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ΘΕΜΑ : « Aυτοψία στον παιδικό σταθμό «Φιλέας Φογκ» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στον Άγιο   
Στέφανο » 
ΣΧΕΤ : α/ Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 29750/04-10-2012 αίτηση. 

 
    Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 23-10-2012 στον παιδικό σταθμό 
«Φιλέας Φογκ» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στον Άγιο Στέφανο λόγω ανώνυμης καταγγελίας για 
ύπαρξη παράνομης ράμπας και πινακίδας (σύμφωνα με το α’ σχετικό) διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
1/ Στην πρόσοψη του στην θέση του πάρκινγκ έχει κατασκευαστεί ράμπα διαστάσεων 2,50x0,60μ  εκτός 
της ρυμοτομικής γραμμής χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής κεκλιμένων επιφανειών, με 
συνέπεια να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ακόμα αποτελεί 
παράγοντα πρόκλησης ατυχήματος με μεγάλη επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα και δίκυκλα τα 
οποία δύναται να παρεκτραπούν από την πορεία τους μετά από πρόσκρουση σε αυτήν. Τέλος εμποδίζεται 
και η ροή των επιφανειακών υδάτων.  
Σύμφωνα με το Νέο Κτιριοδομικό Κανονισμό (Νόμος υπ’ αριθμ. 4067) άρθρο 20, παράγραφος 4, εκτός της 
ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφής κατασκευή μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση 
του κτιρίου όπως ράμπες κλπ. ως εκ τούτου η τεχνική υπηρεσία προτείνει η ράμπα επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου να απομακρυνθεί.   
2/ Στην πλαϊνή όψη υπάρχει αναρτημένη στο ύψος του 1,50 μέτρου  διαφημιστική ταμπέλα διαστάσεων 
2,00x1,00μ.  
Σύμφωνα όμως με τον Ν. 2946/2001 Άρθρο 2, παράγραφος 2 , απαγορεύεται η τοποθέτηση σε 
κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή καταστημάτων. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνεται η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια 
της κυκλοφορίας. 
Άρα, σε συνέχεια των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 καλείται η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί την λήψη απόφασης για τις συγκεκριμένες παραβάσεις.   
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2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.                                                                               Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

                     


