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Άρθρο 1ο 

Περιοχή ισχύος  

 

1.1 Ο παρών Κανονισµός αναφέρεται σ’ όλους τους χαρακτηρισµένους πεζόδροµους που 

φέρουν τη σχετική σήµανση εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθώς 

και στις οδούς ή στα τµήµατα οδών που πρόκειται να χαρακτηριστούν στο µέλλον ως 

πεζόδροµοι, µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και διαδικασία, εξαιρουµένων αυτών για 

τους οποίους υπάρχει είτε θα εγκριθεί ιδιαίτερος Κανονισµός Λειτουργίας τους. 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός και Αντικείµενο  

 

2.1     Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι : 

• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 

• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητας των πεζοδρόµων. 

2.2 Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 

• Η εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών στους πεζόδροµους. 

• Ο καθορισµός των όρων κυκλοφορίας ειδικών κατηγοριών οχηµάτων στους 

πεζόδροµους. 

• Ο καθορισµός των όρων και του ωραρίου τροφοδοσίας καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων. 

• Ο καθορισµός ειδικών όρων για επισκευές οικοδοµών και ανέγερσης νέων οικοδοµών. 

 

Άρθρο 3ο 

Πεζόδροµοι (Οδοί κυκλοφορίας πεζών) 

 
3.1 Ορισµός: Πεζόδροµος είναι η οδός η οποία προορίζεται αποκλειστικά για την κυκλοφορία 

πεζών και στην οποία κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση οχηµάτων για την είσοδο και 

έξοδο των οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών 

ως και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης. 

3.2 Οι πεζόδροµοι καθορίζονται είτε µέσω πολεοδοµικών κανονιστικών αποφάσεων (ΦΕΚ 

ρυµοτοµίας) είτε µέσω κανονιστικών Αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 52 παρ. 

3 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).   
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3.3    Σε κάθε είσοδο πεζόδροµου, τοποθετείται ειδική πινακίδα που αναγγέλλει τη χρήση του 

δρόµου και δίνει επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του, όπως το ωράριο για 

τη  φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων. 

3.4    Στους πεζόδροµους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621, 

31 ∆εκεµβρίου 2009) Υπουργικής Απόφασης και µέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη 

ζώνη µε ελάχιστο πλάτος 3,50µ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχηµάτων εκτάκτου 

ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήµατα µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία κ.λπ. 

που παραµένει ακάλυπτη καθ’ ύψος, σε όλο το µήκος και το πλάτος της. Εντός της ελεύθερης 

ζώνης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εµποδίου σταθερού ή 

κινητού.  

• Υφιστάµενοι πεζόδροµοι που έχουν χαρακτηρισθεί και διαµορφωθεί πριν την υπ’ 

αριθµ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621, 31 ∆εκεµβρίου 2009) Υπουργική Απόφαση χωρίς 

να έχει προβλεφθεί η ελεύθερη ζώνη της προηγούµενης παραγράφου, απαιτείται να 

ανακατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.   

3.5 Απαγορεύεται η διέλευση, η στάση και η στάθµευση όλων των οχηµάτων 

(µηχανοκίνητων, τρικύκλων, δικύκλων) στους πεζόδροµους και στις εισόδους τους καθ’ όλο 

το 24ωρο. ∆εν επιτρέπεται εντός πεζοδρόµων η διάθεση χώρου στάθµευσης αναπηρικών 

αυτοκινήτων, χρηµαταποστολών και λοιπών ειδικών κατηγοριών. 

 

Άρθρο 4ο 

Όροι λειτουργίας πεζοδρόµων 
 

4.1 Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο και µόνο για την αντιµετώπιση 

περιπτώσεων επείγουσας  ανάγκης, η κυκλοφορία: 

• Των ασθενοφόρων οχηµάτων και των αυτοκινήτων που µεταφέρουν ασθενείς. 

• Των οχηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας.     

• Των οχηµάτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.     

• Των οχηµάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.        

• Των οχηµάτων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. 

• Των νεκροφόρων οχηµάτων. 

 4.2      Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο η κυκλοφορία:  

• Των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, είτε άλλων οχηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών (π.χ. 

Ηλεκτροφωτισµού και Πρασίνου), για τις εργασίες συντήρησης. 

• Των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από και προς χώρους στάθµευσης παρόδιων 
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ιδιοκτησιών, που βρίσκονται εντός των πεζοδροµηµένων περιοχών για να σταθµεύουν 

σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη νοµίµως υφιστάµενη θέση στάθµευσης εντός του κτιρίου ή 

επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, περιλαµβανοµένου και του τυχόν προκηπίου, 

εφόσον είναι εφοδιασµένα µε ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο και 

αναφέρει το χρόνο ισχύος και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος. 

• Των ΙΧ οχηµάτων που σταθµεύουν εντός νοµίµως λειτουργούντων ιδιωτικών χώρων 

στάθµευσης (parkings) µε είσοδο στον πεζόδροµο.  

• Των ΙΧ οχηµάτων που κατευθύνονται προς νοµίµως λειτουργούντα συνεργεία 

αυτοκινήτων µε είσοδο στον πεζόδροµο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σταθµεύουν 

εντός του πεζοδρόµου. 

• Των επιβατικών αυτοκινήτων µεταφοράς αναπήρων που έχουν δελτίο στάθµευσης 

«Α.Μ.Α.» από και προς τη µόνιµη κατοικία τους που βρίσκεται εντός των 

πεζοδροµηµένων περιοχών. 

4.3 Κυκλοφορία ποδηλάτων: 

• Οι πεζοί και οι ποδηλάτες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν υπό προϋποθέσεις 

ασφάλειας και άνεσης.  

•  Κρίσιµη παράµετρος για την ασφαλή και άνετη συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων είναι 

η πυκνότητα των πεζών, η οποία ορίζεται ως ο λόγος του ωριαίου φόρτου διερχόµενων 

πεζών και στις δύο κατευθύνσεις, ανά µέτρο πλάτους διαθέσιµης διατοµής. Τα κριτήρια 

συνύπαρξης πεζών και ποδηλάτων δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 

• Η κυκλοφορία των ποδηλάτων, θα πρέπει να γίνεται µε ταχύτητα που δεν θα 

υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών.  

• Η κίνηση των ποδηλάτων σε συνθήκες συνύπαρξης µε τους πεζούς είναι διπλής 

κατεύθυνσης. 

• Τα ποδήλατα θα µπορούν να σταθµεύουν στους πεζοδρόµους µόνο σε 

προκαθορισµένους χώρους, εφόσον υπάρχουν, χωρίς να παρεµποδίζουν την κίνηση 

των πεζών ή των οχηµάτων που επιτρέπεται να διέρχονται απ' τους πεζόδροµους.     

Πεζοί ανά ώρα και µέτρο πλάτους 

διαθέσιµης διατοµής 

Συνιστώµενη λύση 

< 100 Πλήρης συνύπαρξη 

100-160 Οπτικός διαχωρισµός 

160-200 Οπτικός και φυσικός καθ’ ύψος διαχωρισµός 

> 200 Αδύνατη συνύπαρξη  
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Για τα ανωτέρω που αφορούν στην κυκλοφορία ποδηλάτων, λήφθηκε υπόψη η υπ’ αριθµ. 

∆ΟΥ/ΟΙΚ.1920 (ΦΕΚ 1053/Β΄Τεύχος/14-4-2016) «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για 

ποδηλατόδροµους (Υποδοµές ποδηλάτων)» Υπουργική Απόφαση.  

4.4 Στους πεζόδροµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µε ειδική άδεια περιορισµένης χρονικής 

διάρκειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48, σε συνδυασµό µε 110 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. 

και 13 Β.∆ 24-9/1958, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο µετά από γνωµοδότηση της ∆/νσης 

Τροχαίας, τις καθηµερινές και το Σαββατοκύριακο: 

• Η διέλευση και στάση οχηµάτων που εκτελούν µετακοµίσεις οικοσκευών από ή προς 

την περιοχή µικτού βάρους µέχρι δεκαέξι (16) τόνων.  

• Η διέλευση και στάση οχηµάτων µεταφοράς ετοίµου σκυροδέµατος και αντλίες ετοίµου 

σκυροδέµατος , µικτού βάρους µέχρι δεκαέξι (16) τόνων.  

• Η διέλευση και στάση οχηµάτων µεταφοράς αποκοµιδής προϊόντων κατεδαφίσεων ή 

εκσκαφών, µικτού βάρους µέχρι δεκαέξι (16) τόνων.  

• Η διέλευση και στάση οχηµάτων µεταφοράς οικοδοµικών υλικών και γενικά υλικών που 

έχουν σχέση µε ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδοµών, µικτού βάρους µέχρι 

δεκαέξι (16) τόνων.  

• Η κάθε άδεια αναφέρει το χρόνο ισχύος και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος. 

•  Οι ανωτέρω άδειες δεν δίδονται κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας, οι οποίες (Α∆ 

3/1996(ΦΕΚ 15/β/1996), έχουν ως εξής: 

          α) Χειµερινό ωράριο (ισχύει από 1/10 έως και 31/3): 15:30 – 17:30 & 22:00 - 07:30. 

          β) Θερινό ωράριο (ισχύει από 1/4 έως και 30/9): 15:00 – 17:30 & 23:00 - 07:00.  

• Εξαιρούνται οι πεζόδροµοι που έχουν αποκλειστικά εµπορική ή άλλες χρήσεις, χωρίς 

χρήση κατοικίας, όπου οι άδειες µπορούν να δίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου. 

4.5 Στους πεζόδροµους, εφόσον δεν έχει µε σχετική Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθοριστεί  

διαφορετικά, η τροφοδοσία των επιχειρήσεων, υπεραγορών λιανικού εµπορίου, των 

υπεραγορών τροφίµων και λοιπών καταστηµάτων και γενικότερα η φορτοεκφόρτωση 

εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων τροφοδοσίας µε πετρέλαιο θέρµανσης, 

θα γίνεται ως εξής: 

•       Για φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου µέχρι 8 τόνους, για τους πεζόδροµους του 

Εµπορικού - Ιστορικού Κέντρου και στην ευρύτερη περιοχή του, που περικλείεται από 

τις οδούς Αγ. ∆ηµητρίου - Καραολή και ∆ηµητρίου – ∆ωδεκανήσου – Σαλαµίνος – 

Κουντουριώτη - Λ. Νίκης - Ν. Γερµανού – Αγγελάκη - Εθν. Αµύνης - Αγ. ∆ηµητρίου 
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συµπεριλαµβανοµένων των οδών αυτών µε εξαίρεση την οδό Αγ. ∆ηµητρίου, 

επιτρέπεται  η διέλευση και στάση για φορτοεκφόρτωση ως εξής: 

          ∆ευτέρα έως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο από 06:30 έως 08:30 το πρωί. 

          Αργίες ελεύθερα. 

•       Για φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου µέχρι 8 τόνους και ειδικά για τους 

πεζόδροµους του Εµπορικού - Ιστορικού Κέντρου που έχουν αποκλειστικά εµπορική ή 

άλλες χρήσεις  χωρίς χρήση κατοικίας, επιτρέπεται  η διέλευση και στάση για 

φορτοεκφόρτωση ως εξής:: 

           ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 02:30 έως 08:30 το πρωί.      

           Σάββατο από 17:00 – 21:00 και Κυριακή από 02:30 έως 08:30 της ∆ευτέρας. 

           Αργίες ελεύθερα. 

•       Για φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου µέχρι 8 τόνους για τους πεζόδροµους που 

βρίσκονται εκτός του Εµπορικού - Ιστορικού Κέντρου όπως έχει οριστεί ανωτέρω, 

επιτρέπεται  η διέλευση και στάση για φορτοεκφόρτωση ως εξής: 

          ∆ευτέρα έως Κυριακή από 06:30 έως 08:30 και από 20:30 έως 22:30. 

          Αργίες ελεύθερα. 

•       Για φορτηγά οχήµατα ωφέλιµου φορτίου µέχρι 8 τόνους και ειδικά για τους 

πεζόδροµους που εφάπτονται σχολικών συγκροτηµάτων, όπου είναι συχνή η διέλευση 

µαθητών και των συνοδών τους, επιτρέπεται  η διέλευση και στάση για 

φορτοεκφόρτωση ως εξής: 

          ∆ευτέρα έως Παρασκευή από 06:00 έως 07:30 το πρωί,      

Σαββατοκύριακα από 02:30 έως 07:30 το πρωί της ∆ευτέρας. 

Αργίες ελεύθερα  

•       Γενικότερα για τους πεζόδροµους, τόσο του Εµπορικού - Ιστορικού Κέντρου αλλά και 

ευρύτερα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, το ωράριο 

φορτοεκφορτώσεων µπορεί να τροποποιείται µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και µικρότερο τµήµα του γενικού ωραρίου 

φορτοεκφόρτωσης. 

• Επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθερών και βυθιζόµενων εµποδίων για την προστασία 

των πεζόδροµων ιδιαίτερης πολεοδοµικής σηµασίας από την αυθαίρετη διέλευση και 

κατάληψη οχηµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλεφθεί η δυνατότητα 

πρόσβασης των κατ’ εξαίρεση επιτρεπόµενων οχηµάτων. Σε αυτούς τους πεζόδροµους, 

θα εξειδικεύεται το ωράριο τροφοδοσίας, περιορισµένο στο ελάχιστο αναγκαίο.  
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• Η στάθµευση αυτοκινήτων τροφοδοσίας δεν θα παρεµποδίζει την τροφοδοσία άλλων 

παρόδιων και ο χρόνος στάσης θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

4.6  Στους πεζόδροµους απαγορεύεται  η είσοδος και η κίνηση ερπυστριοφόρων οχηµάτων και     

µηχανηµάτων.  

4.7  Στους πεζόδροµους στους οποίους λειτουργεί Λαϊκή Αγορά, απαγορεύεται η παραµονή των 

οχηµάτων των πωλητών.  

4.8  Η κίνηση των οχηµάτων για τα οποία κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδός τους στους 

πεζόδροµους, όπως αυτά αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, γίνεται µε τους παρακάτω 

όρους και περιορισµούς: 

•       Η ταχύτητα κινήσεως των αυτοκινήτων δε θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των 

πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα. 

•       Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό. 

•       Απαγορεύονται οι αναστροφές. 

•       Απαγορεύεται η κίνηση και η στάθµευση οχηµάτων επάνω στα φρεάτια 

ηλεκτροφωτισµού. 

•       Για τα οχήµατα για τα οποία επιτρέπεται η κίνησή τους στους πεζόδροµους, όπως αυτά 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, ο χρόνος στάσης περιορίζεται στον απολύτως 

απαραίτητο. 

•       Σε ειδικές περιπτώσεις και για λόγους ασφάλειας κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, 

στους πεζόδροµους, µπορεί να καθορίζεται φορά κίνησης των οχηµάτων για τα οποία 

επιτρέπεται η είσοδός τους, όπως αυτά αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό και θα 

τοποθετείται η αντίστοιχη σήµανση σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., ως και για τον καθορισµό 

προτεραιότητας, κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

• Εξαιρούνται των όρων και περιορισµών της προηγούµενης παραγράφου, τα οχήµατα 

της Ελληνικής Αστυνοµίας, της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

και παροχής πρώτων βοηθειών, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

4.9    Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο, βάσει εκτίµησης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, για τις ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθµευση 

του οχήµατός του µέσα σε πεζόδροµο. 
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Άρθρο 5ο 

∆ιαµόρφωση και ειδικοί όροι λειτουργίας πεζοδρόµων 

 

5.1 Οι πεζόδροµοι διαµορφώνονται ελεύθερα κατόπιν µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και 

επιστρώνονται µε οποιοδήποτε κατάλληλο υλικό.  Σε αυτούς µπορούν να ενσωµατώνονται 

χώροι πρασίνου, δενδροστοιχίες, επιφάνειες νερού, σιντριβάνια, πέργολες, οδηγοί τυφλών, 

καθιστικά κινητά ή σταθερά (κτιστές κατασκευές), περίπτερα τουριστικών πληροφοριών, 

εκδοτήρια εισιτηρίων, δηµόσιοι χώροι υγιεινής (υπόγειοι ή υπέργειοι), συστήµατα σκίασης, 

δροσισµού και βελτίωσης του µικροκλίµατος, καλλιτεχνικά έργα (γλυπτά, αγάλµατα) κ.α. Ο 

αστικός εξοπλισµός τοποθετείται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης κατά το άρθρο 6 ΥΑ 

52907/2009 και µπορεί ακόµη να περιλαµβάνει κάδους αποκοµιδής απορριµµάτων και 

ανακύκλωσης (υπέργειους και υπόγειους), παγκάκια, σταντ ποδηλάτων, πληροφοριακές 

πινακίδες, φωτιστικά σώµατα (υπέργεια, ενδοδαπέδια, εναέρια), στοιχεία εορταστικού 

διακόσµου, τηλεφωνικούς θαλάµους,  wi-fi κ.α.  

•       Στους πεζόδροµους γενικά αποτρέπεται η εγκατάσταση αναπηρικών περιπτέρων, τα δε 

υφιστάµενα απαιτείται να περιορίζονται στον ελάχιστο επιτρεπόµενο χώρο κατάληψης.  

Η ίδια απαίτηση υπάρχει και για τις εµφανείς εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

5.2  Στους πεζόδροµους, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (εύρος), 

επιτρέπεται η κατασκευή πεζοδροµίου από τη µία ή και τις δύο πλευρές, ελάχιστου πλάτους 

1,50 µ., διαχωριζόµενη οπτικά (χρωµατικά, αλλαγή υλικού) ή και υψοµετρικά (κράσπεδο κοινό 

ή χαµηλότερου ύψους) από την υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχηµάτων έκτακτης 

ανάγκης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η παράνοµη στάθµευση εντός του πεζόδροµου και 

συγχρόνως να οριοθετείται η κίνηση των πεζών και να προστατεύονται οι προσβάσεις στις 

παρόδιες ιδιοκτησίες. Η παραπάνω όδευση πεζών επιτρέπεται να ορίζεται µε κατακόρυφα 

στοιχεία (εµπόδια στάθµευσης) ή άλλες κατασκευές (παρτέρια, ζαρντινιέρες κ.α.), τα οποία 

δεν εµπίπτουν εντός της ελεύθερης ζώνης των 3,50 µ. Όλα τα παραπάνω µπορούν να 

διατάσσονται είτε παράλληλα είτε ελεύθερα ως προς τις ρυµοτοµικές γραµµές (woonerf) 

σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη της Υπηρεσίας.  

5.3   Στους πεζόδροµους σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621, 31 

∆εκεµβρίου 2009) Υπουργικής Απόφασης, άρθρο 3, επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού 

όδευσης τυφλών ως και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός κατασκευάζεται µε πλάτος 0,30 µ. ή 0,40µ. εντός της ελεύθερης 

ζώνης όδευσης πεζών.  
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• Στους πεζόδροµους που έχουν χαρακτηρισθεί και διαµορφωθεί πριν την υπ’ αριθµ. 

52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621, 31 ∆εκεµβρίου 2009) Υπουργική Απόφαση, όπως 

αναγράφεται ρητά σε αυτήν, δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή οδηγού τυφλών, παρά µόνο 

εφόσον ανακατασκευαστούν.  

5.4  Σε περίπτωση που η θέση και οι χρήσεις του πεζόδροµου επιβάλλουν την τοποθέτηση 

βυθιζόµενων εµποδίων οποιουδήποτε τύπου (χειροκίνητου, αυτόµατου, ηµιαυτόµατου), 

ορίζεται αρµόδια Υπηρεσία η ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων η 

οποία θα ορίζει τον   υπάλληλο του ∆ήµου, ο οποίος επιφορτίζεται µε την παρακολούθηση της 

λειτουργίας τους και την ενεργοποίησή τους, σύµφωνα µε το καθορισµένο ωράριο. Η 

Υπηρεσία µεριµνά για τη διαρκή επιφυλακή των οριζοµένων υπαλλήλων, σε 24ωρες βάρδιες.  

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρµοδίου υπαλλήλου, κοινοποιούνται σε όλους τους 

φορείς των οποίων τα οχήµατα κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να εισέρχονται στους 

πεζόδροµους, στους οποίους επίσης ο ∆ήµος θα διαθέσει είτε το ειδικό κλειδί είτε τους 

κωδικούς ή τα χειριστήρια για την ενεργοποίηση των εµποδίων σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης.   

• Τα οχήµατα που έχουν κατ’ εξαίρεση καθηµερινή δυνατότητα διέλευσης από τον 

πεζόδροµο (π.χ. απορριµµατοφόρα, Ι.Χ. µε ιδιόκτητη θέση στάθµευσης) θα 

εφοδιάζονται µε το κατάλληλο χειριστήριο.  

5.5 Ειδικότερα για τους πεζόδροµους ή δρόµους ήπιας κυκλοφορίας ή παρόδους της Άνω Πόλης 

ή άλλων περιοχών, στους οποίους λόγω µικρού πλάτους ή τρόπου κατασκευής δεν έχει 

οριοθετηθεί η ελάχιστη όδευση πεζών, απαγορεύεται ρητά η στάθµευση οχηµάτων 

έµπροσθεν των εισόδων κατοικιών και σε πλάτος 2,00 µ. εκατέρωθεν αυτών, ώστε να 

διασφαλίζεται η ευχερής πρόσβαση των κατοίκων σε κάθε περίπτωση.  Επιτρέπεται η 

οριοθέτηση της ανωτέρω απαγορευτικής ζώνης µε οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση), κάθετη 

σήµανση (πινακίδα όταν απαιτείται σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας) (ή και σταθερά εµπόδια, 

εφόσον δεν εµπίπτουν εντός της ελεύθερης ζώνης των 3,50 µ., κατόπιν αδείας της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του ∆ήµου.    

 

Άρθρο 6ο 

Ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανεγέρσεως οικοδοµών. 

 

6.1  Στις περιπτώσεις κατεδάφισης, επισκευής ή ανέγερσης οικοδοµών και γενικότερα εκτέλεσης 

οικοδοµικών εργασιών, θα χορηγείται από το ∆ήµο ειδική άδεια χρήσης του πεζόδροµου 
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κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου και κατάθεσης στο ∆ήµο εγγυητικής επιστολής, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται από το ∆ήµο για κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τη φύση των 

καθαιρέσεων και αποκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την εργοταξιακή κατάληψη. Μετά 

την ολοκλήρωση των εργασιών και τη διενέργεια αυτοψίας, η εγγυητική επιστολή θα 

επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. Σε περίπτωση πρόκλησης φθορών και εφόσον ο 

ενδιαφερόµενος δεν προβεί στην άρτια εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, µετά από 

σχετική πρόσκληση και µέσα σε τακτή προθεσµία, η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει σε 

βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου ως  ποινική ρήτρα και η αποκατάσταση του επίστρωσης και 

του εξοπλισµού της οδού στην προηγούµενη κατάσταση, θα γίνεται από το ∆ήµο. 

6.2   Στην περίπτωση ανεγέρσεως νέας οικοδοµής, η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσµατος και η 

εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε µηχανικά µέσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

του παρόντος κανονισµού. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στον πεζόδροµο η κίνηση 

ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω 

εργασίες, µεριµνά καθηµερινά µετά το πέρας των εργασιών, για τον καθαρισµό και την 

αποµάκρυνση κάθε υλικού που έχει µείνει στην επιφάνεια της οδού (χώµατα, λάσπες, µπάζα, 

υπολείµµατα σκυροδέµατος κλπ.). 

6.3  Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ 

αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50µ από την οικοδοµική γραµµή και σε ύψος 2,50µ από 

τη στάθµη της οδού, µε αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος αυτού του υλικού µπορεί 

να ορίζεται από το ∆ήµο. Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους υλικών έξω από το 

περίφραγµα αυτό. 

6.4  Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδοµής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος 

οργανισµού του ισογείου και της πλάκας της οροφής του, τότε το περίφραγµα θα αφαιρείται 

και αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωµα από τυχόν φθορές, θα τοποθετείται ικρίωµα, 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους της οδού, µέχρι 

την οικοδοµική γραµµή. Το ικρίωµα αυτό θα επενδύεται σε ύψος τουλάχιστον 2,50µ µε το 

ανωτέρω υλικό, ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών να µη ρυπαίνεται το οδόστρωµα. 

6.5   Στις περιπτώσεις εκσκαφής του οδοστρώµατος για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα 

δίκτυα των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, θα χορηγείται ειδική άδεια από την αρµόδια για τη 

συντήρηση του οδοστρώµατος του πεζόδροµου Υπηρεσία του ∆ήµου, (άρθρου 47 παρ. 3 του 

Κ.Ο.Κ.), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην 

αρχική του µορφή, µε τα αυτά υλικά και την αυτή επιµέλεια σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

∆ήµου, είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον εκτελούντα το έργο, Οργανισµό ή 
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ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες µέσα 

σε τακτή προθεσµία που θα ορίζεται µετά από σχετική πρόσκληση, ο ∆ήµος θα παρεµβαίνει 

αναλαµβάνοντας την αποκατάσταση των ζηµιών και καταλογίζοντας τα σχετικά έξοδα στους 

υπεύθυνους. 

 

Άρθρο 7ο  

Γενικοί όροι χρήσης 

 
Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή άδεια παραχώρησης κατά χρήση κοινόχρηστου 

χώρου. 
 
7.1   Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων, ως και τα παρακάτω αναφερόµενα  

• Υπαίθριο Εµπόριο  

• Πλανόδιο υπαίθριο εµπόριο  

• Λαϊκές Αγορές  

• ∆ιαφηµιστικές πινακίδες 

• Εκδηλώσεις 

ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και οι ειδικότερες διατάξεις για κάθε αναφερόµενο στο άρθρο ζήτηµα. 

7.2  Η συµπλήρωση του παρόντος άρθρου, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται µετά από σχετική 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 8ο 

Ισχύς του κανονισµού 

 

8.1 Οι διατάξεις του κανονισµού αυτού, αφορούν στους υπάρχοντες πεζόδροµους και σε οδούς 

που θα χαρακτηρισθούν ως πεζόδροµοι µε µελλοντικές κανονιστικές αποφάσεις 

8.2  Η συµπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισµού θα γίνεται 

µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

8.3  Ο παρών Κανονισµός ισχύει από την επόµενη της ψηφίσεως του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Θεσσαλονίκης και µετά την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας έγκρισης από τη 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας  Θράκης. 


