ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ
Πόρος 11/5/2015 Αρ. Πρ.: 44

Προς: Δήμαρχο Πόρου/Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δ.Σ, κ. Ιωάννη Δημητριάδη
Κοιν.: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, κα Κανατσίδη Ελένη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πόρου
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου
Θέμα: «Θέσεις Ε.Ε.Σ.Π για τον Κανονισμό Λειτουργίας Κ/Χ»
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, το οποίο θα
συζητηθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, το Δ.Σ του Εμπορικού-Επαγγελματικού
Συλλόγου Πόρου, σε τακτική του Συνεδρίαση, μελέτησε τον προτεινόμενο Κανονισμό Κ/Χ και
αποφάσισε τα εξής:
1. Η σύνταξη και διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου
Πόρου, αποτελεί από μόνη της μια πολύ σημαντική πράξη, η οποία θα βοηθήσει στην
αποτελεσματικότερη διαχείριση των Κοινόχρηστων Χώρων, αλλά και θα συμβάλει στην ισότιμη
μεταχείριση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του νησιού.
2. Ο προς έγκριση Κανονισμός Λειτουργίας Κ/Χ του Δήμου Πόρου, περιέχει όλες τις απαραίτητες
εκ των Νόμων Οδηγίες και Κανόνες για την σωστή διευθέτηση των ζητημάτων που άπτονται
της Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων από τις επιχειρήσεις του νησιού.
3. Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην περιοχή της Σφαιρίας,
οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως οι αναφορές του Άρθρου 5, παράγραφος 4 καθώς και του
Άρθρου 10, παράγραφος 3 – αν και περιγράφουν Υπουργικές Αποφάσεις - ενδεχομένως θα
δημιουργήσουν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία πολλών υφιστάμενων επιχειρήσεων
(Εμπορικών και Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) :
Άρθρο 5 παράγραφος 4
«…Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό
ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 2,20μ. απολύτως ελεύθερο από
οποιοδήποτε εμπόδιο…»
Άρθρο 10 παράγραφος 3
«…επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή,
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο
πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους
σταθερό ή κινητό εμπόδιο…»
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Το πεζοδρόμιο που υπάρχει στην άνω πλευρά του παραλιακού δρόμου της Σφαιρίας, δηλαδή
πλησίον της οικοδομικής γραμμής (ιδιαίτερα από καφετέρια Yachting Café έως Πλατεία
Δημαρχείου) στα περισσότερα σημεία του έχει μικρές διαστάσεις, ενώ δεν διαθέτει σχεδόν
καθόλου τις ειδικές ράμπες για ΑΜΕΑ.
Οι επιχειρήσεις της περιοχής που χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια μικρό μέρος του
υφιστάμενου πεζοδρομίου - για την προβολή των προϊόντων τους ή τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων - θα επηρεαστούν από τον καθορισμό του ελεύθερου χώρου στο 1,50 μ
κατ’ ελάχιστο. Σύμφωνα με αρκετούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες της παραλιακής οδού,
οι υφιστάμενες άδειες παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, καθόριζαν έως τώρα ελεύθερο
χώρο για πεζούς πλάτους 1,0-1,2μ.
Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη πως οι πεζοί χρησιμοποιούν κυρίως το μεγάλου
πλάτους παραλιακό πεζοδρόμιο (από την κάτω πλευρά του δρόμου), ζητούμε να γίνουν όλες
οι απαραίτητες ενέργειες από τον Δήμο Πόρου, ώστε στις παραχωρήσεις Κοινόχρηστων
χώρων στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στην άνω πλευρά του παραλιακού δρόμου της
Σφαιρίας – ιδιαίτερα από καφετέρια Yachting Café έως Bar Joy, να προβλεφθεί ελεύθερη
ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,20μ και όχι 1,50μ.
Με την μικρή αυτή διόρθωση το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων της παραλιακής οδού
της Σφαιρίας, θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα δεν θα
δημιουργηθεί κανένα ουσιαστικό πρόβλημα στην μετακίνηση των πεζών ή των αναπηρικών
αμαξιδίων, μιας και η κύρια εξυπηρέτηση αυτών γίνεται από το παραλιακό πεζοδρόμιο
μεγάλου πλάτους που αποτελεί μια ενιαία διαδρομή από τη Νέα Προβλήτα έως τον Σταυρό και
διαθέτει σε πολλά σημεία τις ειδικές ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ, σε αντίθεση με το μικρού
πλάτους πεζοδρόμιο πλησίον της οικοδομικής γραμμής.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Παπαχρήστου
Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Π

Δημήτρης Α. Συξέρης
Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Σ.Π
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