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“Κόκκινη” κάρτα στα αντικείμενα 
που εμποδίζουν πεζούς

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Συνεχείς θα είναι το επόμε-
νο διάστημα οι έλεγχοι  προς 
τους ιδιοκτήτες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και εμπορικών καταστημάτων 
προκειμένου να απομακρύνουν 
αντικείμενα, εμπορεύματα ή 
κατασκευές που κλείνουν τους 
χώρους που πρέπει να είναι 
ελεύθεροι για τη διέλευση των 
πεζών και εμποδίζουν τα άτομα 
με αναπηρία. 
Υπενθυμίζουμε πως είχε προη-
γηθεί έγγραφο που υπογράφει 
ο Αντιδήμαρχος Ζακυνθίων 
Κώστας Κόκλας και διανεμήθη-
κε από τη Δημοτική Αστυνομία 
στους επιχειρηματίες της πό-
λης ενημερώνοντας τους για το 
αυτονόητο. Το θέμα είχε τεθεί 
και κατά την συνάντηση των 
εκπροσώπων του Εμπορικού 
Συλλόγου με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του Δήμου κατά την 
οποία είχαν δοθεί διευκρινίσεις. 
Ζητούμενο βέβαια παραμένει το 
αν η δημοτική αρχή είναι αποφα-
σισμένη να προβεί στις νόμιμες 
ενέργειες στις οποίες αναφέρε-
ται και στο έγγραφο της.

Οι επίμαχες οδοί 
Αυτό προβλέπεται από τη νέα 
Κανονιστική που έχει ψηφιστεί 
και αναμένεται να εφαρμοστεί 
στην πράξη. Σύμφωνα με αυτή, 
ο καθορισμός του πλάτους των 
πεζοδρομίων, στοιχείο που απο-
τελεί ένα από τα πιο καθοριστι-
κά ζητήματα για την εφαρμογή 
της. Ειδικότερα, προβλέπεται η 
δημιουργία μιας λωρίδας κυκλο-

φορίας πλάτους 4 μέτρων που 
θα προορίζεται αποκλειστικά και 
μόνο για την κυκλοφορία των 
οχημάτων και όχι για την στάση 
ή την στάθμευση τους. Το πλάτος 
του πεζοδρομίου θα είναι τρία 
μέτρα εκατέρωθεν των οδών και 
θα καθορίζεται από την εξωτε-
ρική πλευρά της στοάς μέχρι το 
σημείο όπου ξεκινά η λωρίδα 
κυκλοφορίας. Με το έγγραφό 
του ο κ. Κόκλας παρακαλεί τους 
επιχειρηματίες να απομακρυν-
θεί οτιδήποτε υπάρχει, ώστε να 
παραμείνουν ελεύθερες οι πα-
ρακάτω οδούς: Ελ Βενιζέλου, 
Κ. Λομβάρδου, Βολτέρα, Λα-
σκάρεως, Αγ. Διονυσίου, Αγ. 
Ι. Λογοθετών, Αλ. Ρώμα, 21ης 
Μαΐου καθώς επίσης και στις 

παρόδιες στοές στην πλατεία 
Αγίου Μάρκου και στην Πλα-
τεία Σολωμού, σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα προβούν σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες. 

Η πρόκληση
Μπορεί να χρειάστηκαν πολλά 
χρόνια, άπειρες συναντήσεις και 
συζητήσεις, αμέτρητες διαμαρ-
τυρίες και αναζήτηση τίνος είναι 
αρμοδιότητα για να οδηγηθεί το 
δημοτικό συμβούλιο στην ομό-
φωνη ψήφιση της νέα Κανονι-
στικής, ωστόσο η εφαρμογή της 
στην πράξη δημιουργεί προβλη-
ματισμό.
Οι πολίτες αμφιβάλλουν, κα-
θώς θεωρούν ότι θα πρέπει να 

γίνουν πολλά πράγματα διαφο-
ρετικά για να μπει σε μια τάξη 
η πόλη και η εικόνα της να είναι 
ευπαρουσίαστη για τους ντό-
πιους αλλά και τους τουρίστες 
που την επισκέπτονται κυρίως το 
καλοκαίρι. 
Επομένως, έναν ακόμη πονο-
κέφαλο έχει να αντιμετωπίσει 
η δημοτική αρχή και αυτός δεν 
είναι άλλος από την εφαρμογή 
του δύσκολου εγχειρήματος της 
Κανονιστικής Μελέτης καθόσον 
και όλες οι προηγούμενες δημο-
τικές αρχές έδειχναν ότι υπάρχει 
πολιτική βούληση για τα μέτρα 
τα οποία όμως δεν εφαρμόζο-
νταν για διάφορους και κατά πε-
ρίπτωση λόγους που κανείς δεν 
μπορούσε να ερμηνεύσει. 
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Ο ANDREAS HOERITZAUER Πρόεδρος της Demeter Διεθνούς Ένωσης 
Βιοκαλλιεργητών από Αυστρία και η BRIGITTE EL MONGI 

θα μας μιλήσουν για:
• Αγροτική Ευρωπαϊκή Πολιτική ΚΑΠ και τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν
• Οικονομία βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης
• Πως προστατεύουμε το έδαφος και προλαμβάνουμε την διάβρωση  
• Η σημασία της βιολογικής γεωργίας
• Γιατί «Demeter» και βιοδυναμική καλλιέργεια

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συνδιοργανωτές, υποστηρικτές 
και παρευρεσκόμενους 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Κοιλιωμένου Ζακύνθου

 «Οι Μελισσιώτησες» 
ΑΝΤΑ 

Αρισταίον Ελαιοτριβείο Τυποποιητήριο Σούλης – Χαϊκάλης
Λαϊκή Αγορά Ζακύνθου – Farmers market 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ζακύνθου 

ECO Ζακύνθου 

Ενόψει της φετινής τουριστι-
κής περιόδου προετοιμάζο-
νται τα μέλη του Συλλόγου 
Επιχειρηματιών Βασιλικού 
και κατά πως φαίνεται έχουν 
αντιληφθεί πλήρως πως, “τα 
παιδιά του Ζεβεδαίου πριν 
πεινάσουν μαγειρεύουν”. 

Έχουν ξεκινήσει και σαν επι-
χειρηματίες αλλά και σαν σύλ-
λογος τις προετοιμασίες και 
σκοπός τους είναι να επισκε-
φτούν όλους τους φορείς για 
να κάνουν γνωστό το πρόγραμ-
μά τους για την καθαριότητα, το 
νερό, τον φωτισμό. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, 
Νίκος Βαρδακαστάνης, με δη-
λώσεις του στην εφημερίδα 
μας, αναφέρθηκε σε αυτό το 
μείζον θέμα που πρέπει να λυ-
θεί στον δρόμο προς Βασιλικό, 
κυρίως για την ασφάλεια των 
ανθρώπων. Και πρόσθεσε ‘Τα 
γεφύρια είναι πολύ επικίνδυ-
να, διότι μερικά από αυτά δεν 
έχουν καθόλου στηθαία. Τα πιο 
πολλά ατυχήματα προέρχονται 
από ανθρώπινα λάθη, όμως 
συνένοχος είναι και το κρά-
τος.  Εμείς προσπαθούμε, από 
τα ήδη υπάρχοντα, να μπορέ-
σουμε να φτιάξουμε με τέτοια 
μορφή τις επιχειρήσεις μας για 
να μπορέσουμε να ανταπεξέλ-
θουμε στις υποχρεώσεις μας’’. 

Για την υδροδότηση….
Όσον αφορά το πρόβλημα της 
υδροδότησης, ο κ. Βαρδα-
καστάνης ανέφερε ότι έχουν 
δοθεί υποσχέσεις από τους αρ-
μόδιους, ότι το ζήτημα θα λυθεί 

μια και καλή και προσθέτει ‘’Εί-
χαμε πραγματοποιήσει μια συ-
νάντηση παρουσία Δημάρχου 
και του Προέδρου της ΔΕΥΑΖ 
μιλήσαμε και μου υποσχέθη-
καν σημαντική βελτίωση, αλλά 
αυτό θα το δούμε στην πράξη. 
Εύχομαι να τηρήσουν τον λόγο 
τους και να μπορούμε και εμείς 
να δουλέψουμε’’. 

Εισέπραξαν δεσμευσεις
Για τα γενικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος, 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Επιχειρηματιών Βασιλικού έχει 
κάποια αιτήματα για να μπορέ-
σουν να ανταπεξέλθουν κατά 
την επόμενη τουριστική σεζόν. 
‘’Από τον Δήμο περιμένουμε 
σίγουρα να υπάρξει η καθα-
ριότητα η οποία δεν ήταν σε 
καλή κατάσταση φέτος ενώ 
ταυτόχρονα είχαμε πρόβλημα 
και με το νερό. Μας έχει υπο-
σχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα δρο-
μολογήσει και το πολυδύναμο. 
Για τα μεγάλα προβλήματα της 
Ζακύνθου, τα σκουπίδια, το 
νοσοκομείο, το λιμάνι, γίνονται 
πράγματα από την περιφέρεια 
και τον Δήμο, όμως δεν φαί-
νονται. Επιβάλλεται να λυθούν 
τα προβλήματα. Καλώ τους 
πάντες να έχουν συναίνεση 
για να λύσουν αυτά τα μεγάλα 
προβλήματα που έχουμε και 
αργότερα να λύσουμε και τα 
υπόλοιπα’’, καταλήγει.
Διαβεβαιώσεις έχουν λάβει και 
από την Περιφέρεια πως μετά 
την ασφαλτόστρωση και κάποια 
στηθαία που έκανε θα ασχολη-
θεί με τα γεφύρια. 

Χτυπούν πόρτες 
και ζητούν λύσεις  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ


