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Άρθρο 24
Πεζοδρόµια.
1. Τα πεζοδρόµια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται,
ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται µε σκοπό να
διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών
σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους.
2. Υπόχρεοι.
2.1. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων
και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωµα
και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων
µπροστά στα οποία βρίσκονται.
2.2. Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το ∆ηµόσιο
ή τον οικείο (Ο.Τ.Α.) Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης των πεζοδροµίων
που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, στα πλαίσια γενικής
ανακατασκευής ή αναδιαρρύθµισης των οδών και πλατειών ώστε να
ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισµού, η δαπάνη αποκατάστασης,
επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδροµίων που βαρύνει τους παρόδιους
ιδιοκτήτες.
2.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των
πεζοδροµίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση,
επισκευή ή ανακατασκευή του είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών,
εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του
παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.
2.4. Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδροµίων, µπορεί να
γίνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α., σε βάρος και για λογαριασµό είτε των
ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον
αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόµα, ή δεν έχουν τηρηθεί οι
προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους.
3. Τρόπος κατασκευής.
3.1. Προδιαγραφές:
Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδροµίων καθορίζονται οι
διαστάσεις, το είδος κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των
ρείθρων, του υποστρώµατος και της επίστρωσης ή της επικάλυψής τους.
Επίσης καθορίζονται το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα άλλα στοιχεία
των τµηµάτων των πεζοδροµίων που διατίθενται για φύτευσή τους.
3.1.1. Τα πεζοδρόµια κατασκευάζονται σύµφωνα µε προδιαγραφές που
καθορίζονται µε απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Σε
οικισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί η πιο πάνω απόφαση
εκδίδεται µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
3.1.2. Σε οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από 20.000 κατοίκους και εφόσον τα
πεζοδρόµια αποτελούν σηµαντικό στοιχείο διαµόρφωσης των πολεοδοµικών
ή κυκλοφοριακών συνθηκών οδού, πλατείας ή περιοχής οι προδιαγραφές
κατασκευής στο σύνολο ή σε µέρος τους καθορίζονται µε απόφαση του
αρµόδιου Νοµάρχη που εκδίδεται µε τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3
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3.1.3. Σε οικισµούς στους οποίους δεν έχουν καθορισθεί οι πιο πάνω
προδιαγραφές τα πεζοδρόµια κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας που περιλαµβάνονται στην άδεια της παρ. 4.1.
του παρόντος άρθρου.
3.2. Σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδροµίων έχουν αντιολισθηρή
διαµόρφωση και είναι προσπελάσιµες από τις αναπηρικές πολυθρόνες, µε
κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) πλάτους τουλάχιστον 0,80 του µέτρου που
κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη
µορφολογία του εδάφους.
3.3. Η κλίση κατά µήκος των πεζοδροµίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
12%. Για την αποφυγή µεγαλύτερης κλίσης κατασκευάζονται σε κατάλληλες
θέσεις βαθµίδες σε όλο το πλάτος του πεζοδροµίου µέγιστου ύψους 0,15 µ.
3.4. Βαθµίδες εξυπηρέτησης των κτιρίων.
3.4.1. Έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή απαγορεύεται να κατασκευάζονται
βαθµίδες για την εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η
κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,
αν µετά την ανέγερση του κτιρίου έχει µεταβληθεί η υψοµετρική στάθµη του
δρόµου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της
κυκλοφορίας των πεζών και των αναπηρικών πολυθρονών στην επιφάνεια
που αποµένει.
Σε καµία όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται στα πεζοδρόµια η κατασκευή
σκαλοπατιών που κατέρχονται προς το κτίριο, για εξυπηρέτησή του, αλλά
επιβάλλεται τα σκαλοπάτια αυτά να αρχίζουν ένα (1) µέτρο µέσα από τη
ρυµοτοµική γραµµή ή από την οικοδοµική γραµµή σε περίπτωση ύπαρξης
προκηπίου που είναι σε συνέχεια του πεζοδροµίου και χρησιµοποιείται από
το κοινό.
3.4.2. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και σε
υφιστάµενες κλίµακες ή βαθµίδες κλιµάκων.
Κλίµακες ή βαθµίδες κλιµάκων αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου
αυτής είναι επικίνδυνες από άποψη κυκλοφορίας η δε άρση του κινδύνου
γίνεται µε εφαρµογή των διατάξεων "περί επικινδύνων οικοδοµών" από την
αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.
3.5. Φύτευση δένδρων, θάµνων κλπ.
3.5.1. Κατά τη διαµόρφωση των πεζοδροµίων για τη φύτευση δένδρων,
θάµνων κλπ., οπωσδήποτε αφήνεται ελεύθερη δίοδος, πλάτους τουλάχιστο
0,60 του µέτρου για τη διέλευση των πεζών.
Ειδικά σε πεζοδρόµιο πλάτους µεγαλύτερου ή ίσου των 1,50 µ. η ελεύθερη
δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 0,80 του µέτρου.
Ο κορµός των δένδρων τοποθετείται τουλάχιστον 0,50 του µέτρου εσώτερα
από την ακµή του κρασπέδου.
3.5.2. Όπου η ρυµοτοµική γραµµή συµπίπτει µε την οικοδοµική ανάλογα µε το
ριζικό σύστηµα των δένδρων πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για
την αποφυγή βλάβης των κτιρίων και δοµικών κατασκευών.
3.6. Κάτω από τα πεζοδρόµια απαγορεύεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση
δεξαµενών για οποιοδήποτε σκοπό (αποθήκευση, συγκέντρωση υγρών κλπ.).
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται µόνον η τοποθέτηση εγκαταστάσεων των αρµόδιων
φορέων για τη σύνδεση των κτιρίων µε τα δίκτυα ηλεκτρισµού, ύδρευσης,
αποχέτευσης, τηλεφώνου, αερίου πόλης, καθώς και σωληνώσεων απορροής
στους κοινόχρηστους χώρους των βρόχινων νερών των κτιρίων.
4. ∆ιαδικασίες - Αναλογισµός δαπανών.

4.1. Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των
πεζοδροµίων απαιτείται άδεια του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας, στην
οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν υπάρχουν οι
σχετικές οδηγίες.
4.2. Οι δαπάνες κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των
πεζοδροµίων που γίνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή το ∆ηµόσιο, εισπράττονται
από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εκτέλεσης εργασιών, που είναι
υπόχρεοι ανάλογα µε την περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για την είσπραξη των ∆ηµοσίων Εσόδων.
4.3. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η δαπάνη που αναλογεί σε
κάθε παρόδιο ακίνητο υπολογίζεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή το ∆ηµόσιο µε
βάση το µήκος του προσώπου που έχει στη ρυµοτοµική γραµµή και την τιµή
του τρέχοντος µέτρου που έχει η σχετική δαπάνη.
4.4. Τυχόν ενστάσεις ενάντια στις καταλογιστικές πράξεις υποβάλλονται στην
αρχή που τις έκδοσε, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την κοινοποίησή
τους στους υπόχρεους ιδιοκτήτες. Στις ενστάσεις αυτές αποφασίζει το οικείο
∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. ή της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ΤΥ∆Κ) του Νοµού αν δεν υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία.
(Σχετική η υπ' αριθµ. Οικ.52488/02 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε : «Ειδικές ρυθµίσεις
για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών του
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»).

