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Αγαπητέ κύριε **********,
Ο

Συνήγορος

του

Πολίτη

εξέτασε

αναφορά

σας

µε

την

οποία

διαµαρτυρηθήκατε για παραλείψεις των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,
σχετικά µε το ζήτηµα της κατασκευής πεζοδροµίων στο βόρειο τµήµα της οδού
Βυζουκίδου και τη διαµόρφωσή τους.
Στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού ρόλου του, ο ΣτΠ απέστειλε το υπ΄αριθ.
πρωτ. 129810/40154/06-09-2010 πρώτο έγγραφο διερεύνησης της υπόθεσης.
Από τη ∆/νση Οδοποιίας του ∆ήµου,

λάβαµε

το υπ΄αριθ.

πρωτ.

78827/3064/23-09-2010 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι «…η ζητούµενη
διαµόρφωση πεζοδροµίου στην οδό Βυζουκίδου σε χώρο που ανήκει, σύµφωνα µε τη
∆/νση Τοπογραφίας… και βάσει της ισχύουσας ρυµοτοµίας στο Α.Π.Θ., δεν είναι
δυνατό να πραγµατοποιηθεί, καθόσον δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της υπηρεσίας
µας η κατασκευή πεζοδροµίου σε ιδιωτικό χώρο» και καταλήγει «…προτείνουµε ως
µοναδική λύση την διαµόρφωση εκ νέου πεζοδροµίων και στις δύο πλευρές εντός των
ορίων της οδού , όπως ορίζει και η σχετική νοµοθεσία. Για τη διευθέτηση αυτή
απαιτείται η µετατόπιση του άξονα της οδού και ο περιορισµός του πλάτους του
πεζοδροµίου από την πλευρά των πολυκατοικιών».
Από τη Γενική ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ.,
λάβαµε το υπ΄αριθ. πρωτ. 6062/01-10-2010 έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο «…η
Γεν.∆/νση…βρίσκεται σε συνεργασία…για την τροποποίηση των ορίων του
οικοπέδου του Τελλογλείου, η οποία θα επιτευχθεί µε ισοζύγιο των εκατέρωθεν του
Τελλογλείου χώρων πρασίνου…».
Από τη ∆/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου, λάβαµε το
υπ΄αριθ. πρωτ. 82625/4361,4657/06-10-2010 έγγραφο, σύµφωνα µε το οποίο
«…αναµένεται η υποβολή πρότασης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο για την
ρύθµιση των …πολεοδοµικών προβληµάτων, επί της οποίας θα εισηγηθεί λόγω

αρµοδιότητας η Υπηρεσία µας και στη συνέχεια θα γνωµοδοτήσει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο».
Στη συνέχεια, µας ενηµερώσατε για τη συζήτηση που είχαν κάτοικοι της
περιοχής µε το ∆.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύµατος, κατά τη συνεδρίασή του την 04-102010, µε κύριο αντικείµενο την πρόταση τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου.
Στις 24-03-2011, η πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κα Μπαλλά είχε
συνεργασία µε το ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης, επί διαφόρων θεµάτων. Στο πλαίσιο της
συζήτησης επισηµάνθηκε η ανάγκη αναµονής των προτάσεων του Α.Π.Θ. για την
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, ώστε ο ∆ήµος να προχωρήσει στις
απαραίτητες ενέργειες.
Στη συνέχεια, ο ΣτΠ απέστειλε το υπ΄αριθ. πρωτ. 129810/10725/02-05-2011
έγγραφό του, ζητώντας ενηµέρωση σχετικά µε την αναµονή προτάσεων του Α.Π.Θ. .
Σε

απάντηση

του

τελευταίου

εγγράφου,

λάβαµε

το

υπ΄αριθ.πρωτ.51176/2210,2200/07-06-2011 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. *********,
σύµφωνα µε το οποίο ενηµερωθήκαµε ότι «…παραµένει σε εκκρεµότητα η υποβολή
πρότασης τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου από το Α.Π.Θ.».
Κατόπιν, αποστείλαµε την υπ΄αριθ.πρωτ.129810/25937/28-09-2011 επιστολή
υπενθύµισης στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του Α.Π.Θ..
Ωστόσο, από το Α.Π.Θ. λάβαµε το υπ΄αριθ.πρωτ.2242/26/09/2011 έγγραφο
προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Ανεξάρτητη Αρχή,
σύµφωνα µε το οποίο «…η άποψη της Πρυτανείας είναι να εφαρµοστεί η εγκεκριµένη
ρυµοτοµία για την ολοκλήρωση των εργασιών πεζοδρόµησης στο τµήµα αυτό της
οδού».
Στις 14-11-2011, κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφθηκε υπηρεσίες
της Κεν. Μακεδονίας και πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη µε τους ∆/ντές των
αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ.********,
οπότε επιβεβαιώθηκε η αρχική άποψη της Πρυτανείας του Α.Π.Θ. για την εφαρµογή
της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας.
Στη συνέχεια, λάβαµε το υπ΄αριθ.πρωτ. 636/5980/21-12-2011 έγγραφο της
∆/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί.
Από την απάντηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας φαίνεται ότι, αναφορικά µε
το θέµα κατασκευής πεζοδροµίων προς την πλευρά του Πανεπιστηµίου, η υπηρεσία
το αντιµετωπίζει συνολικά, λαµβάνοντας υπόψη το αναγκαίο πλάτος του δρόµου και
των πεζοδροµίων, εκατέρωθεν αυτού.

Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, «το ..έργο θα αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο
του Τεχνικού Προγράµµατος…». Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, εκτιµάται ότι οι
υπηρεσίες του ∆ήµου εξέτασαν το αίτηµά σας για την κατασκευή των πεζοδροµίων
και ολοκληρώνεται η διερεύνηση της υπόθεσης από πλευράς του Συνηγόρου του
Πολίτη.
Περαιτέρω, η επαναφορά του αιτήµατός σας

για µονοδρόµηση της οδού

Βυζουκίδου απαντήθηκε από τη ∆/νση Κυκλοφορίας µε το από 04-11-2011 έγγραφο,
σύµφωνα µε το οποίο εµµένουν στην υπ΄αριθ.πρωτ.58179/1102/23-06-2010
απάντηση . Άλλωστε για τα ζητήµατα των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων ο ΣτΠ σας έχει
ήδη απαντήσει µε το υπ΄αριθ.πρωτ.129810/40153/02-09-2010 έγγραφό του προς
εσάς.
Επισηµαίνουµε, ακόµα, ότι ο τρόπος επίλυσης των κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων, σε συνάρτηση µε το πλάτος του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων
είναι θέµα τεχνικής φύσης, το οποίο εξαρτάται και από τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες. Ως τέτοιας µορφής ζήτηµα, σας υπενθυµίζουµε ότι ο ΣτΠ δεν έχει την
αρµοδιότητα και τη δυνατότητα ελέγχου της τεχνικής κρίσης της διοίκησης.
Εν τούτοις, κοινοποιούµε το παρόν έγγραφο στην αρµόδια ∆/νση Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εξετάσει τη
δυνατότητα επίσπευσης της σύνταξης της απαραίτητης µελέτης.
Τέλος, επειδή κοινοποιήσατε στην Αρχή την από 10 -01-2012 επιστολή σας
προς τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, µε την οποία εκφράζετε τις απόψεις σας για τα
αναγραφόµενα στο προαναφερθέν απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης Μελετών, σας
ενηµερώνουµε ότι εφόσον ενηµερωθείτε για το χρόνο σύνταξης της ανωτέρω
µελέτης, µπορείτε να διατυπώσετε τις όποιες ενστάσεις, προς την επισπεύδουσα
υπηρεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί ότι έχει εξαντληθεί το
διαµεσολαβητικό έργο της, στο πλαίσιο των εκ του νόµου αρµοδιοτήτων της, για τη
συγκεκριµένη υπόθεση και σας ενηµερώνει ότι ο φάκελός της αρχειοθετείται.
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη σας.

Με εκτίµηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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