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Ισχύον καθεστώς για τον πεζόδρομο Ικτίνου Ζεύξιδος 

 2655/30-11-2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτο-
νικών Έργων) (αρ. πρωτ. 36082/21-12-2009 Εγκριτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης). 

 637/10-5-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών 
Έργων), 1488/6-10-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νσης Μελετών 
Αρχιτεκτονικών Έργων) (αρ. πρωτ. 69044/17-10-2011 Εγκριτικής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης). 

 570/14-4-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχει-
ρηματία) (αρ. πρωτ. 36639/13-06-2014 Εγκριτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, με την παρατήρηση της ανάκλησης του σκέλους 1Β του 
διατακτικού αυτής). 

 908/15-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρη-
ματία) 

 325 /28-2-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και 
Αρχιτεκτονικών Μελετών) (αρ. πρωτ. 18697/18-4-2017 απορριπτική Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης), (αρ. εγκριτικής απόφασης Ειδικής Επιτροπής 
άρθρου 152 46/16-6-2017 6η συνεδρίαση 152, ΑΔΑ: 71H0OP1Y-H58) 
 

 Χωροθέτηση 
1. Εγκρίνει  την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί των πεζοδρόμων Ικτίνου 

και Ζεύξιδος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτοί εμφανίζονται 
γραμμοσκιασμένοι στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με ημερομηνία 5 
Απριλίου 2011, το οποίο συνέταξε η Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων επί 
υποβάθρου αποτύπωσης της Δ/νσης Τοπογραφίας, με τους  όρους και τις 
προϋποθέσεις των νόμιμων διατάξεων για την παραχώρηση κοινόχρηστων σε 
πεζοδρόμους. Το τοπογραφικό διάγραμμα αυτό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της 
κανονιστικής απόφασης (ΑΔΣ 637/10-5-2011, ορθή επανάληψη ΑΔΣ 1488/6-10-
2011). 

2. Εγκρίνει την επιπλέον παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων επί του 
πεζοδρόμου Ικτίνου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως αυτοί 
εμφανίζονται γραμμοσκιασμένοι στο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνέταξε η 
Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία επί υποβάθρου της Δ/νσης Τοπογραφίας, με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των νόμιμων διατάξεων για την παραχώρηση 
κοινόχρηστων χώρων σε πεζοδρόμους. Το τοπογραφικό διάγραμμα αυτό είναι 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας κανονιστικής απόφασης (ΑΔΣ 570/14-4-2014, 
ΑΔΣ 908/15-9-2014).  

3. Εγκρίνει τη συμπλήρωση του διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
των τραπεζοκαθισμάτων μόνο στα τμήματα που επισημαίνονται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα με γκρι χρώμα επί του πεζοδρόμου της Ικτίνου στο τμήμα 
του πλησίον της οδού Μακένζι Κινγκ, διότι με την προτεινόμενη διάταξη δεν 
επηρεάζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και των οχημάτων έκτακτης 



 

                                                                                                

                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ    

                                        ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

  

                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΙΚΤΙΝΟΥ ΖΕΥΞΙΔΟΣ  

2 | Σ ε λ ί δ α  

 

ανάγκης και η εξυπηρέτηση των υφιστάμενων καταστημάτων και εισόδων των 
οικοδομών (ΑΔΣ 325/28-2-2017). 

 
 Επιτρεπόμενος εξοπλισμός 

H ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις: (ΑΔΣ 2655/30-11-
2009)  

α)  Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος του προσώπου του 
σχολικού συγκροτήματος για λόγους ασφάλειας και λειτουργίας (εκπαιδευτική 
διαδικασία) και για λόγους προστασίας και ανάδειξης των διατηρητέων κτηρίων. 

β) Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε άμεση επαφή με την πρόσοψη 
καταστημάτων , μόνο στα ΚΥΕ της οδού Ζεύξιδος στην πλευρά των ζυγών αριθμών και 
στο ΚΥΕ στην οδό Ικτίνου. 

γ)  Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων και κλιματιστικών 
μονάδων στις όψεις των καταστημάτων επί της οδού Ικτίνου 3. 

δ) Καμία κατασκευή μηχανολογικού και λειτουργικού εξοπλισμού (πλην 
τραπεζοκαθισμάτων) δεν πρέπει να τοποθετείται στους συγκεκριμένους πεζοδρόμους. 

ε)  Η σκίαση θα γίνεται  με ομοιόμορφα κινητά στοιχεία, οι θέσεις των οποίων θα είναι 
καθορισμένες. 

 
Παρατήρηση: Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 325/28-2-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
«Αναλαμβάνεται δέσμευση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να υλοποιηθούν, το συντομότερο δυνατόν, στους 
πεζοδρόμους Ικτίνου και Ζεύξιδος, η υπ' αρ. 52907/28-12-2009 Υπουργική Απόφαση και ο 
Κανονισμός Λειτουργίας των Πεζοδρόμων του Δ.Θ., όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται 
ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,5 μέτρα στους πεζοδρόμους». 

 
 




