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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛ. ΠΕΤΡΙΝΟΥ 

 

Προτάσεις για τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των πεζοδρομήσεων και της πλ. 

Πετρινού, απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας στον 

Δήμαρχο Τρίπολης κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη. 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ως εκπρόσωπος όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της 

Αρκαδίας, σας καταθέτει τις απόψεις – προτάσεις του σχετικά με τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας μετά 

την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης των οδών Τ. Σεχιώτη και Εθν. Αντίστασης, καθώς και την ανάπλαση 

της Πλατείας Πετρινού.                                                                      

Καταρχήν, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρηματικότητας, καθώς 

και του Δήμου είναι η τήρηση της νομιμότητας. Αυτό επιθυμεί να προάγει πρωτίστως το Επιμελητήριο 

Αρκαδίας. Βασικό πρόβλημα αποτελεί, λοιπόν, όχι μόνον η θέσπιση σωστών και δίκαιων κανόνων, αλλά η 

εφαρμογή τους από τα αρμόδια όργανα. Για το λόγο αυτό, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας 

στην ανάγκη να υπάρξει αυστηρή τήρηση και διαρκής έλεγχος των κανόνων που θα αποφασιστούν 

σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου της πόλης μας. Επί των κανόνων αυτών, θα θέλαμε να προτείνουμε, 

μετά και από διαβούλευση με τα μέλη μας, τα ακόλουθα: 

 

 

ΜΜΕ 
 

ΠΡΟΣ 

 

ΤΡΙΠΟΛΗ   23/11/2012 



1. Στους κεντρικούς δρόμους που πεζοδρομούνται (Εθνικής Αντίστασης και Τάσου 

Σεχιώτη), να δίδεται άδεια καταλήψεως του κοινοχρήστου χώρου στην πρόσοψη του κάθε 

καταστήματος. 

Ο χώρος θα οριοθετείται σαφέστατα από το ρείθρο του πεζοδρομίου που θα 

κατασκευαστεί και θα αφορά στα 2/3 αυτού. 

2. Στην Πλατεία Πετρινού τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται αμέσως μπροστά 

από τα καταστήματα και μέχρι ενός εύλογου σημείου που θα ορίσει η Τεχνική υπηρεσία και το 

συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης,  το οποίο θα οριοθετείται με σαφή τρόπο (όπως στον πεζόδρομο 

της Δεληγιάννη, είτε δια κιγκλιδωμάτων είτε με την κατασκευή παταριού), έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η υγιής λειτουργία των επιχειρήσεων παντός αντικειμένου, αλλά και να παρέχεται 

παράλληλα άνετος δρόμος για την διέλευση των πολιτών. 

3. Τα περίπτερα να διαμορφωθούν κατά  τέτοιο τρόπο ώστε να μη φαίνονται 

εξωτερικά αντικείμενα που δε συνάδουν με την καλαίσθητη ομοιομορφία. (Ψυγεία αναψυκτικών, 

παγωτών, διαφημιστικές επιγραφές και banners). Αυτό μπορεί να γίνει με την κατασκευή 

περιπτέρων κλειστών σε λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις, στα οποία οι ιδιοκτήτες θα 

δραστηριοποιούνται εντός αυτών και μόνο.   

4. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης να καταρτίσει σχέδιο, που θα αφορά στην 

διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων των καταστημάτων. 

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθόδους σκίασης 

και προστασίας από βροχή και κρύο, καθώς και διαχωρισμού των καταστημάτων με κάθετα 

διαχωριστικά μέχρι το όριο της πρόσοψης της κάθε επιχείρησης. 

Η κάθε επιχείρηση κατόπιν θα κάνει αίτηση όπου θα δηλώνει  πιο σχέδιο θα ακολουθήσει 

από αυτά που θα της έχουν υποδειχθεί και αναλόγως θα αδειοδοτείται για την διαμόρφωση του 

εξωτερικού χώρου που θα της δοθεί.    

Έτσι θα διασφαλιστεί η ομοιομορφία της πόλης μας και θα προαχθεί η ΝΟΜΙΜΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ καθώς και η μέριμνα για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες  

(Διέλευση πεζών, ποδηλατών, ασθενοφόρων, οχημάτων τροφοδοσίας κλπ). 

5. Για την τροφοδοσία των καταστημάτων να υπάρξει πρόβλεψη που θα αφορά σε 

συγκεκριμένο ωράριο προσπέλασης των οχημάτων  και επίσης να δημιουργηθούν θέσεις 

διευκόλυνσης των οχημάτων για προσωρινή στάθμευση. 

6. Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 

πεζοδρόμων και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος για την μη διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων, 

δικύκλων και του παράνομου παρκαρίσματος. Παρόλα αυτά και δεδομένου ότι στο κέντρο της 



πόλης μας και τους συγκεκριμένους δρόμους και την πλατεία Πετρινού έχουν την έδρα τους 

πλήθος ιατρείων και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, τις οποίες υπάρχει ανάγκη να 

προσεγγίζουν κατά περίπτωση άτομα μεγάλης ηλικίας, με δυσκολίες στην κίνηση ή άτομα με 

ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη ή ειδική άδεια για την προσέγγιση των 

ταξί σε αυτά τα σημεία, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση των ανωτέρω ατόμων στους 

επαγγελματίες που πρέπει να επισκεφθούν. 

 

Οι ανωτέρω προτάσεις μας θεωρούμε ότι λαμβάνουν υπόψη τόσο την ανάγκη εύρυθμης 

λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που 

διανύουμε, αλλά και το σεβασμό προς τον πολίτη και τους περιοίκους της περιοχής. Για άλλη μια φορά 

επισημαίνουμε, όμως, ότι πρώτιστο ρόλο στα ανωτέρω διαδραματίζει η απαρέγκλιτη τήρηση των όποιων 

κανόνων τεθούν και η επαγρύπνηση των αρμοδίων οργάνων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία επί του θέματος. 

 

Με εκτίμηση, 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 

 

 

 

 


