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ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  17.  Έγκριση προσωρινών 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 

πλαίσια του άρθρου 65 παρ. 7 του 

Ν.4688/2020 στις οδούς Χελμού, 

Γ. Σταύρου και σε τμήματα οδών 

περιμετρικά της πλατείας 

Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης 

της Δράμας. 

 
Μειοψηφούντων των μελών της ΕΠΖ: 1) 

Ιωαννίδη Δημητρίου και 2) Κιόρτεβε 

Παρθένας, σε ότι αφορά στις Α΄και Β΄ 

προτάσεις της υπηρεσίας, αναφέροντας τα 

παρακάτω: 

 

« - για το Α), διαφωνούμε με την πρόταση της 

τεχνικής υπηρεσίας και αντιπροτείνουμε να γίνει 

η παράλληλη με την Χελμού (οδός 

Διοικητηρίου) πεζόδρομος σε όλο μήκος της 

που είναι στην ανάπλαση, δηλαδή από την 

διασταύρωσή της με την Βεργίνας (δηλαδή από 

το Adesso) έως και την διασταύρωσή της με την 

Κεφαλληνίας (εκεί που είναι το πάρκο 

εκπαίδευσης σκύλων). Επίσης, όλα τα κάθετα 

στενά από την Διοικητηρίου προς την Χελμού 

να πεζοδρομήσουν και αυτά, ώστε να 

αποφεύγεται η μετακίνηση τροχοφόρων. Οι 

κύριοι λόγοι της διαφωνίας μας είναι ότι αφενός 

θα χαθούν αρκετές θέσεις στάθμευσής που 

υπάρχουν επί της οδού Χελμού και επιπλέον θα 

διακοπεί η σύνδεση της οδού 1ης Ιουλίου με την 

οδό Φιλίππου. Επιπλέον, με βάση την πρόταση 

μας δίνεται η δυνατότητα “μεγέθυνσης” του 

πάρκου της αναπλάσεως που είναι αρκετό για 

την κυκλοφορία των συμπολιτών μας.   

- για το Β), διαφωνούμε διότι με βάση την 

τεχνική μελέτη, ένας χαρακτηρισμένος 

πεζόδρομος (οδός Γ. Σταύρου, από την οδό 19ης 

Μαΐου μέχρι την οδό Αμύντα) γίνεται δρόμος 

ήπιας κυκλοφορίας. Θεωρούμε λάθος την 

συγκεκριμένη πρόταση και θα πρέπει να 

παραμείνει πεζόδρομος και να παρθούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να υλοποιηθεί ο εν 

λόγω πεζόδρομος.  

- για το Γ), θα συμφωνήσουμε 

 Επιπλέον, προτείνουμε να κλείσει από 1 

Αυγούστου έως τέλος Σεπτεμβρίου τα 

σαββατοκύριακα και κατά τις 

απογευματινές/βραδινές ώρες (από τις 18:00 έως 

00:00) να κλείνει ο δρόμος από τον Ερυθρό 

σταυρό έως την to ξενοδοχείο Hydrama (οδός 

Αγίας Βαρβάρας) και να εξυπηρετούνται κατ’ 

εξαίρεση μόνο οι πελάτες του εν λόγω 

ξενοδοχείου» 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Εγκρίνει σε εφαρμογή του άρθρου 65 παρ.7  



του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ101/Α΄/24-5-2020), 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α   57) και 

του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α   87), και 

του τεύχους Τεχνικών Οδηγιών της 

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/57298/225 Υ. Α. (ΦΕΚ 

2448/Β΄/19-6-2020) και μέχρι τις 30-11-2020 

και : 

 

Α) Καθορίζει προσωρινά ως πεζόδρομο την 

οδό Χελμού, από την οδό Νικομήδειας έως την 

οδό Φιλίππου, καθημερινά και από ώρα 18:00 

το απόγευμα έως και 00:00 τα μεσάνυκτα, μέχρι 

30-11-2020. 

Β) Μετατρέπει σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας 

την οδό Γ. Σταύρου, από την οδό 19ης Μαΐου 

μέχρι την οδό Αμύντα, καθημερινά και για το 

σύνολο της ημέρας, μέχρι 30-11-2020. 

 

Στους ανωτέρω προσωρινούς πεζόδροµους 

εξασφαλίζεται «ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,50 

µέτρων» η οποία θα παραµένει ακάλυπτη καθ’ 

ύψος σε όλο το µήκος και πλάτος της, χωρίς 

κανένα σταθερό και κινητό εµπόδιο, δια της 

οποίας θα διέρχονται κατ’ εξαίρεση οχήµατα 

εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 

ασθενοφόρα, οχήµατα µεταφοράς ΑµεΑ κλπ. 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για 

τον καθορισµό πεζοδρόµων επιπλέον της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης, απαιτείται η 

διαδικασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού 

σχεδίου, αλλά επειδή το µέτρο είναι προσωρινό 

βάσει των ανωτέρω, δεν θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία στην παρούσα φάση.  

 

Ωστόσο αν τα προτεινόµενα µέτρα 

αξιολογηθούν επιτυχώς, θα ακολουθηθεί η 

αντίστοιχη διαδικασία για τη µόνιµη εφαρµογή 

τους 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
ο μ ό φ ω ν α  

 
Εγκρίνει σε εφαρμογή του άρθρου 65 παρ.7  

του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ101/Α΄/24-5-2020), 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α   57) και 

του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α   87), και 

του τεύχους Τεχνικών Οδηγιών της 

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/57298/225 Υ. Α. (ΦΕΚ 

2448/Β΄/19-6-2020) και μέχρι τις 30-11-2020 

και : 
 

Α) Καθορίζει προσωρινά ως πεζόδρομοους, 

τμήματα οδών (Εθνικής Αμύνης, Βεργίνας, 

Άρμεν, Λεωφόρος Αγίας Σοφίας, Ελευθερίου 

Βενιζέλου) που περιβάλλουν την πλατεία 

Ελευθερίας στο κέντρο της Δράμας, κάθε 

Κυριακή και από ώρα 11:00 έως και 21:00 το 

βράδυ, μέχρι 30-11-2020. 



 

Στους ανωτέρω προσωρινούς πεζόδροµους 

εξασφαλίζεται «ελεύθερη ζώνη πλάτους 3,50 

µέτρων» η οποία θα παραµένει ακάλυπτη καθ’ 

ύψος σε όλο το µήκος και πλάτος της, χωρίς 

κανένα σταθερό και κινητό εµπόδιο, δια της 

οποίας θα διέρχονται κατ’ εξαίρεση οχήµατα 

εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 

ασθενοφόρα, οχήµατα µεταφοράς ΑµεΑ κλπ. 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για 

τον καθορισµό πεζοδρόµων επιπλέον της 

Κυκλοφοριακής Μελέτης, απαιτείται η 

διαδικασία τροποποίησης του ρυµοτοµικού 

σχεδίου, αλλά επειδή το µέτρο είναι προσωρινό 

βάσει των ανωτέρω, δεν θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία στην παρούσα φάση.  

 

Ωστόσο αν τα προτεινόµενα µέτρα 

αξιολογηθούν επιτυχώς, θα ακολουθηθεί η 

αντίστοιχη διαδικασία για τη µόνιµη εφαρµογή 

τους 

 
Δράμα 03-08-2020 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


