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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1149 / 14-10-2019 
             ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 30 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 28ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2019 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει οµόφωνα την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό ως πεζοδρόµων α) 
του τµήµατος της οδού Κατούνη, από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη 
έως την οδό Μητροπόλεως και β) του τµήµατος της οδού Μητροπόλεως, 
από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, στον ιστορικό 
τόπο «Λαδάδικα». 

 
Σήµερα στις 14 Οκτωβρίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε 
στις 10-10-2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  
 
Από τα 49 µέλη ήταν: 
 

Παρόντες: 44 

 

1. Τσαβλής ∆ρόσος  
2. Αρβανίτης Ελευθέριος 
3. Αρχοντή Χριστίνα 
4. Αβαρλής Γεώργιος 
5. Αβραµίδου Ίνγκα (Άννα) 
6. Αγαθαγγελίδου Μαρία 
7. Αηδονά ∆έσποινα (Νέλλη) 
8. Αηδονόπουλος Χαράλαµπος  
9. Ακριτίδου ∆ήµητρα  
10. Αρβανιτίδου Μαρία 
11. Βούγιας Σπυρίδων 
12. Γαζάκης Αντώνιος 
13. Γάκης Βασίλειος 
14. ∆αγκλής ∆ηµήτριος 
15. ∆ηµητριάδης Σωκράτης 
16. Ζαριανόπουλος Σωτήριος 
17. Ζεϊµπέκης Νικόλαος 
18. Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος 
19. Ιακώβου Κωνσταντίνος 
20. Καλαϊτζίδης Σταύρος 
21. Καλφακάκου Γλυκερία (Ρία) 
22. Κοσµοπούλου Ιωάννα 

 

23. Κούδας Γεώργιος 
24. Κούπκας Μιχαήλ 
25. Κουράκης Αντρέας 
26. Κουριαννίδης Ιωάννης 
27. Κυριζίδης Εφραίµ (Μάκης) 
28. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 
29. Λεκάκης Πέτρος 
30. Λιακόπουλος Στυλιανός 
31. Μπαρµπουνάκης  Αθανάσιος-Αλέξανδρος 
32. Μωυσίδης Βασίλειος 
33. Νασιούλας Ιωάννης 
34. Νοτοπούλου Αικατερίνη 
35. Ορφανός Γεώργιος 
36. Πασχαλίδου Μαρία 
37. Πατέλης Θεόφιλος 
38. Ρακκάς Γεώργιος 
39. Σπανού Ιωάννα 
40. Τανιµανίδου Στεφανία 
41. Ταχιάος Νικόλαος 
42. Τζακόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 
43. Τρεµόπουλος Μιχαήλ 
44. Χρυσίδου Ελένη (Έλλη) 
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Απόντες: 3 

1. Αλεξίου - Στυλιάδη ∆ήµητρα 
2. Βαρσάµη Ναταλία 
3. Καραγιάννη Μαρία 

 

 

Τέθηκαν σε αργία: 2 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 526/20-09-2019 και 528/20-09-2019 διαπιστωτικές πράξεις του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
∆ιονύσιος Ψωµιάδης και Παναγιώτης Ψωµιάδης τέθηκαν σε αργία. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρθ. 55 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 42 του Ν. 4555/2018. 
 
Από τους 6 Προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ∆ηµοτικής Ενότητας 
Τριανδρίας: 
 
Παρόντες: 6 
 

1. Βεϊζαδές Απόστολος (Κοινότητα 1ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης) 
2. Βαβούρας Κωνσταντίνος (Κοινότητα 2ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης) 
3. Καλαϊτζίδου Ελισσάβετ (Κοινότητα 3ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης) 
4. Τερψίδου Κρυσταλία (Κοινότητα 4ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης) 
5. Αθανασιάδου Ελισάβετ (Κοινότητα 5ου ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης) 
6. Αβραµίδης Στέφανος (Κοινότητα Τριανδρίας) 
 

Απόντες: 0 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 6 
του Ν. 4555/2018. 

 

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έλσα Ζησοπούλου και 
από την υπάλληλο του ανωτέρω τµήµατος Βασιλική Μαυροµάτη. 
Αριθµός θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 22   
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 22 θέµα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό ως πεζοδρόµων α) του τµήµατος της οδού Κατούνη, 
από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και β) του 
τµήµατος της οδού Μητροπόλεως, από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος 
∆ραγούµη, στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα»» αναφερόµενος στην υπ’ αρ. 155/02-10-
2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 
Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη: 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 εδ. Β (ii) του Ν. 3852/2010. 
2)Την µε αριθµ. 158037/26.09.2019 εισήγηση της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & 
Αρχιτεκτονικών Μελετών, σύµφωνα µε την οποία:  
«Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό ως πεζόδροµου, τµήµατος της οδού Κατούνη, 
από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και τµήµατος της οδού 
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Μητροπόλεως, από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, εντός του ιστορικού 
τόπου «Λαδάδικα». Η οδός Μητροπόλεως από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος 
∆ραγούµη, βρίσκεται στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα», σύµφωνα µε το από 22-4-1997 
Προεδρικό ∆ιάταγµα «Έγκριση τροποποίησης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου του ιστορικού 
τόπου «Λαδάδικα» Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 374/∆΄/13-5-1997), εντός των ορίων του οποίου 
θεσπίστηκε δίκτυο πεζοδρόµων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ 374/∆΄/13-
5-1997, η οδός Μητροπόλεως από τη συµβολή της µε την οδό Κατούνη έως τη συµβολή 
της µε την οδό Ίωνος ∆ραγούµη όσο και η οδός Κατούνη από τη συµβολή της µε την οδό 
Κουντουριώτη έως τη συµβολή της µε την οδό Μητροπόλεως, αποτελούν τα µοναδικά 
τµήµατα του οδικού δικτύου µεταξύ των οδών Τσιµισκή – ∆ωδεκανήσου – Κουντουριώτη – 
Ι.∆ραγούµη που δεν έχουν χαρακτηριστεί πεζόδροµοι αλλά αναφέρονται ως οδοί.  
Παρολ’ αυτά, κατά την κατασκευή του έργου ανάπλασης του ιστορικού τόπου «Λαδάδικα», 
πριν είκοσι και πλέον έτη, οι οδοί αυτές κατασκευάστηκαν οµοιόµορφα µε τους 
υπόλοιπους πεζόδροµους, δηλαδή µε επίστρωση κυβόλιθων και ελαφρά υποβιβασµένες 
σε σχέση µε τα πεζοδρόµια που τις περιβάλλουν, ενώ παράλληλα έγινε η σήµανση και ο 
αποκλεισµός τους µε εµπόδια για την προστασία του ιστορικού τόπου. Έτσι λειτούργησαν 
εν τοις πράγµασι ως πεζόδροµοι που χρησιµοποιούνται ως οδοί διέλευσης µόνο για την 
τροφοδοσία των καταστηµάτων, βάσει ωραρίου. Πρόσφατα µάλιστα, τοποθετήθηκαν 
περιµετρικά του συνόλου της περιοχής «Λαδάδικα» συµπεριλαµβανοµένων και των οδών 
του θέµατος, νέα βυθιζόµενα αυτόµατα εµπόδια (µε χορηγία από το Ίδρυµα Σταύρου 
Νιάρχου).   
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µετά την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων (κατόπιν του 1΄ 
σχετικού) για την πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού Κατούνη από την οδό Ναυάρχου 
Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και του τµήµατος της οδού Μητροπόλεως από 
την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, στον ιστορικό τόπο “Λαδάδικα”, µε 
σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, την 
λειτουργική και αισθητική ενοποίηση του ευρύτερου συνόλου του ιστορικού τόπου, 
διατηρώντας το ιδιαίτερο πολεοδοµικό χαρακτήρα του (περίκλειστο αστικό σύνολο µε 
κυρίαρχες χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου πόλης) και την ανάδειξη των πλησιόχωρων 
διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται στους εν λόγω οδικούς άξονες, την εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας και τη µείωση του κινδύνου τροχαίων ατυχηµάτων, πρέπει να προβεί 
και στην αντίστοιχη πολεοδοµική ρύθµιση για την πρόβλεψη των ανωτέρω οδών ως 
πεζοδρόµων.  
Ιστορικό 
Με την Υ.Α. Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών Γ/24917/1598/24-5-1985 (ΦΕΚ 
350/Β΄/31-05-1985) η περιοχή «Λαδάδικα» που περικλείεται από τις οδούς Αβέρωφ, 
Αξιού, Κουντουριώτη, Σαλαµίνος, Τσιµισκή, Εδέσσης, Ίωνος ∆ραγούµη, Ναυάρχου Βότση, 
Αβέρωφ, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1469/1950. 
Η περιοχή αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγµα αρχιτεκτονικού συνόλου του 19ου αιώνα 
δεδοµένου ότι διατηρεί το µορφολογικό ενδιαφέρον και χαρακτήρα της αγοράς, τη 
γειτνίαση µε το λιµάνι αλλά και το εµπορικό κέντρο της πόλης. Για το λόγο αυτό, το 1994 
χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα ογδόντα επτά (87) κτίρια εντός του Ιστορικού Τόπου 
“Λαδάδικα” της Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1217/∆΄/1994), τα οποία διασώθηκαν από την 
πυρκαγιά του 1917 και αποτελούν τις µοναδικές αρχιτεκτονικές µαρτυρίες του περασµένου 
αιώνα, γιατί διατηρούν και αναδεικνύουν τον παλαιό πολεοδοµικό ιστό (προϋφιστάµενο 
του 1875) του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Με τον χαρακτηρισµό αυτόν κατέστη 
ανεφάρµοστη η εγκεκριµένη έως τότε ρυµοτοµία της εν λόγω περιοχής και για το λόγο 
αυτό το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ως αρµόδιος φορέας προστασίας του ιστορικού 
τόπου «Λαδάδικα», µερίµνησε για την έκδοση του από 22-04-1997 Π.∆. (ΦΕΚ 374/∆΄/13-
05-1997), που αποτελεί την ισχύουσα ρυµοτοµία της περιοχής, βάσει του οποίου 
πεζοδροµήθηκε το σύνολο των οδών που βρίσκονται στην περιοχή “Λαδάδικα” του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης που καθορίζεται περιµετρικά από τις οδούς Τσιµισκή – Πολυτεχνείου – 
Σαλαµίνος - Κουντουριώτη - Ι.∆ραγούµη (εκτός των επίµαχων τµηµάτων των οδών 
Κατούνη και Μητροπόλεως), µε στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του παλαιού 
πολεοδοµικού ιστού.  
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2. Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Το τµήµα της οδού Κατούνη από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό 
Μητροπόλεως και τµήµα της οδού Μητροπόλεως από την οδό Κατούνη έως την οδό 
Ίωνος ∆ραγούµη, στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα», βρίσκεται εντός των ορίων της Α΄ 
∆ηµοτικής Κοινότητας (Π.Ε. 3) του ∆.Θ. και σε άµεση γειτνίαση µε το εµπορικό κέντρο της 
πόλης. Σύµφωνα µε το από 31-3-1993 εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 420/∆’/27-3-1993), ως προβλεπόµενη χρήση γης για τα Ο.Τ. (264, 
265, 266, 272, 273) που περιβάλλουν την περιοχή ορίζεται αυτή των Κεντρικών 
Λειτουργιών Πόλης. Σύµφωνα µε τη Μελέτη Αναθεώρησης ΓΠΣ, της οποίας τα τελικά 
παραδοτέα του Β2 Σταδίου εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 578/2019 Α∆Σ, προτείνεται η 
διατήρηση της χρήσης γης Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης, όπως αυτή καθορίζεται µε το 
59/21-06-2018 Π∆ περί κατηγοριών και περιεχοµένου χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α’/29-06-
2018). Ειδικότερα ως προς τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, τα τµήµατα των 
προτεινόµενων, προς πεζοδρόµηση, οδών του θέµατος, εµπίπτοντας στην περιοχή µε την 
επωνυµία “Λαδάδικα”, η οποία όπως προαναφέρεται έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α 
ως «ιστορικός τόπος» (ΦΕΚ 350/Β΄/31-05-1985), διέπεται από ειδικό κανονισµό 
προστασίας – περιορισµών και χρήσεων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5650/8-11-1994 
(άρθρο 11, ΦΕΚ 1217/∆΄/1994) απόφαση του ΥΜΑΘ.  
Το σηµερινό πολεοδοµικό καθεστώς για τα Ο.Τ. που περιβάλλουν την οδό Μητροπόλεως 
και την οδό Κατούνη, προέκυψε από την παρακάτω αλληλουχία πολεοδοµικών 
ρυθµίσεων:  

• Με το από 24-09-1921 Β∆ ανακλήθηκε το από 24-03-1919 Β∆ και εγκρίθηκε νέο 
σχέδιο ρυµοτοµίας τµήµατος της πόλης (ΦΕΚ 184/Α΄/30-09-1921). 

• Με το από 28-5-1927 Β∆ εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης (ΦΕΚ 
112/8-6-1927) και συµπληρώθηκε µε το από 23-12-1927 ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 13/7-2-
1928).  

• Με το από 18-4-1928 Β∆ εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης (ΦΕΚ 78/8-
5-1928). 

• Με το από  6-6-1934 Β∆ εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης (ΦΕΚ 
186/14-6-1934). 

• Το από 28-3-1963 Β∆  (ΦΕΚ 46/∆'/6-4-1963). 

• Το από  24-5-1969 Β∆  (ΦΕΚ 130/∆'/28-6-1969). 

• Με το από 22-4-1997 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου του 
ιστορικού τόπου «Λαδάδικα» Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 374/∆΄/13-5-1997). 
 

Ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή, προσδίδουν τα µεµονωµένα διατηρητέα κτίρια και 
σύνολα που βρίσκονται επί των συγκεκριµένων τµηµάτων των οδών Κατούνη από την 
Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και Μητροπόλεως από την οδό 
Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, µε τον ιδιαίτερο πολεοδοµικό χαρακτήρα του 
ιστορικού τόπου «Λαδάδικα» (περίκλειστο αστικό σύνολο µε κυρίαρχες χρήσεις 
πολεοδοµικού κέντρου πόλης) που αποτελούν πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών, σε 
συνδυασµό µε το υπό κατασκευή έργο «Βιοκλιµατική αναβάθµιση της πλατείας 
Ελευθερίας», που έχει χαρακτηριστεί ως «αξιόλογο τεχνικό έργο», και πρόκειται να 
αναβαθµίσει την περιοχή, και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στο ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης µειώνοντας παράλληλα την όχληση από τη διαρκή διέλευση οχηµάτων 
από την περιοχή.  
Η προτεινόµενη κυκλοφοριακή ρύθµιση στοχεύει στη γενικότερη προστασία της περιοχής 
µε την ανάδειξη των πλησιόχωρων διατηρητέων κτιρίων και του συνόλου του ιστορικού 
τόπου «Λαδάδικα». Γενικότερα, µε την πεζοδρόµηση της οδού Κατούνη (από την οδό 
Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως) και του τµήµατος της οδού 
Μητροπόλεως (από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη), θα προκύψουν 
µόνο σηµαντικά πολεοδοµικά οφέλη, όπως απόδοση κοινόχρηστου χώρου στους πεζούς, 
αισθητική αναβάθµιση της περιοχής, εξασφάλιση της προσβασιµότητας και γενικότερα 
µείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων.  
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Με την ισχύουσα 348/1999 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ήδη 
απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία όλων των οχηµάτων όλες τις ώρες του 24ώρου 
και επιτρέπεται η είσοδος και η στάση των οχηµάτων µόνο για όσο χρόνο διαρκεί η 
φορτοεκφόρτωση για την τροφοδοσία των καταστηµάτων της περιοχής.  
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και οι µετρηθέντες κυκλοφοριακοί φόρτοι ανταποκρίνονται 
στην κυκλοφοριακή λειτουργία των τµηµάτων των οδών Κατούνη και Μητροπόλεως ως 
πεζοδρόµων, δεδοµένου ότι εξασφαλίζεται το υποχρεωτικό ελεύθερο πλάτος όδευσης των 
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (3,50µ) σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28-
12-2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009).  
Ταυτόχρονα, αυξηµένη είναι η ροή πεζών, οι οποίοι αντιλαµβάνονται τα εν λόγω τµήµατα 
των αξόνων ως συνέχεια του υφιστάµενου δικτύου πεζοδρόµων εντός του ιστορικού 
τόπου «Λαδάδικα», λόγω της υφιστάµενης διαµόρφωσής τους µε ενιαίο τρόπο σε σχέση 
µε τους παρακείµενους πεζοδρόµους, της απουσίας διέλευσης οχηµάτων και της 
τοποθέτησης αποτρεπτικών εµποδίων εισόδου στα εν λόγω τµήµατα (βυθιζόµενα). Ως 
αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι τα τµήµατα των οδών του θέµατος να έχουν µηδενική 
κυκλοφοριακή σηµασία.   
3. Πολεοδοµική αναγκαιότητα της προτεινόµενης τροποποίησης 
Λαµβάνοντας υπόψη:  
α) Τον ιδιαίτερο πολεοδοµικό χαρακτήρα του ιστορικού τόπου «Λαδάδικα» (περίκλειστο 
αστικό σύνολο µε κυρίαρχες χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου πόλης),  
β) την ανάδειξη των πολυάριθµων διατηρητέων κτιρίων και του παλαιού πολεοδοµικού 
ιστού του συνόλου του ιστορικού τόπου «Λαδάδικα»,  
γ) την υλοποίηση στην εγγύς περιοχή του έργου «Βιοκλιµατική αναβάθµιση της πλατείας 
Ελευθερίας», που χαρακτηρίζεται από υψηλής ποιότητας κατασκευή και αρχιτεκτονικό 
σχεδιασµό, προς όφελος των κατοίκων, της περιβαλλοντικής αναβάθµισης της περιοχής, 
και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες προσέγγισης και παραµονής του 
µεγάλου αριθµού επισκεπτών,  
δ) τη σύµφωνη γνώµη των Φορέων και αρµόδιων Υπηρεσιών (Νεωτέρων Μνηµείων & 
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείο Εσωτερικών “τοµέας Μακεδονίας και 
Θράκης”, Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα, ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης), όπως αυτές 
διατυπώθηκαν και διαβάστηκαν στη ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων, ως 
προς την εφαρµογή των προτεινόµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων,  
ε) την έγκριση διατήρησης των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στο τµήµα της οδού Κατούνη (από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως 
την οδό Μητροπόλεως) και το τµήµα της οδού Μητροπόλεως (από την οδό Κατούνη έως 
την οδό Ίωνος ∆ραγούµη), σε συνέχεια της υπ’ αριθ.139170/12-09-2019 Εισήγησης της 
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων,  
στ) το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί 
προσβασιµότητας, δεν υπάρχουν σταθµοί αυτοκινήτων στα επίµαχα τµήµατα των δυο 
οδών, ενώ παράλληλα οι υφιστάµενες χρήσεις της περιοχής (καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, εµπορικές χρήσεις, ξενοδοχεία κλπ.) µπορούν να εξυπηρετηθούν µε 
βάση τον ισχύοντα Κανονισµό Πεζοδρόµων του ∆ήµου µας (1712/2016 Α∆Σ) και το 
σύστηµα ειδικής ρύθµισης των ηλεκτρονικών εµποδίων,  
η Υπηρεσία µας κρίνει πολεοδοµικά αναγκαία την πεζοδρόµηση του τµήµατος της οδού 
Κατούνη από την οδό Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και του 
τµήµατος της οδού Μητροπόλεως από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, 
στον ιστορικό τόπο «Λαδάδικα», και εισηγείται: 
Την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για 
τον καθορισµό ως πεζόδροµου, α) του τµήµατος της οδού Κατούνη από την οδό 
Ναυάρχου Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και β) του τµήµατος της οδού 
Μητροπόλεως από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, στον ιστορικό τόπο 
«Λαδάδικα», σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραµµα, όπως 
προβλέπεται µε την σχετική Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, µε την οποία εγκρίθηκε η διατήρηση 
των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στα ανωτέρω 
τµήµατα των δυο οδών. 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε κ. Αντιδήµαρχε να διαβιβαστεί η 
παρούσα εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω αρµοδιότητας, για τη λήψη 
απόφασης» 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά µε το θέµα. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

•••• την υπ’ αρ. 155/02-10-2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε το υπ’  
αρ. 158037/09-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο Τµ. ∆.Υ. Οικονοµικής 
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων 

•••• την υπ’ αρ. 158037/26-09-2019 εισήγηση ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και 
Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού) µε τα συνηµµένα 
έγγραφα 

•••• τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 
3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013) 

•••• τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•••• το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
«Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων» 

•••• το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν. 4555/2018 

•••• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε η παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου 

•••• το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010 
προχώρησε σε ψηφοφορία. 
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέµατος οι ∆.Σ. κ.κ. Β. Γάκης, Αικ. 
Νοτοπούλου, ∆. Αηδονά, Μ. Αγαθαγγελίδου, Ι. Νασιούλας        

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το θέµα και προχώρησε στην 
λήψη της παρακάτω απόφασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης για τον καθορισµό ως πεζοδρόµων, α) του τµήµατος της οδού Κατούνη 
από την οδό Κουντουριώτη έως την οδό Μητροπόλεως και β) του τµήµατος της οδού 
Μητροπόλεως από την οδό Κατούνη έως την οδό Ίωνος ∆ραγούµη, στον ιστορικό 
τόπο «Λαδάδικα», επειδή τα τµήµατα αυτών των οδών διαµορφώθηκαν και 
λειτουργούν ως πεζόδροµοι εδώ και είκοσι και πλέον έτη χωρίς κυκλοφοριακά 
προβλήµατα, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραµµα, 
όπως προβλέπεται µε την υπ’ αριθ. 150/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, µε την οποία εγκρίθηκε η διατήρηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας στα ανωτέρω τµήµατα των οδών. 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 31-10-2019 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

   

   

   

∆ΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΗ 
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