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ΘΕΜΑ : Παραχώρηση σε ποσοστό 20% του πάρκου που περικλείεται από
Ιδομενέως- Μεραμβέλλου – Αρετούσης.
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 περί παραχώρησης
κοινόχρηστων χώρων σε πεζοδρόμια πεζόδρομους πλατείες, πάρκα κλπ σας γνωρίζουμε
ότι:

Για πάρκο που περικλείεται από τις οδούς , Ιδομενέως , Μεραμβέλλου και
Αρετούσης, υπάρχει ενδιαφέρον από τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος , να τους παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος εντός του πάρκου για να
τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα προς εξυπηρέτηση των πελατών τους.
Μετά από μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων & Μελετών , αποτυπώθηκε ο κοινόχρηστος χώρος του πάρκου και οροθετήθηκαν τα
τμήματα εκείνα που μπορούν να παραχωρηθούν στα παρακείμενα καταστήματα , έτσι ώστε
να παραμένει προσβάσιμο για τους δημότες τουλάχιστον 80% του χώρου του πάρκου. Το
υπόλοιπο 20% , κατανεμήθηκε έτσι ώστε να μην ενοχλεί την ελεύθερη διέλευση των
δημοτών και θα κατανεμηθεί στα καταστήματα ανάλογα με την προβολή τους.
Με τη προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα από τους επιχειρηματίες τα όρια όπως αυτά
έχουν αποτυπωθεί στο σχεδιάγραμμα, ότι δεν θα παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο πάρκο και
στην παιδική χαρά των δημοτών –μη πελατών- και ότι οι επιχειρηματίες ,όπως ήδη έχουν
προθυμοποιηθεί και προτείνει, θα έχουν την πλήρη ευθύνη καθαριότητας του πάρκου με
την επίβλεψη του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας,
αποδίδοντας ένα αποτέλεσμα στην περιοχή που να παρουσιάζεται αν μη τι άλλο όμορφο,
θεωρούμε ότι είναι εφικτή η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός του πάρκου.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε , να λάβετε σχετική Απόφαση στα πλαίσια της
αρμοδιότητας σας που να αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται εντός
του πάρκου που περικλείεται από τις οδούς Ιδομενέως , Μεραμβέλλου και Αρετούσης και
αφορούν τα συγκεκριμένα τμήματα που ορίζονται από το σχεδιάγραμμα που συνέταξε η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Συνημμένα: Σχεδιάγραμμα Τεχνικής Υπηρεσίας.
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