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Ιδιοκτήτης καταστήματος στον Δήμο Ζαχάρως Ηλείας κατήγγειλε στον Συνήγορο
του Πολίτη ότι η διοίκηση δεν απαντούσε, επί σειρά ετών, σε αίτημά του για
μετατόπιση περιπτέρου. Το περίπτερο που είχε τοποθετηθεί σε κεντρικό πεζοδρόμιο
του Δήμου, κάλυπτε ολόκληρη την προς την οδό πλευρά του καταστήματός του και
εμπόδιζε την προσέλευση των πελατών σε αυτό. Επιπλέον, παρεμπόδιζε την
ελεύθερη κυκλοφορία στον κοινόχρηστο χώρο του πεζοδρομίου.
Ο νόμος προέβλεπε ότι μέχρι τις 31-12-2010 αρμόδιος για την εξέταση αιτημάτων
μετατόπισης περιπτέρων και την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των ιδιοκτητών περιπτέρων στις προβλεπόμενες διαστάσεις, ήταν ο
Νομάρχης. Με την κατάργηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης από τον
«Καλλικράτη», αρμόδιοι για τα περίπτερα όπως και για την απρόσκοπτη πρόσβαση
στους κοινόχρηστους χώρους, είναι πλέον οι Δήμοι..
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε, καταρχάς, έγγραφη και αναλυτική ενημέρωση για
την υπόθεση από τις υπηρεσίες της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και
να εξετασθεί το αίτημα του πολίτη για τη μετατόπιση του περιπτέρου. Στη συνέχεια,
μετά την μετάθεση της αρμοδιότητας, απευθύνθηκε στον Δήμο Ζαχάρως, τονίζοντας
ότι το πεζοδρόμιο είναι κοινόχρηστο πράγμα και ότι απαραίτητη προϋπόθεση της
παραχώρησης δικαιωμάτων επί κοινόχρηστου πράγματος είναι η εξυπηρέτηση ή
πάντως, η μη αναίρεση της κοινής του χρήσης. Ο περιορισμός δεν αφορά μόνο τη
συνήθη χρήση του πεζοδρομίου (ελεύθερη διέλευση επ’ αυτού), αλλά και την ειδική
χρήση του για την εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών των παρακείμενων
καταστημάτων και επιχειρήσεων. Ζήτησε επίσης, από τον Δήμο να διενεργήσει
αυτοψία για να διαπιστωθεί αν παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο, ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας του πεζοδρομίου.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Δήμος Ζαχάρως διαπίστωσε ότι
πράγματι το περίπτερο είχε αναπτυχθεί υπέρμετρα και παρέπεμψε το θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω σοβαρότητας. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο
συνεκτίμησε την ανάγκη ασφαλούς διέλευσης των πεζών, την εκτέλεση έργων για την
ανάπλαση του πεζοδρομίου και την αισθητική αναβάθμιση των πέριξ οδών και
αποφάσισε την μετατόπιση του περιπτέρου σε άλλη θέση, κοντά στην
προϋφιστάμενη και με την ίδια εμπορική αξία.
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