Τοπική κανονιστική απόφαση για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού
στο νησί των Σπετσών
Εκδοθείσα σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 222/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 68/2013 και 64/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπετσών
Άρθρο 1ον
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης
 Απαγορεύεται όλες τις ημέρες και ώρες εντός του οικισμού των Σπετσών η κυκλοφορία των επιβατηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης καθώς και των ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών μηχανοκίνητων
τρίκυκλων.και τετράκυκλων. Εξαιρούνται τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα και τα ελαφρά τετράκλυκλα που
λογίζονται ως μοτοποδήλατα.
 Επιτρέπεται να φέρουν το αυτοκίνητό τους στο νησί (ένα αυτοκίνητο ανά κατοικία εφόσον δεν διαθέτουν
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης), αλλά απαγορεύεται να το κυκλοφορούν στον οικισμό, δημότες, δημόσιοι
υπάλληλοι που υπηρετούν στο νησί, ιδιοκτήτες οικιών και μισθωτές οικιών επί τουλάχιστον έξι μήνες.
Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προμηθευτούν ειδική Δημοτική Κάρτα που επιδεικνύουν κατά την
αποβίβαση και επιβίβασή τους στο οχηματαγωγό. Δικαιούνται να σταθμεύουν στον οικισμό μόνο σε
ιδιωτικούς ή συγκεκριμένους χώρους που ορίζονται από το δήμο. Θα ελέγχονται επίσης τα επαγγελματικά
αυτοκίνητα ώστε να έρχονται ελεύθερα στο νησί μόνο εκείνα τα οποία έχουν σε αυτό επαγγελματική
δραστηριότητα η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά μεταφοράς προϊόντων ή άλλα σχετικά
έγγραφα.
 Απαγορεύεται καθ’ όλο το 24ωρο η στάθμευση των οχημάτων του εδαφίου α, κατά μήκος της
παραλιακής οδού από την Ανάσταση μέχρι το παλιό Λιμάνι.
 Επιτρέπεται στους ενοικιαστές οχημάτων η κατοχή προς ενοικίαση μέχρι πέντε τρίτροχων ή τετράτροχων
μοτοποδηλάτων.
Η είσοδος και η έξοδος των Ι.Χ. επιβατηγών οχημάτων γίνεται ως εξής:
Περίοδος

Είσοδος από Κόστα
Ι.Χ. οχήματα

Έξοδος από Σπέτσες

Τρίτη
μετά
την
Αρμάτα έως 22/3
Τριήμερο Αποκριάς

Καθημερινά με όλα τα δρομολόγια

Καθημερινά με όλα τα δρομολόγια

Σάββατο - Κυριακή με των 08:10

23/3 έως 30/6

Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο με τα
δρομολόγια των 08:10, 10:30 και
17:00. Σαββατοκύριακα και αργίες
μόνο με των 08:10

Σάββατο - Κυριακή με το
δρομολόγιο των 07:20
Καθημερινά με τα δρομολόγια των 07:20,
10:00 και 16:30
Σαββατοκύριακα μόνο με των 07:20

Πάσχα

Μ. Παρασκευή 10:30 και τυχόν
έκτακτα δρομολόγια έως 10:30
Μ. Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα
μόνο με των 08:10
Όλες τις καθημερινές με το έκτακτο
των 6:30 και με των 08:10 και
10:30.
Τα Σαββατοκύριακα μόνο με των
08:10

1/7 έως Δευτέρα
μετά την Αρμάτα

Μόνο με το δρομολόγιο των 07:20

Καθημερινά με τα δρομολόγια των 06:00,
07:20 και 10:00
Τα Σαβ/κα με το έκτακτο πρωινό
δρομολόγιο των 6:00 και με των 7:20

‘Άρθρο 2ον
Δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης φορτηγά οχήματα
 Απαγορεύεται η είσοδος, η έξοδος και η κυκλοφορία φορτηγών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης άνω των
δύο αξόνων και ωφέλιμου φορτίου άνω των 10 τόνων, εντός του οικισμού των Σπετσών.
 Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία φορτηγών τριαξονικών και άνω πλην αυτών μεταφοράς υγρών
καυσίμων των οποίων η είσοδος και έξοδος επιτρέπεται δύο ημέρες την εβδομάδα, οι οποίες καθορίζονται
από το Δήμο και του φορείς.
 Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης μικτού βάρους άνω των 3 τόνων,
στην πρόσφατα αναπλασμένη παραλιακή οδό από Άγιο Μάμμα έως το Παλιό Λιμάνι
 Επιτρέπεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. και Δ.Χ. φορτηγών πλυντηρίων - στεγνοκαθαριστηρίων από Δευτέρα
έως και Κυριακή από τις 6:00 έως τις 19.00. Από 1.1.2014 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με
ηλεκτρικά.
 Τα φορτηγά που μεταφέρουν οπωροκηπευτικά και γενικά ευπαθή προϊόντα, έχουν τη δυνατότητα
εισόδου εξόδου κατά προτεραιότητα και τις απαγορευμένες μέρες και ώρες με χορήγηση ειδικής άδειας
από τον αρμόδιο προς τούτο Αντιδήμαρχο.
 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται α) η κυκλοφορία φορτηγών δημοσίας χρήσης έως 3 τόνων για μεταφορά και
μόνο αποσκευών στο λιμάνι μέχρι τις 24:00 και β) η κυκλοφορία mini bus τουριστικών γραφείων και
ξενοδοχείων. Η επιτρεπόμενη διαδρομή είναι από το λιμάνι προς τους χώρους υποδοχής και αντίστροφα,

χωρίς ενδιάμεση στάση ή στάθμευση μέχρι το τελευταίο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Τα παραπάνω οχήματα
θα ελέγχονται από το αστυνομικό τμήμα Σπετσών και το Λιμεναρχείο Σπετσών αν καλύπτουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις. Από 1.1.2014 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρικά.
 Επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου, του Τελωνίου, των
Κρατικών Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, του Δήμου Σπετσών, μικρών
αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων και λυμάτων, των ταξί, των υδροφόρων, των ασθενοφόρων
και των ιατρών που εξασκούν την ιατρική τους δραστηριότητα στις Σπέτσες για την άσκηση των
καθηκόντων τους. Επιτρέπεται η είσοδος στο νησί των παραγωγών που πωλούν σε λαϊκές αγορές τις
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Η κίνησή τους από το λιμάνι μέχρι το χώρο της αγοράς θα γίνεται
πριν από τις 10:00, ενώ η έξοδός τους θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα στο τελευταίο δρομολόγιο.
 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα πλανόδιων μικροπωλητών.
 Ορίζεται σταθμός φορτηγών δημοσίας χρήσης έως 2 τόνων, με άσπρη διαγράμμιση, στο λιμάνι της
Ντάπιας
Η είσοδος και η έξοδος των Ι.Χ. και Δ.Χ. φορτηγών οχημάτων γίνεται ως εξής:
Περίοδος
1/10 έως 31/5

Τριήμερο
Αποκριάς
1/6 έως 30/9

Είσοδος από Κόστα
Έξοδος από Σπέτσες
Ι.Χ.Φ. και Δ.Χ.Φ. οχήματα
Δευτέρα έως Σάββατο με Δευτέρα έως και Σάββατο
όλα
τα
δρομολόγια. με όλα τα δρομολόγια.
Κυριακή και αργίες μόνο με Κυριακή μόνο με των
των 08:10
07:20
Σάββατο με των 08:10 και Σάββατο μόνο με των
10:30, Κυριακή με των 07:20 και 10:00, Κυριακή
08:10
μόνο με των 07:20
Δευτέρα έως Παρασκευή Δευτέρα έως Παρασκευή
με όλα τα δρομολόγια. με όλα τα δρομολόγια.
Σαββατοκύριακα και αργίες Σαββατοκύριακα
και
μόνο με των 08:10
αργίες μόνο με των
07:20

Κυκλοφορία
Δευτέρα
έως
Σάββατο
05:00 – 18:00, Κυριακές
και αργίες απαγορεύεται
Σάββατο 05:00 – 18:00,
Κυριακή απαγορεύεται
Δευτέρα έως Παρασκευή
06:00
–
18:00,
Σαββατοκύριακα
απαγορεύεται

Άρθρο 3ον
Δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών,
δομικών υλικών και σκυροδέματος
 απαγορεύεται η είσοδος, η έξοδος και η κυκλοφορία σε δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης φορτηγά οχήματα
που μεταφέρουν αδρανή υλικά, δομικά υλικά και σκυρόδεμα, άνω των δύο αξόνων και ωφέλιμου
φορτίου άνω των 10 τόνων, στο εσωτερικό του οικισμού των Σπετσών
 σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται παράταση του ωραρίου μεταφοράς σκυροδέματος για την ολοκλήρωση
σκυρόδεσης, με ειδική άδεια του αρμόδιου Αντιδημάρχου κατόπιν αυτοψίας.Η είσοδος και η έξοδος
αυτών των φορτηγών οχημάτων γίνεται ως εξής:
Περίοδος
Φόρτωση από φορτηγά πλοία
Από 1/7 έως και τη Δευτέρα μετά την Αρμάτα
Απαγορεύεται
Τρίτη μετά την Αρμάτα έως και 30/6
Δευτέρα-Παρασκευή εκτός αργιών 07:00-15:00
Μ. Δευτέρα έως και Τρίτη του Πάσχα
Απαγορεύεται
Περίοδος

Είσοδος από Κόστα
Έξοδος από Σπέτσες
Μεταφορά αδρανών και δομικών υλικών με οχηματαγωγό

Τρίτη μετά την Αρμάτα έως 30/6
Μ. Δευτέρα έως και Τρίτη του
Πάσχα
1/6 έως 30/6
1/7 έως 31/7
1/8 έως και Δευτέρα μετά την
Αρμάτα

Δευτέρα - Σάββατο με όλα τα
δρομολόγια, Κυριακή και αργίες με
των 8:10

Δευτέρα- Σάββατο με όλα τα
δρομολόγια, Κυριακή και αργίες
με των 07:20

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται

Δευτέρα-Παρασκευή με όλα τα
δρομολόγια,
Σαββατοκύριακα,
αργίες με των 08:10
Δευτέρα - Σάββατο με όλα τα
δρομολόγια, Κυριακή και αργίες με
των 8:10

Δευτέρα-Παρασκευή με όλα τα
δρομολόγια,
ΣαββατοκύριακαΑργίες με των 07:20
Τρίτη και Τετάρτη με των 06:00
και 16:30

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται

Περίοδος
23/3 έως 30/9
Μ. Τετάρτη έως και Δευτέρα του Πάσχα
1/10 έως 22/3

Κυκλοφορία για εφοδιασμό οικοδομών
Δευτέρα- Παρασκευή 07:00-15:00
Απαγορεύεται
Δευτέρα-Σάββατο 07:00-17:00

Άρθρο 4ον
Μοτοποδήλατα – Μοτοσυκλέτες
Ορίζονται:
1. διαδρομή περιορισμού κυκλοφορίας (με εξαίρεση ποδήλατα ή ηλεκτρικά ποδήλατα) από Περίπτερο
Κουνουπίτσας - Ξενοδοχείο Σταρ-Οικία Χειλέλη - Οικία Αρμενάκη - Περίπτερο Στέλλιος - γέφυρα Παντελή
Μαθιού - Κατάστημα Βαρβαρέσου.
2. διαδρομή περιορισμού κυκλοφορίας (με εξαίρεση ποδήλατα ή ηλεκτρικά ποδήλατα) στο Παλιό Λιμάνι
στην παραλιακή οδό (από το Μνημείο Τριών Σπετσιωτών έως το κατάστημα Σταβέντο).
 Στις παραπάνω διαδρομές απαγορεύεται η κυκλοφορία μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών (με
εξαίρεση τα ηλεκτρικά ποδήλατα και ποδήλατα) από τις 19:00 έως 02:00 κατά τα διαστήματα Μ.
Δευτέρας έως Τρίτης του Πάσχα και δέκα ημέρες πριν του Αγίου Πνεύματος έως τη Δευτέρα μετά την
Αρμάτα.
Απαγορεύονται στάση και στάθμευση μηχανοκίνητων δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων από
Ανάσταση έως Π. Λιμάνι.
Άρθρο 5ον
Πεζόδρομοι
 Τα βοτσαλωτά και οι πλακοστρώσεις του οικισμού ορίζονται πεζόδρομοι.
 Η Πλατεία Ρολογιού [ μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και νοτιοδυτικής εισόδου της Πλατείας (έναντι
καταστήματος Σγόντζου)] κατά το διάστημα Μ. Δευτέρα έως Δευτέρα μετά την Αρμάτα και από ώρα
12.00 ως 06.00 θεωρείται πεζόδρομος στον οποίο απαγορεύεται η κυκλοφορία η στάση και η στάθμευση.
(Σήμανση με Ρ-55).
 Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων κάθε είδους στους πεζόδρομους, στα πλακόστρωτα, στα
βοτσαλωτά, καθώς και σε όλους τους δρόμους του οικισμού με εξαίρεση τους χώρους στάθμευσης που
έχει ορίσει ο δήμος.
Άρθρο 6ον
Στάθμευση και στάση
 Ορίζονται οι παρακάτω περιφερειακοί χώροι στάθμευσης, ικανής χωρητικότητας, έτσι ώστε να μπορούν
να εξυπηρετούν κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, στις εξής περιοχές: πλατεία Σαμψών, Πευκάκια,
παιδική χαρά Πευκάκια, πλατεία Αιβαλιώτη, Πλατεία Λεωνίδα, Πλατεία Υγειονομικού Σταθμού, Άγιος
Θεοδόσιος, έναντι οικίας Σταματίου, Μπαλτίζα και Ψαραγορά έως Μπαλκόνι, όπου επιτρέπεται μόνο η
στάση και χώρος στάθμευσης δικύκλων στον Άγιο Μάμα,
 επιτρέπεται η στάση των οχημάτων προς φόρτωση του οχηματαγωγού στο λιμένα της Ντάπιας, μόνο 30
λεπτά πριν την αναχώρησή του,
 επιτρέπεται κατ εξαίρεση η στάση στους δρόμους του δακτυλίου για την τροφοδοσία των εκεί
καταστημάτων και μόνο μέχρι τις 10.00 π.μ.,
 απαγορεύεται η στάση στους δρόμους του κέντρου όλων των φορτηγών, μετά τις 10.00 π.μ..
Άρθρο 7ον
Ποδήλατα- Ιππήλατα αμαξάκια
 εντός του οικισμού επιτρέπονται μόνο ποδήλατα (δίτροχα, τρίτροχα, τετράτροχα), ηλεκτρικά δίτροχα και
τρίτροχα ποδήλατα και ιππήλατα αμαξάκια (σήμερα υπάρχουν περίπου σαράντα), για τα οποία υπάρχουν
τέσσερις αφετηρίες, οι οποίες ορίζονται με άσπρη διαγράμμιση: στο κεντρικό λιμάνι με κατεύθυνση προς
το Παλιό Λιμάνι και την Αγία Μαρίνα, στην πλατεία του Ποσειδωνίου με κατεύθυνση προς τις Σχολές,
έναντι του Πρώην Λιμεναρχείου μπροστά από το κατάστημα πρώην Multishop και στην Πλατεία Μουράγιο
στο Παλιό Λιμάνι.






Άρθρο 8ον
Ταξί - Λεωφορεία
στον περιφερειακό παραλιακό δρόμο επιτρέπονται ελεύθερα τα δρομολόγια των ταξί - και μετά την
1.1.2014, μόνο των υβριδικών ταξί -, μέγιστου μήκους 4,5μ, τα οποία είναι επτά σε όλο το νησί και ο
σταθμός τους ορίζεται με άσπρη διαγράμμιση στο λιμάνι της Ντάπιας,
στον περιφερειακό παραλιακό δρόμο επιτρέπονται ελεύθερα τα λεωφορεία των οποίων οι αφετηρίες
επίσης ορίζονται με άσπρη διαγράμμιση, με δρομολόγια Σπέτσες-Άγιοι Ανάργυροι και αφετηρία τον Αγ.
Μάμα και Σπέτσες-Λιγονέρι-Βρέλλος και αφετηρία την πλατεία Ποσειδωνίου,
τα τουριστικά λεωφορεία από την πλατεία Ελιές επιτρέπεται να μεταβαίνουν στο λιμάνι της Ντάπιας μόνο
κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών τους, χωρίς να σταθμεύσουν εκεί, μέχρι το τελευταίο
ακτοπλοϊκό δρομολόγιο,
ορίζεται χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων, με άσπρη διαγράμμιση, κοντά στην αφετηρία των
λεωφορείων στην πλατεία Ποσειδωνίου.

Άρθρο 9ον
Καΐκια - Θαλάσσια ταξί
 επιτρέπονται οι μετακινήσεις και οι μεταφορές με καΐκια και θαλάσσια ταξί (χωρητικότητας 8 ατόμων)
περιφερειακά του νησιού κατά την τουριστική περίοδο

Άρθρον 10ον
Μεταβατικές διατάξεις
Με την παρούσα εξακολουθεί να ισχύει η κάθετη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγραμμίσεις) σήμανση που
έχει τοποθετηθεί στους δρόμους του οικισμού σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1,2,3 της αρ. 84/2008 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου «1/2008 Τοπική Κανονιστική Διάταξη για το κυκλοφοριακό».
Άρθρον 11ον
Ειδικές κατ’ εξαίρεση άδειες
Για οποιαδήποτε παρέκκλιση των οριζομένων στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκτακτες περιπτώσεις κατ’
εξαίρεση αδειοδοτήσεως κ.λ.π) που αφορούν :

την είσοδο και έξοδο από το νησί όλων των οχημάτων,


την κυκλοφορία εντός και εκτός του οικισμού αυτών,

σχετική ειδική άδεια θα χορηγείται κατά την κρίση του από τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο.

