωτικό χώρο δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητές του. Παράλληλα, ανέµενε την
υποβολή πρότασης από το ΑΠΘ για την πιθανότητα παραχώρησης τµήµατος της
ιδιοκτησίας του για την κατασκευή του πεζοδροµίου, προκειµένου να γνωµοδοτήσει
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη πραγµατοποίησε συνάντηση µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και επιβεβαίωσε την άρνηση της Πρυτανείας του
ΑΠΘ να παραχωρήσει χώρο για την κατασκευή πεζοδροµίου, διότι αυτό
ενδεχοµένως θα συνιστούσε µεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων. Παράλληλα, ο
∆ήµος διευκρίνισε ότι αντιµετωπίζει συνολικά το θέµα κατασκευής πεζοδροµίων
προς την πλευρά του πανεπιστηµίου, λαµβάνοντας υπόψη το αναγκαίο πλάτος του
δρόµου και των πεζοδροµίων, εκατέρωθεν αυτού, στο πλαίσιο του τεχνικού
προγράµµατός του. Στο σηµείο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι ολοκλήρωσε
το διαµεσολαβητικό ρόλο του για την ατοµική αναφορά. Ζήτησε όµως από τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης, να επισπεύσει τη σύνταξη της απαραίτητης µελέτης και υλοποίησης
του έργου.
Στη συνέχεια, η Αρχή ενηµερώθηκε από το Πρυτανικό Συµβούλιο του ΑΠΘ
ότι στην πρόταση που υπέβαλε προς τον ∆ήµο εξέφρασε τη συναίνεσή του, για τη
διαµόρφωση των πεζοδροµίων, χωρίς βέβαια αυτό να συνιστά παραχώρηση
κυριότητας έκτασης, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, παρά τις µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις,
διαπιστώνει την ανταπόκριση των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του
ΑΠΘ, καθώς και τη θετική έκβαση της υπόθεσης.
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