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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 Από το αριθµ. 14-21/6/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ. 14/255/2011 απόφασή του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ 
Ν.Λιόλιος  Α.Ζαΐµης  Κ.Τσέρτος Α.Παπακωνσταντίνου 
  Ι.Μπονόβας Ε.Αγγελούσης 
  Γ.Γουρνάς  
  Β.Καρατράντος  
  Σ.Γκριτζάπης  
  Η.Κολοµτσάς  
  Γ.Βλαχάβας  
  ∆.Τσοχαντάρης  
  Γ.∆ουµπιώτης  
  Χ.Μπώκος  
  Αλ.Β.Κούρος  
  Μ.Περλεπές  
  Ι.Θεοδοσίου  
  Αρ.Κ.Κούρoς  
  Κ.Πάσσας  
  Κ.Σούλιας  
  Κ.Αγγελούσης  
  Γ.Παπαµάρκου  
  Ι.Παπαγεωργίου  
  Μ.Γεωργοπούλου  
  ∆.Σουλτανόπουλος  
  Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου  
  Γ.Ρούσσης  
  Γ.Νυδριώτης   

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
1. Α. Κατσούλης ,2. Κ. Τσαρούχας,  
Απόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
1. Γ. Σταθουλόπουλος, 2. Σπ. Γιάγκου 
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 
1.Γ. Ρουµπής, 2. Μ. Χρυσοβέργης, , 3. ∆. Γλουστιάνος, 4. ∆.Κυριαζής, 5. Σ. Κορόµηλος  
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων  
1. Ι. Σκορδάς, 2. Α. Ευθυµίου 
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων 
1. Ι. Λιάρτης, 2. Σπ. Κολιοφούτης 
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 
1. Α. Λάµπρου  



 
  Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 21 Ιουνίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ. 11678 
-  16/06/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 25 ) σε 
σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο 
υπάλληλος του ∆ήµου, Γεώργιος Ευαγγελίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς 
συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 18ο: Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας των πεζοδρόµων Αταλάντης .   
 
Ο Πρόεδρος ερχόµενος στο 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης του κανονισµού λειτουργίας 
των πεζοδρόµων Αταλάντης», έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της ∆ηµ. Κοιν. Αταλάντης κ. Α. Κατσούλη , 
ο οποίος είπε τα εξής: 
 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αταλάντης µε την αριθ. 22/6/2011 απόφασή της εισηγήθηκε στη Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής την ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας των Πεζοδρόµων Αταλάντης. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθ. 5/32/2011 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
το σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας των πεζοδρόµων Αταλάντης.  
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας των Πεζοδρόµων 
Αταλάντης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά για την Ψήφιση του 
Κανονισµού Λειτουργίας των Πεζοδρόµων Αταλάντης, όπως τελικά διαµορφώθηκε µετά την διαλογική 
συζήτηση. 
 
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

• την εισήγηση του Προέδρου της ∆.Κ. Αταλάντης  
• την αριθ. 22/6/2011 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αταλάντης 
• την αριθ. 5/32/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
• Τις διατάξεις του αρθ. 65, 73 ,83 και 225 του Ν 3852/2010 
• Τις διατάξεις του αρθ. 79 & 82 του Ν 3463/2006  
• N 3542/2007 αρθ. 4,5,6,7 και 10 
• Ν. 1080/1980, άρθρο 3 

 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας των Πεζοδρόµων Αταλάντης, στο πλήρες κείµενό του, ο 
οποίος έχει ως εξής: 

                                                   ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Καταρχάς πεζόδροµος καλείται η οδός η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και 
για την είσοδο – έξοδο οχηµάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, παρόδιων ιδιοκτησιών 
και για οχήµατα εφοδιασµού ή έκτακτης ανάγκης. 

1. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόµων ειδική πινακίδα σήµανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόµου και 
προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του.  

2. Στους πεζοδρόµους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το εικοσιτετράωρο :            



A) η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που µεταφέρουν 
ασθενείς, των αυτοκινήτων της αστυνοµίας  και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των οχηµάτων των 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ( ΟΤΕ- ∆ΕΗ) για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης 
και των περιοίκων για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών τους.       

Β) Όλο το 24ωρο µε ειδική άδεια η κίνηση οχηµάτων µεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων. 

Γ) Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόµενων οχηµάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης 
των πεζών, ο οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.                                                                                       

∆) Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.                                                                                                  

Ε) Η τροφοδοσία των καταστηµάτων θα γίνεται κατά τις ώρες 7.00 πµ-9.00πµ και 14.30-17.00. Το 
ανωτέρω ωράριο µπορεί να τροποποιηθεί από απόφαση του ∆ήµου µε σύµφωνη γνώµη του 
εµπορικού συλλόγου.            

Στ) Στις εισόδους – εξόδους των πεζοδρόµων και πάνω σε αυτούς απαγορεύεται παντελώς η 
στάση και η στάθµευση παντός οχήµατος καθώς και µοτοσυκλετών και ποδηλάτων.         

Z) Κάθε κάτοχος οχήµατος υποχρεούται να αποζηµιώσει το ∆ήµο βάσει προϋπολογισµού της 
Τεχνικής Υπηρεσίας για τυχόν ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν από τη κυκλοφορία και τη 
στάθµευση του οχήµατος του µέσα στο πεζόδροµο.  

H)  Στο πεζόδροµο Αθ. ∆ιάκου στο τµήµα που περιλαµβάνεται ανάµεσα στις οδούς Εθν. 
Αντιστάσεως και Οδυσσέα Ανδρούτσου η είσοδος των εχόντων δικαίωµα να εισέρχονται σ’ αυτόν, 
θα γίνεται από την οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου και η έξοδος από Εθνικής Αντιστάσεως αφού γίνει η 
κατάλληλη διαµόρφωση του πεζοδροµίου για την ασφαλή έξοδο των επιτρεπόµενων οχηµάτων. 
 
Θ) Στο πεζόδροµο Σεραφ. Κοκκόλα στο τµήµα που περιλαµβάνεται ανάµεσα στις οδούς Εθν. 
Αντιστάσεως και Οδυσσέα Ανδρούτσου  ή είσοδος των εχόντων δικαίωµα να εισέρχονται σ’ αυτόν, 
θα γίνεται από την οδό Εθν. Αντιστάσεως και η έξοδος από Οδυσσέα Ανδρούτσου.  
 
Ι) Στο  τµήµα της οδού Σεραφ. Κοκκόλα που περιλαµβάνεται ανάµεσα στη Κων/ου Βελλίου 
Βαρώνου και Εθν. Αντιστάσεως, αφαίρεση του  εµποδίου που βρίσκεται  επί της Εθν. Αντιστάσεως 
για διευκόλυνση των παροδίων ιδιοκτητών ακινήτων. Η είσοδος των οχηµάτων θα γίνεται από 
Κων/νου Βελλίου Βαρώνου και η έξοδος από Εθνικής Αντιστάσεως. 

3. Η χρήση τραπεζοκαθισµάτων δίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

4. Η επιβολή τέλους από τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για όσους κάνουν ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων παραµένει η ίδια που αναφέρεται στην αριθ. 13/177/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αταλάντης, ήτοι 10,00 € για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µέχρι πλάτους 
1,50 µ στη πρόσοψη του καταστήµατος και 1,00 € για τα λοιπά καταστήµατα ετησίως.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ  

1. Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδοµών απαιτείται 
οικοδοµική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκοµίζουν στην αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή 
βεβαίωση του ∆ήµου Λοκρών για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής καθορίζεται από το ∆ήµο για κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τη φύση των εργασιών που 
θα εκτελεστούν ώστε να χρησιµεύει, σε περίπτωση φθορών, για την επαναφορά και 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος και του εξοπλισµού της οδού στην προηγούµενη κατάσταση 



από το ∆ήµο, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν προβεί στην άρτια εκτέλεση των εργασιών αυτών, 
µετά από σχετική πρόσκληση και µέσα σε τακτή προθεσµία.  

2. Προκειµένου περί ανεγέρσεως νέας οικοδοµής, η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσµατος και η 
εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε µηχανικά µέσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση, η κίνηση 
ερπυστριοφόρου µηχανήµατος στον  Πεζόδροµο Αθ. ∆ιάκου. 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.). 

3. Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδοµής, θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προς 
αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 µ. από την οικοδοµική γραµµή και σε ύψος 2,50 µ. από 
την στάθµη της οδού, µε αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό. Το είδος αυτού του υλικού µπορεί 
να ορίζεται από τον ∆ήµο. Απαγορεύεται η απόθεση κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγµα 
αυτό. 

4. Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδοµής, φθάσουν στο στάδιο περαιώσεως του φέροντος 
οργανισµού του ισογείου και της πλάκας οροφής του, τότε το περίφραγµα θα αφαιρείται και 
αφού αποκατασταθεί πλήρως το οδόστρωµα από τυχόν φθορές, θα τοποθετήσει ικρίωµα, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους του Πεζόδροµου, µέχρι 
την οικοδοµική γραµµή. Το ικρίωµα αυτό θα επενδύεται από ύψος τουλάχιστον 2,50 µ. µε το 
ανωτέρω υλικό ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών να µην ρυπαίνεται το οδόστρωµα. 

5. Σε κάθε περίπτωση οιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώµατος, για την σύνδεση 
κτιρίων µε τα ∆ίκτυα Κοινής Ωφελείας η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην αρχική του 
µορφή, µε αυτά τα υλικά και την αυτή επιµέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
εκτελούντα το έργο, οργανισµό ή ιδιοκτήτη του ακινήτου.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ  

1. Εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και κατόπιν σχετικής µελέτης, ο ∆ήµος Λοκρών µετά από 
σύµφωνη γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής υποχρεούται να εγκαταστήσει στον Πεζόδροµο 
Αθ. ∆ιάκου  τα κατά περίπτωση ενδεικνυόµενα µέσα σήµανσης και σηµατοδότησης (ρυθµιστικές 
πινακίδες), σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 10 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ/ ν. 2696/1999)» (ΦΕΚ 50 Α). 

2. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων καθώς και η κατακόρυφη και οριζόντια 
σήµανση του  Πεζόδροµου Αθ. ∆ιάκου, θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές, τους όρους και τους τρόπους που καθορίζουν σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
και οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Οι παραβάτες του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται για µεν τις παραβάσεις που αφορούν 
θέµατα κινήσεως και σταθµεύσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.) όπως ισχύουν κάθε φορά, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα επισκευής, 
κατεδαφίσεως ή ανεγέρσεως οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, 
του Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου Λοκρών, του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού 
(Γ.Ο.Κ.) και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).  

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  



Η εφαρµογή της παρούσης κανονιστικής απόφασης ανατίθεται στο Αστυνοµικό Τµήµα 
Αταλάντης, στον ∆ήµο Λοκρών και στην ∆ηµοτική Αστυνοµία εφόσον συγκροτηθεί και 
λειτουργήσει, κατά τις αρµοδιότητες ενός εκάστου.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

1. Ο παρών Κανονισµός ισχύει µετά την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από την 
επόµενη της δηµοσιεύσεως της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης που επέχει θέση Αστυνοµικής 
διάταξης.  

2. Η συµπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισµού θα γίνεται 
µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, κατά την διαδικασία που ορίζουν 
τα άρθρα 79 και 82 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).  

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  

Προσάρτηµα του παρόντος Κανονισµού αποτελεί η από 28-4-2011 συνταχθείσα και θεωρηθείσα από 
την Τ.Υ.∆.Λ  Νοµού Φθιώτιδας «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Πεζόδροµου Αθ. ∆ιάκου » και το 
συνηµµένο σ' αυτήν απόσπασµα χάρτη. 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Γ. Ρούσση και Γ. Νυδριώτη, οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τον 
Κανονισµό Λειτουργίας των πεζοδρόµων Αταλάντης γιατί βρίσκεται στο πλαίσιο της εφαρµογής της 
πολιτικής του Νόµου του Καλλικράτη τον οποίο δεν αποδέχονται.  

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 14/255/2011  
................................................................................................................................................... 

 
 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ν.Λιόλιος  Α.Ζαΐµης  Κ.Τσέρτος, Ι.Μπονόβας, Γ.Γουρνάς 
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