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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
 
Το ΤΕΕ Πελ/σου απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Τρίπολης κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη, με θέμα τις 
καταπατήσεις Δημοσίων χώρων στην πόλη της Τρίπολης. Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι 
το εξής:  
Κύριε Δήμαρχε, 
Το τελευταίο διάστημα οι πολίτες της Τρίπολης γίνονται μάρτυρες όλων και περισσότερων 
περιπτώσεων κατάληψης δημοσίων χώρων από αρκετούς επαγγελματίες οι οποίοι δεν διστάζουν 
να κάνουν χρήση των χώρων αυτών για ίδιο οικονομικό όφελος.  
Το φαινόμενο αυξήθηκε κατακόρυφα με αφορμή την πεζοδρόμηση του κέντρου και την ταυτόχρονη 
κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.  
Η κατάληψη αυτή συνοδεύεται δυστυχώς, σχεδόν πάντοτε, και με την αισθητική υποβάθμιση του 
χώρου (πλατείας, πάρκου, πεζοδρομίου, πεζόδρομου κλπ.) τον οποίο καταλαμβάνουν.  
Γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης ψήφισε μια σειρά κανονιστικών 
διατάξεων που διευθετούν ζητήματα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε ορισμένες περιοχές της 
Τρίπολης, διατάξεων, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι σύμφωνες με τις κείμενες πολεοδομικές 
διατάξεις περί σχεδίων πόλεως και διαχείρισης δημοσίων χώρων, τήρησης ρυμοτομικών γραμμών 
κλπ.  
Σίγουρα θα πρέπει να ακολουθήσει η ψήφιση και νέων κανονιστικών διατάξεων που να αφορούν 
και άλλες γειτονιές της πόλης ή ακόμα και να βελτιωθούν τις ισχύουσες.  
Δεν αρκούν όμως όλα αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης 
αποτελεί η διασφάλιση, από πλευράς των αρμοδίων οργάνων, της μη παραβίασης των όρων και 
των περιορισμών των κανονιστικών διατάξεων.  
Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας δυσκολεύει κατά πολύ τη 
πραγματοποίηση ελέγχων.  
Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να αποτελέσει την αιτία κατάργησης αυτών. Οι έλεγχοι είναι 
απαραίτητοι και για να εφαρμόζονται πιστά οι κανονισμοί αλλά και για να αποφευχθεί η αύξηση 
των φαινομένων παραβατικότητας.  
Δε μπορεί η οικονομική και κοινωνική πλέον κρίση που όλοι βιώνουμε καθημερινά να αποτελεί 
άλλοθι για κάποιους προκειμένου να αδιαφορούν για την τήρηση των κανόνων και των 
περιορισμών και να αυθαιρετούν εις βάρος των συμπολιτών τους.  
Φαινόμενα παραβατικότητας που βλέπομε καθημερινά σε Δημόσιους χώρους όπως καταλήψεις 
πολλαπλάσιων τετραγωνικών μέτρων κοινοχρήστων χώρων από αυτά που έχουν δηλωθεί και 
κοστολογηθεί σε περίπτερα-μίνι μάρκετ κλπ., προκλητική κατάληψη χώρου μπροστά από το 
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κατάστημα με το πρόσχημα της ισόβιας τροφοδοσίας, καταλήψεις πεζοδρόμων, αυθαίρετα 
στέγαστρα κλπ., είναι αδικαιολόγητα.  
Πιστεύουμε ότι τα αρμόδια όργανα θα πρέπει άμεσα να ενεργήσουν προκειμένου να εξαλειφθούν 
τα παραπάνω φαινόμενα παραβατικότητας. Η όποια καθυστέρηση αποβαίνει εις βάρος του 
συνόλου, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση των εν λόγω φαινομένων με γεωμετρική πρόοδο, 
μιας και που η όποια καθυστέρηση ή ανεκτικότητα οδηγεί ακόμα και τους ορθά σκεπτόμενους 
επαγγελματίες να αυθαιρετήσουν αφού πλέον βιώνουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.  
Θα πρέπει όλοι, και πρωτίστως οι έχοντες τη διοίκηση, να πράξουμε το καθήκον μας έτσι ώστε να 
προστατευθούν οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι είναι απαραίτητοι έως πολύτιμοι για τους δημότες.  
Η προστασία των Δημοτικών χώρων και γενικά της πόλης από κάθε είδους αυθαιρεσίες και 
αυθαίρετα καθώς και από οποιαδήποτε αισθητική υποβάθμιση είναι υποχρέωση όλων μας, 
αιρετών αρχόντων, Δημοσίων λειτουργών, πολιτών. 
Το Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου είναι έτοιμο και πρόθυμο να συνεργαστεί και να βοηθήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση.  
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