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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 

στην πόλη της Λάρισας–ΑΜ23. 

 

Στη Λάρισα σήμερα 25-01-2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.µ., η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 

2221/20-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που 

ορίστηκε µε την απόφαση 16/07-01-2022 του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι 

κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Καλτσάς Νικόλαος, 3) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 4) 

Δαούλας Θωμας, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Αργυρόπουλος 

Κωσταντίνος, και 8) Παπαδούλης Γεώργιος. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της 

Λάρισας–ΑΜ23 αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το άρθρο 82 του Ν.3463/2006 

3. Το άρθρο 40 παρ 3 του Ν. 4735/2020 

4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την από 16-01-2023 θετική γνώμη της προέδρου της 1ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου 

Λαρισαίων. 

6. Την από 09-01-2023 θετική γνώμη της προέδρου της 2ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου 

Λαρισαίων. 

7. Την από 11-01-2023 θετική γνώμη της προέδρου της 3ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου 

Λαρισαίων. 

8. Την από 10-01-2023 θετική γνώμη της προέδρου της 4ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου 

Λαρισαίων. 

9. Τη με αριθμ πρωτ. 26/13-01-2023 θετική γνώμη του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. 

10. Τη με αριθμ πρωτ.  5052/13-01-2023 θετική γνώμη του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 1937/18-01-2023 εισήγηση της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού-ΣΒΑΚ, η οποία έχει ως εξής: 

 

Αιτήσεις 

1/ Η  υπ’ αριθμ. 40777/20-09-2022 Αίτηση  της Mamma Thessalia IKE για την χορήγηση χώρου 

φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αιόλου 3 Α  για τις ανάγκες της επιχείρησης του (Χονδρικό  

Εμπόρειο ΤΡΟΦΊΜΩΝ & ΠΟΤΏΝ) & Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων 

στάθμευσης στα τμήματα της οδού Αιόλου 

2/  Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παπαναστασίου ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αγίου Νικολάου/Γιαννιτσιώτη) λόγω επικείμενης 

εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης  

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-52-μέτρα-ρύθμισης-οδικής-κυκλοφορ/&start%5BS%5D=50
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-52-μέτρα-ρύθμισης-οδικής-κυκλοφορ/&start%5BS%5D=50
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3/ Η  υπ’ αριθμ. 38/27-10-2022 Αίτηση του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών για την 

χορήγηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί των οδών Ράγκου και Πλαπούτα που βρίσκεται το 

ΚΑΠΗ ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ 

4/Διαπίστωση της Υπηρεσίας σχετικά με την έλλειψη χώρου Φορτοεκφόρτωσης επι της οδού 

Βενιζέλου  

5/ Η  υπ’ αριθμ. 245/14-11-2022 Αίτηση του 18ου Δημοτικού Σχολείου για την χορήγηση δύο 

θέσεων στάθμευσης Σχ. Λεωφορείου επί των οδών Φασούλα και Κινέας , μπροστά στην είσοδο 

του σχολείου 

6/ Η  υπ’ αριθμ. 39919/14-11-2022 Αίτηση του 22ου Δημοτικού Σχολείου για την χορήγηση δύο 

θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών επί της  οδού Καλλισθένη , 

μπροστά στην είσοδο του σχολείου (με ισχύ Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ & 12:55-13:15μμ) 

7/Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παναγούλη ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Παπακυριαζή) λόγω επικείμενης εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης  & Η  υπ’ αριθμ. 50411/18-11-2022 Αίτηση  του κ. Αναστάσιου Μωυσιάδη   για την 

χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παναγούλη (Κοραή-Μανδηλαρά)  για τις 

ανάγκες της επιχείρησης του  

8/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Ανθ Γαζή 

( Κύπρου έως Ηρ. Πολυτεχνείου) λόγω ανακατασκευής της οδού & εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης   

9/Χορήγηση ειδικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βόλου (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς) λόγω 

ανακατασκευής της οδού 

Νομικό πλαίσιο 

 

 Άρθρο 73 Ν3852/2010 Καλλικράτη (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητεςα. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: 

αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, 

θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις 

κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, 

καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών, (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20) 

 το υπ. ‘αριθμ. πρωτ: Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών 

(Δ13) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός και η 

έγκριση δημοσίου χώρου, από μία συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, αποτελούν μέτρο 

ρύθμισης της κυκλοφορίας, αφού θεσπίζονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις 

Διατύπωση γνώμης των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας 

 1α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 377/5-01-2023) προς την Πρόεδρο της 1ης 

Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις 

στάθμευσης που βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.  

 1β/ Διατύπωση άποψης από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας (16-01-

2023)  

 

2α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 376/5-01-2023) προς την Πρόεδρο της 2ης Δημοτικής 

Κοινότητας Λάρισας για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις στάθμευσης που 

βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.  

2β/ Διατύπωση άποψης από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας (9-01-2023)  
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3α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 375/5-01-2023) προς την Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής 

Κοινότητας Λάρισας για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις στάθμευσης που 

βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.  

3β/ Διατύπωση άποψης από την πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας (11-01-2023) 

 

4α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 374/5-01-2023) προς την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής 

Κοινότητας Λάρισας για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις στάθμευσης που 

βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του.  

4β/ Διατύπωση άποψης από την πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας (10-01-2023) 

 

Διατύπωση γνώμης του Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ  

1α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 372/5-01-2023) προς τον Πρόεδρο του Υπεραστικου 

ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις στάθμευσης και τις 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών  (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της 

Λάρισας .  

1β/ Διατύπωση άποψης από τον πρόεδρο του Υπεραστικου ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (με αρ. πρωτ. 26/13-

01-2023)  

 

2α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 373/5-01-2023) προς τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ 

ΛΑΡΙΣΑΣ για την διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παραχωρήσεις στάθμευσης και τις 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών  (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της 

Λάρισας .  

2β/ Διατύπωση άποψης από τον πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (με αρ. πρωτ. 

5052/Φ2/13-01-2023)  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Ν.3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας για την λήψη κανονιστική απόφασης για την 

«Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας » -AM23 

0Η Υπηρεσία κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της 

Υπηρεσίας ζητεί την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κάτωθι παραχωρήσεις στάθμευσης: 

 

1/ Αιόλου  

τμήμα από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης 

Οκτωβρίου  προς την οδό Πλούτωνος 

Απάντηση του (1) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αιόλου 3 Α  για τις ανάγκες της 

επιχείρησης  - κατόπιν αιτήσεως της Mamma Thessalia IKE   & Αναπροσαρμογή – επικύρωση των 

ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Αιόλου     

 

Προτείνεται 
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 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Αιόλου (τμήμα από 

23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  

προς την οδό Πλούτωνος) , διαστάσεων (5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του 1ου 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο κατωτέρω σχέδιο. 

 

 Η ακύρωση της 49/2016 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος της παραχώρησης  δύο γενικών  

θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ , ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ (Ο.Τ. 966Α)    

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Αιόλου  (τμήμα από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 

977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  προς την οδό Πλούτωνος) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου 

φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται 

με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

2/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παπαναστασίου ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αγίου Νικολάου/Γιαννιτσιώτη) λόγω επικείμενης 

εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης  

 

Παπαναστασίου 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από 

Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Παπάγου) ΟΤ 788  [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από 

Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Αγ. Νικολάου) ΟΤ 788 [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 2/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μίας θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση –έναντι Μουρούζη  , επί της οδού    

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’  ΟΤ 788 [ΦΕΚ 

1147Β/24-03-2021] 
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 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου –έναντι Μουρούζη (τμήμα από Ηρ. 

Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 

από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Παπαναστασίου 

τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ 787) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Παπάγου  προς την οδό Μουρούζη   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τμήμα από Παπάγου έως 

Μουρούζη ΟΤ 787   [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

Παπαναστασίου 

τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου (ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. Νικολάου   

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 11,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου  (τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου 

(ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. 

Νικολάου  ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης 

). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  

στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-

70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

3/ Πλαπούτα (& Ράγκου) 
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τμήμα από Μαυρογένους έως Ράγκου (ΟΤ662 Γ) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Μαυρογένους   προς την οδό Ράγκου  

Απάντηση του (3) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί των οδών Ράγκου και Πλαπούτα που 

βρίσκεται το ΚΑΠΗ ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ- κατόπιν αιτήσεως του του Πανθεσσαλικού Συλλόγου 

Αναπήρων Πολιτών        

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει την  οδό Πλαπούτα (από Μαυρογένους  έως Καραολή Δημητρίου)- μονοδρόμηση –

προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης  

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Πλαπούτα , 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η κάθε μία για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία  που 

επισκέπτονται το ΚΑΠΗ της ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 

βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής)  

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

4/ Βενιζέλου  

τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Όγλ   

προς την οδό Ολύμπου  

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Βενιζέλου  

(τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Όγλ   προς την οδό Ολύμπου )  επί πεζοδρομίου,  διαστάσεων 7,00  Χ 2,20μ    (>=1,50μ  

ελεύθερο πεζοδρόμιο)  με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 

(εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

5/ Φασούλα και Κινέας  

 

Φασούλα 

τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη  
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Απάντηση του (5) σχετικού 

Διαπίστωση της Υπηρεσίας σχετικά με την έλλειψη χώρων θέσεων στάθμευσης Σχ. Λεωφορείου 

επί των οδών Φασούλα και Κινέας , μπροστά στην είσοδο του σχολείου  

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει τις οδούς Φασούλα (από Καρδίτσης  έως Αρσάκη) & Κινέα (από Καρδίτσης  έως 

Αρσάκη) - μονοδρόμηση –προτεραιότητα , όριο ταχύτητας & καθεστώς στάθμευσης  

 

Προτείνεται 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Φασούλα (τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη ),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα έχει 

διάσταση  15,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 

ώρες, καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης,  

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Κινέας 

τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων  

 

Προτείνεται 

 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Κινέας   (τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα έχει 

διάσταση  15,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 

ώρες, καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης, . 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

6/ Καλλισθένη  

τμήμα από Γρυμπογιάννη  έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά   κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος  

Απάντηση του (6) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών επί της  

οδού Καλλισθένη , μπροστά στην είσοδο του σχολείου (με ισχύ Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ 

& 12:55-13:15μμ) –κατόπιν αίτησης του 22ου Δημοτικού Σχολείου 
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Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει την οδό Καλλισθένη (από Γρυμπογιάννη  έως Θεοφράστου) – οδός διπλής 

κυκλοφορίας; –προτεραιότητα , δημιουργία διαβάσεων –σχολικές πινακίδες , όριο ταχύτητας & 

καθεστώς στάθμευσης  

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών , 

διαστάσεων 5,00Χ2,00μ η κάθε μία – επί της οδού Καλλισθένη (τμήμα από Γρυμπογιάννη  

έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος ) , μπροστά στην είσοδο του σχολείου (με ισχύ 

Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ & 12:55-13:15μμ) -  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-40 

Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων , με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 

ΤΑΞΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» και το ωράριο] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

7/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παναγούλη ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Παπακυριαζή) λόγω επικείμενης εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης  & Η  υπ’ αριθμ. 50411/18-11-2022 Αίτηση  του κ. Αναστάσιου Μωυσιάδη   για την 

χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παναγούλη (Κοραή-Μανδηλαρά)  για τις 

ανάγκες της επιχείρησης του  

 

Παναγούλη 

τμήμα από Ιουστινιανού  έως Τσιμισκή (ΟΤ 793) –αριστερά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Ιουστινιανού   προς την οδό Τσιμισκή   

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 3/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση (με Τσιμισκή) , επί της οδού 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή ΟΤ 793 [ΦΕΚ 1240Β/31-03-2021 ] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Παναγούλη 

τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794 & ΟΤ 840) –αριστερά & δεξιά   

κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων   

 

 

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση (με Οικ εξ Οικονόμων) , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από 

Τσιμισκή έως Οικ. Εξ. Οικονόμων ΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 
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 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ. 

Εξ. Οικονόμων ΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 

 H παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ –έκαστη  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη  (τμήμα από Τσιμισκή  έως Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την 

οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα 

από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Τσιμισκή προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων )  , διαστάσεων 

(5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 

βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) ,  

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 840) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό 

Οικονόμου εξ Οικονόμων )-με Τσιμισκή με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 

6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Παναγούλη 

τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Ηπείρου (ΟΤ 845 Α) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Βουλγαροκτόνου   προς την οδό Ηπείρου   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως 

ΗπείρουΟΤ 845Α  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 
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Παναγούλη 

τμήμα από Μανδηλαρά  έως Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Μανδηλαρά   προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή    

 

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη( τμήμα από Μανδηλαρά  έως 

Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μανδηλαρά   

προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

Παναγούλη 

τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή   

 

Προτείνεται -(λόγω αναδιάταξης) 

   

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Τρείς (3) θέσεις στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα   , επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως 

Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  ,  

επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  

[Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση τουριστικού 

λεωφορείου  ,  επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως 

Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η παραχώρηση είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης Μοτοσυκλετών –ΔΙΚΥΚΛΩΝ επί της 

οδού Παναγούλη  (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  

κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ), 

διαστάσεων (20,00μX2,00μ) –(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ) ,  

 Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα 

από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ) , διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η 

κάθε μία––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα 
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Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο 

μέσο αυτής) ,  

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάθμευσης για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως  Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –

αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό 

Παπακυριαζή) , διαστάσεων  17,00μX2,00μ, με ισχύ 7ΗΜΕΡΕΣ/24ΩΡΕΣ. Θα 

συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με 

αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης, . 

 Η παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 6,00μΧ2,00μ 

επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –

αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό 

Παπακυριαζή ) - συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ με κίτρινη διαγράμμιση 

του χώρου] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

8/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Ανθ Γαζή 

( Κύπρου έως Ηρ. Πολυτεχνείου) λόγω ανακατασκευής της οδού & εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης   

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης (ΟΤ 822 Γ & ΟΤ 824) –αριστερά & δεξιά   κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης   

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 8,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

824) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) 

με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

822 Γ) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) με 

ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 
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(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

 

τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 822 Β& OT 823) –δεξιά & αριστερά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό Παπακυριαζή   

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως 

Παπακυριαζή ΟΤ 822Β  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος - Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως 

Παπακυριαζή ΟΤ 823   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 

822 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό 

Παπακυριαζή ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ. Διάκου (ΟΤ 813 Γ& Κ.Χ) –δεξιά & αριστερά  κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Παπακυριαζή  προς την οδό Αθ. Διάκου   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παπακυριαζή έως 

Αθ.Διάκου  ΚΧ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Αθ. Διάκου έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά  κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου   

Προτείνεται 
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 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Αθ.Διάκου έως 

Γαληνού ΟΤ 814  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως 

Κουμουνδούρου ΟΤ 814   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως 

Κουμουνδούρου ΟΤ 814    [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 H παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ & 

8,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Αθ. Διάκου έως 

Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  

προς την οδό Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

Οριοθέτηση ειδικών θέσεων  (στο διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης) –στην αριστερή  

πλευρά με φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου, έχουμε  

2Θ- ΚΑΔΟΣ/ΔΕΝΔΡΑ (6,15μ) - 1η φορτοεκφόρτωση(10μΧ2,0μ) – 3Θ – ΚΑΔΟΣ(1,50μ)- 

2η φορτοεκφόρτωση(8,00μΧ2,0μ) -4Θ , κάθε Θ (θέση) αντιστοιχεί σε 5μ 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Γαληνού  προς την οδό Κουμουνδούρου   

 

Προτείνεται 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 

813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Γαληνού  προς την οδό 

Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 
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τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

– δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου   

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση για Σχολικό 

λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 

16:00. Εκτός ωραρίου η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση, επί της 

οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ  , επί 

της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α 

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα 

από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – 

δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου  ) , 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ)  ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) ,  

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Ανθ. Γαζή  (τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό 

Ηπείρου ), διαστάσεων 10,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 16:00.  Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος 

στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας 

και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης,  

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς 

την οδό Βελή   

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 68/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία (1)  θέση στάθμευσης για 

επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από 

Κουμουνδουρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

 Η παραχώρηση μίας (1)  θέσης στάθμευσης για επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), 

διαστάσεων 5,00Χ2,00μ, επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου 

έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) - [ 

συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων σε συνδυασμό 

με την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19β με την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα 

Οχήματα», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 

2696/1999, Α΄ 57),  
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-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Τσαμαδού έως Μανδηλαρά (ΟΤ 808) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Τσαμαδού  προς την οδό Μανδηλαρά  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Τσαμαδού έως 

ΗπείρουΟΤ 808  

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Αγ. Νικολάου έως Ορφέως (ΟΤ 783 Α) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Αγ. Νικολάου  προς την οδό Ορφέως  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως 

Ορφέως ΟΤ 783Α   (αφορά την  θέση επί της οδού Ανθ. Γαζή –Ορφέως) [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως 

Ορφέως ΟΤ 783Α   [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 12,15μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  
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ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

Μηχανοκίνητα Δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

9/Χορήγηση ειδικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βόλου (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς) λόγω 

ανακατασκευής της οδού 

 

Βόλου 

τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Πειραιώς  προς την οδό Σαπφούς  

 

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Βόλου (τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – 

δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Πειραιώς  προς την οδό Σαπφούς) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. (εκτός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 
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oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας–ΑΜ23 ως εξής: 

 

1/ Αιόλου  

 

Τμήμα από 23ης Οκτωβρίου έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  

προς την οδό Πλούτωνος 

 

 Την παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Αιόλου (τμήμα 

από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  

προς την οδό Πλούτωνος) , διαστάσεων (5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του 1ου 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο κατωτέρω σχέδιο. 

 Την ακύρωση της 49/2016 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος της παραχώρησης  δύο γενικών  

θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ , ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ (Ο.Τ. 966Α)    

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Αιόλου  (τμήμα από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 

977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  προς την οδό Πλούτωνος) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου 

φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται 

με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ] 

2/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παπαναστασίου ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αγίου Νικολάου/Γιαννιτσιώτη) λόγω επικείμενης 

εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης  

 

Παπαναστασίου 

 

Τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη   
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 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα, επί της οδού  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου 

έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Παπάγου) ΟΤ 788  [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα, επί της οδού ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου 

έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Αγ. Νικολάου) ΟΤ 788 [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Την ακύρωση της 2/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μίας θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση –έναντι Μουρούζη, επί της οδού 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’  ΟΤ 788 [ΦΕΚ 

1147Β/24-03-2021] 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου –έναντι Μουρούζη (τμήμα από Ηρ. 

Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 

από 6:00 έως 11:00 (εντός ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

Παπαναστασίου 

 

Τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ 787) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Παπάγου  προς την οδό Μουρούζη  

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα, επί της οδού ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τμήμα από Παπάγου έως 

Μουρούζη ΟΤ 787   [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Παπαναστασίου 

 

Τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου (ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Φαρμάκη προς την οδό Αγ. Νικολάου   

 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 11,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου  (τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου 

(ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. 

Νικολάου  ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης 

). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  

στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-

70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 
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3/ Πλαπούτα (& Ράγκου) 

 

Τμήμα από Μαυρογένους έως Ράγκου (ΟΤ662 Γ) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Μαυρογένους προς την οδό Ράγκου  

 

 Την παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Πλαπούτα, 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η κάθε μία για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία  που 

επισκέπτονται το ΚΑΠΗ της ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 

βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής)  

4/ Βενιζέλου  

 

Τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Όγλ προς 

την οδό Ολύμπου  

 Την παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Βενιζέλου  

(τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Όγλ   

προς την οδό Ολύμπου )  επί πεζοδρομίου,  διαστάσεων 7,00  Χ 2,20μ (>=1,50μ  ελεύθερο 

πεζοδρόμιο)  με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης 

). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  

στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-

70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

5/ Φασούλα και Κινέας  

 

Φασούλα 

 

Τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη  

 

 Την παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην 

οδό Φασούλα (τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη ),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό 

σχολείο Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα 

έχει διάσταση  15,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 

ώρες, καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης,  

 

 

Κινέας 
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Τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Αρσάκη 

προς την οδό Ζωσιμάδων  

 

 Την παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην 

οδό Κινέας (τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα έχει 

διάσταση  15,00μX2,00μ, με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 

καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος 

στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης, . 

 

6/ Καλλισθένη  

 

Τμήμα από Γρυμπογιάννη  έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά   κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος  

 

 Την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς 

μαθητών , διαστάσεων 5,00Χ2,00μ η κάθε μία – επί της οδού Καλλισθένη (τμήμα από 

Γρυμπογιάννη  έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος ), μπροστά στην είσοδο του 

σχολείου (με ισχύ Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ & 12:55-13:15μμ) -  [συνοδεύεται με 

πινακίδα Ρ-40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων , με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» και το ωράριο] 

 

7/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παναγούλη ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Παπακυριαζή) λόγω επικείμενης εφαρμογής της 

ελεγχόμενης στάθμευσης  

Παναγούλη 

 

Τμήμα από Ιουστινιανού  έως Τσιμισκή (ΟΤ 793) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Ιουστινιανού προς την οδό Τσιμισκή  

 

 Την ακύρωση της 3/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση (με Τσιμισκή) , επί της οδού 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή ΟΤ 793 [ΦΕΚ 1240Β/31-03-2021 ] 

 

Παναγούλη 

 

Τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794 & ΟΤ 840) –αριστερά & δεξιά   

κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων   

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση (με Οικ εξ Οικονομων) , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο 

τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.ΟικονόμωνΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 
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 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ. 

Εξ. Οικονόμων ΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 

 Την παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ –έκαστη  

για φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την 

οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 Την παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη 

(τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων )  , διαστάσεων 

(5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 

βάψιμο της θέσης με χρώμα μπλε -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) ,  

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 840) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό 

Οικονόμου εξ Οικονόμων )-με Τσιμισκή με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 

6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

Παναγούλη 

 

Τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Ηπείρου (ΟΤ 845 Α) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Βουλγαροκτόνου  προς την οδό Ηπείρου   

 

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως 

Ηπείρου ΟΤ 845Α  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 

Παναγούλη 

 

Τμήμα από Μανδηλαρά έως Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Μανδηλαρά προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή    
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 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη ( τμήμα από Μανδηλαρά  έως 

Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μανδηλαρά   

προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

Παναγούλη 

 

Τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Πρωτοπαπαδάκη  προς την οδό Παπακυριαζή   

   

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Τρείς (3) θέσεις στάθμευσης 

για μηχανοκίνητα δίκυκλα   , επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη 

έως Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ , 

επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  

[Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση τουριστικού 

λεωφορείου, επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως 

Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την παραχώρηση είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης Μοτοσυκλετών –ΔΙΚΥΚΛΩΝ επί της 

οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  

κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ), 

διαστάσεων (20,00μX2,00μ) –(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ) ,  

 Την  παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη 

(τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ) , διαστάσεων 

(5,00μX2,00μ) η κάθε μία––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) ,  

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάθμευσης για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως  Παπακυριαζή 

(ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την 

οδό Παπακυριαζή) , διαστάσεων  17,00μX2,00μ, με ισχύ 7ΗΜΕΡΕΣ/24ΩΡΕΣ. Θα 

συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με 

αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης, . 
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 Την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 

6,00μΧ2,00μ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 

817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό 

Παπακυριαζή ) - συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ με κίτρινη διαγράμμιση 

του χώρου] 

8/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Ανθ 

Γαζή ( Κύπρου έως Ηρ. Πολυτεχνείου) λόγω ανακατασκευής της οδού & εφαρμογής της 

ελεγχόμενης στάθμευσης   

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης (ΟΤ 822 Γ & ΟΤ 824) –αριστερά & δεξιά   κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης   

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 8,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

824) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) 

με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

822 Γ) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) με 

ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 822 Β& OT 823) –δεξιά & αριστερά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό Παπακυριαζή   

Προτείνεται 

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης 

έως Παπακυριαζή ΟΤ 822Β  [Α.Δ.Σ 421/2019] 
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 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος - Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως 

Παπακυριαζή ΟΤ 823   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 

822 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό 

Παπακυριαζή ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ. Διάκου (ΟΤ 813 Γ& Κ.Χ) –δεξιά & αριστερά  κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Παπακυριαζή  προς την οδό Αθ. Διάκου   

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παπακυριαζή έως 

Αθ.Διάκου  ΚΧ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από  Αθ. Διάκου έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου   

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Αθ.Διάκου 

έως Γαληνού ΟΤ 814  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού 

έως Κουμουνδούρου ΟΤ 814   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως 

Κουμουνδούρου ΟΤ 814    [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Την παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ & 

8,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Αθ. Διάκου έως 

Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  

προς την οδό Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 
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Οριοθέτηση ειδικών θέσεων  (στο διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης) –στην αριστερή  

πλευρά με φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου, έχουμε  

2Θ- ΚΑΔΟΣ/ΔΕΝΔΡΑ (6,15μ) - 1η φορτοεκφόρτωση(10μΧ2,0μ) – 3Θ – ΚΑΔΟΣ(1,50μ)- 

2η φορτοεκφόρτωση(8,00μΧ2,0μ) -4Θ , κάθε Θ (θέση) αντιστοιχεί σε 5μ 

 

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Γαληνού  προς την οδό Κουμουνδούρου   

 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 

813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Γαληνού  προς την οδό 

Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

– δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου   

 

 Την ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση για Σχολικό 

λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 

16:00. Εκτός ωραρίου η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση, επί της 

οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Την ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ  , 

επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α 

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Την παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα 

από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – 

δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου  ) , 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ)  ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) ,  

 Την παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην 

οδό Ανθ. Γαζή  (τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου ), διαστάσεων 10,00μX2,00μ , με ισχύ για τις 

ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 16:00.  Θα 

συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με 
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αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης,  

 

Ανθ. Γαζή 

Τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς 

την οδό Βελή   

 

 Την ακύρωση της 68/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία (1)  θέση στάθμευσης για 

επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από 

Κουμουνδουρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

 Την παραχώρηση μίας (1)  θέσης στάθμευσης για επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), 

διαστάσεων 5,00Χ2,00μ, επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου 

έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) - [ 

συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων σε συνδυασμό 

με την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19β με την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα 

Οχήματα», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 

2696/1999, Α΄ 57),  

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από  Τσαμαδού έως Μανδηλαρά (ΟΤ 808) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Τσαμαδού  προς την οδό Μανδηλαρά  

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Τσαμαδού έως 

Ηπείρου ΟΤ 808  

 

Ανθ. Γαζή 

Τμήμα από  Αγ. Νικολάου έως Ορφέως (ΟΤ 783 Α) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Αγ. Νικολάου  προς την οδό Ορφέως  

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως 

Ορφέως ΟΤ 783Α   (αφορά την  θέση επί της οδού Ανθ. Γαζή –Ορφέως) [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου 

έως Ορφέως ΟΤ 783Α   [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Ανθ. Γαζή 

 

Τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  

 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 
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 Την ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη 

έως Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 12,15μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

Ανθ. Γαζή 

Τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  

 

 Την ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής 

στάσης για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη 

έως Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 Την ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

Μηχανοκίνητα Δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

9/Χορήγηση ειδικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βόλου (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς) 

λόγω ανακατασκευής της οδού 

 

Βόλου 

τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Πειραιώς  προς την οδό Σαπφούς  

 

 Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Βόλου (τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – 

δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Πειραιώς προς την οδό Σαπφούς) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 06:00 έως 13:00 και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 έως 

17:00. (εκτός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας 
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οχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

 

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

       ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας»-ΑΜ23 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 1/τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, 2/ το ισχύον Νομικό πλαίσιο 3/την 

αυτοψία της Υπηρεσίας  καθώς και την διατύπωση γνώμης των Προέδρων των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Λάρισας (μόνο για τις θέσεις στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την 

κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα 

ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών) 

,καθώς  και την διατύπωση γνώμης του Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ,  προχωρήσαμε 

στην σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής. 

 

Με την κάτωθι τεχνική περιγραφή προτείνεται να οριστεί  

 

 η παραχώρηση χώρων στάθμευσης σε οχήματα ειδικών περιπτώσεων και συγκεκριμένα: 

Σχολικό λεωφορείο (συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή τον αριθμό κυκλοφορίας ,το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας  και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης 

της θέσης 

Θέσης φορτοεκφόρτωσης με ισχύ τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 

καθημερινά 06:00πμ – 13:00πμ και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00μμ – 18:00μμ. Εκτός ωραρίου 

φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση. 

 [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος 

στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 

–ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ] 

 

                                                     

                    
 

Προσωπικές θέσεις ΑμΕΑ (συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 (Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά 

για συγκεκριμένo όχημα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με 
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αριθμό κυκλoφoρίας .... ) με αναγραφή τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) 

 

Η Υπηρεσία επιπλέον της αίτησης ελέγχει τα κάτωθι δικαιολογητικά για τις προσωπικές θέσεις 

ΑμΕΑ: 

1/ Απλό αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 

2/ ΜΠΛΕ Κάρτα (από Μηχανολογικό) 

3/ Μία υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο αιτών δεν διαθέτει ιδιωτικό 

χώρο στάθμευσης , ούτε και ενοικιάζει καθώς και ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι 

αληθή. 

4/Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα 

5/ Βεβαίωση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% 

 

Γενικές θέσεις ΑμΕΑ –(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά για 

oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια ) και επιπλέον βάψιμο της 

θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) 

 

                            
 

Θέση στάθμευσης Μοτοσυκλετών –ΔΙΚΥΚΛΩΝ (συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος 

στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης 

 

Θέση στάθμευσης Λεωφορείου [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς 

και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΣΕ καθώς και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης] 

 

                                                               

                                              
 

ή αναγραφή «ΔΙΚΥΚΛΑ» 
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Θέση στάθμευσης Ασθενοφόρου [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ με κίτρινη 

διαγράμμιση του χώρου] 

 

 
ή αναγραφή «ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ» 

 

 

Θέση στάθμευσης Υπηρεσιακού οχήματος (π.χ. Δήμου Λαρισαίων) [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-

40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων , με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»] 

 

 

 

Με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις κάτωθι παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης στην πόλη 

της Λάρισας 

1/ Αιόλου  

τμήμα από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης 

Οκτωβρίου  προς την οδό Πλούτωνος 

Απάντηση του (1) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αιόλου 3 Α  για τις ανάγκες της 

επιχείρησης  - κατόπιν αιτήσεως της Mamma Thessalia IKE   & Αναπροσαρμογή – επικύρωση των 

ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Αιόλου     

 

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ4878 Β  15-09-2022 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ 

αρ. 195/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, που αφορά «Δημιουργία 

εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών - μελέτες κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων των οδών Βυζαντίου, Αιόλου και Ηρώων Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

62/2022 Α.Ε.Π.Ζ.».- λήψη κανονιστική απόφασης για την Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης των 

οδών: Βυζαντίου (Υψηλάντου-23ης Οκτωβρίου), Κουτσούμπα (Ηρ. Πολυτεχνείου-Βυζαντίου), 

Χατζηζωγίδου (23ης Οκτωβρίου –Βυζαντίου), Λουκιανού (Ηρ. Πολυτεχνείου- Γ. Σεφέρη), 23ης 

Οκτωβρίου (Βυζαντίου-Γ. Σεφέρη), Αιόλου (23ης Οκτωβρίου –Αγιάς), Χριστοβασίλη (Αιόλου-

23ης Οκτωβρίου), Παπαρηγοπούλου (Μιχαήλ Αγγέλου- Χριστοβασίλη), Πλούτωνος (Ηρ. 

Πολυτεχνείου-Γ. Σεφέρη) , Ρούπελ (Γούναρη –Πλούτωνος), Γούναρη (Γ. Σεφέρη – Ηρ. 

Πολυτεχνείου), Βλάχου (Γ. Σεφέρη – Ηρ. Πολυτεχνείου), Αντ. Σιτρά (Αιόλου- Ηρ. Πολυτεχνείου), 

Ευζώνων (Αιόλου- Ηρ. Πολυτεχνείου), Αγ. Σοφίας (Αιόλου- Ηρ. Πολυτεχνείου), Αστροναυτών 

(Αγ. Σοφίας –Αν. Σιτρά), Λαγκαδά (Αστροναυτών- Ηρ. Πολυτεχνείου) και Λαχανά (Γ. Σεφέρη-

Αιόλου) 
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Α.Ε.Π.Ζ. 49/2016 - ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑμΕΑ  ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 

1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ (Ο.Τ. 966Α)   -Α.Δ.Σ. 43/2017 

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Αιόλου (τμήμα από 

23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  

προς την οδό Πλούτωνος) , διαστάσεων (5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του 1ου 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο κατωτέρω σχέδιο. 

 Η ακύρωση της 49/2016 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος της παραχώρησης  δύο γενικών  

θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ , ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ (Ο.Τ. 966Α)    

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Αιόλου  (τμήμα από 23ης Οκτωβρίου  έως Πλούτωνος (ΟΤ 

977 ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ –ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) –δεξιά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου  προς την οδό Πλούτωνος) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου 

φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται 

με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –

ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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2/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παπαναστασίου ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αγίου Νικολάου/Γιαννιτσιώτη) λόγω επικείμενης 

εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης  

 

Παπαναστασίου 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη   

 

τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ 787) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Παπάγου  προς την οδό Μουρούζη   

 

τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου (ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. Νικολάου   

Απάντηση του (2) σχετικού 
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Απαιτείται  η Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της 

οδού Παπαναστασίου ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αγίου Νικολάου/Γιαννιτσιώτη) λόγω επικείμενης 

εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης  

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

 

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ4850 Β  26-06-2018 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναφορικά με 

τη Μελέτη Στάθμευσης σε οδούς που θα χωροθετηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση εντός της 

κεντρικής περιοχής της πόλης της Λάρισα. 

 

Για την οδό ισχύει η υπ’ αριθμ. 119/7-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας με θέμα 

κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις της περιοχής που περικλείεται από τις  οδούς Ανθ. Γαζή, Κύπρου 

Παναγούλη & Ηρ. Πολυτεχνείου  (ΠΕΡΙΟΧΗ 4) 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥστο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείουέως Γρηγορίου Ε’ ( έως 

Παπάγου) ΟΤ 788 - Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  Α.Δ.Σ. 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥστο τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη ΟΤ 787 - Μία 

(1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  Α.Δ.Σ. 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 2/2021 -  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Γρηγορίου Ε’ (ΟΤ788)-

μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση –έναντι 

Μουρούζη   ΦΕΚ 1147Β/24-03-2021 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥστο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείουέως Γρηγορίου Ε’ ( έως 

Αγ. Νικολάου) ΟΤ 788 - Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  Α.Δ.Σ. 421/2019 

 

 

Παπαναστασίου 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από 

Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Παπάγου) ΟΤ 788  [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από 

Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’ ( έως Αγ. Νικολάου) ΟΤ 788 [Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 2/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μίας θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση –έναντι Μουρούζη  , επί της οδού    

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στο τμήμα από Ηρ.Πολυτεχείου έως Γρηγορίου Ε’  ΟΤ 788 [ΦΕΚ 

1147Β/24-03-2021] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου –έναντι Μουρούζη (τμήμα από Ηρ. 

Πολυτεχνείου  έως Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 788) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Ηρ. 
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Πολυτεχνείου  προς την οδό Γιαννιτσιώτη ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 

από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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Παπαναστασίου 

τμήμα από Παπάγου έως Μουρούζη (ΟΤ 787) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Παπάγου  προς την οδό Μουρούζη   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τμήμα από Παπάγου έως 

Μουρούζη ΟΤ 787   [Α.Δ.Σ. 421/2019] 
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Παπαναστασίου 

τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου (ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. Νικολάου   

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 11,00μΧ2,00μ  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παπαναστασίου  (τμήμα από Φαρμάκη έως Αγ. Νικολάου 

(ΟΤ 786) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρμάκη προς την οδό Αγ. 

Νικολάου  ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης 

). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  

στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-

70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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3/ Πλαπούτα (& Ράγκου) 

τμήμα από Μαυρογένους έως Ράγκου (ΟΤ662 Γ) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Μαυρογένους   προς την οδό Ράγκου  

Απάντηση του (3) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί των οδών Ράγκου και Πλαπούτα που 

βρίσκεται το ΚΑΠΗ ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΟΥ- κατόπιν αιτήσεως του του Πανθεσσαλικού Συλλόγου 

Αναπήρων Πολιτών        

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

 

Για την οδό δεν υπάρχει σε ισχύει κάποια κανονιστική απόφαση 

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει την  οδό Πλαπούτα (από Μαυρογένους  έως Καραολή Δημητρίου)- μονοδρόμηση –

προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης  

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Πλαπούτα , 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η κάθε μία για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία  που 

επισκέπτονται το ΚΑΠΗ της ΣΥΝ. ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 
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βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο ανωτέρω σχέδιο. 

 

 
 

4/ Βενιζέλου  

τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Όγλ   

προς την οδό Ολύμπου  

Απάντηση του (4) σχετικού 

Διαπίστωση της Υπηρεσίας σχετικά με την έλλειψη χώρου Φορτοεκφόρτωσης επι της οδού 

Βενιζέλου  

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

 

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ 182 Β/24-01-2022  “Έγκριση της υπ’ αρ. 266/2021 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των οδών α) Ολύμπου 

(Βενιζέλου - Κύπρου), Βενιζέλου (Ολύμπου - Όγλ), Αμαλίας, Όγλ (Νικηταρά - 31ης Αυγούστου), 

31ης Αυγούστου (Αμαλίας-Όγλ), Κύπρου (Ολύμπου - 28ης Οκτωβρίου), Νεοφύτου, Νικηταρά, 

23ης Οκτωβρίου (Κύπρου - Λ. Κατσώνη), Αυξεντίου (Σεφέρη - Ηρώων Πολυτεχνείου) και β) της 

συμβολής των οδών Κύπρου - Νικηταρά - 23ης Οκτωβρίου και 28ης Οκτωβρίου με την κατασκευή 

κυκλικού κόμβου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 79/2021 Α.Ε.Π.Ζ.” 

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Βενιζέλου  

(τμήμα από Όγλ  έως Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Όγλ   προς την οδό Ολύμπου )  επί πεζοδρομίου,  διαστάσεων 7,00  Χ 2,20μ    (>=1,50μ  

ελεύθερο πεζοδρόμιο)  με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 
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(εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της 

πόλης, καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 
 

5/ Φασούλα και Κινέας  

Φασούλα  

τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη  

 

Κινέας  

τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων  

 

Απάντηση του (5) σχετικού 
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Ζητείται η χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης Σχ. Λεωφορείου επί των οδών Φασούλα και Κινέας , 

μπροστά στην είσοδο του σχολείου –κατόπιν αίτησης του 18ου Δημοτικού Σχολείου 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

 

Για την οδό δεν υπάρχει σε ισχύει κάποια κανονιστική απόφαση 

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει τις οδούς Φασούλα (από Καρδίτσης  έως Αρσάκη) & Κινέα (από Καρδίτσης  έως 

Αρσάκη) - μονοδρόμηση –προτεραιότητα , όριο ταχύτητας & καθεστώς στάθμευσης  

 

 

Φασούλα  

τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη  

 

Προτείνεται 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Φασούλα (τμήμα από Ζωσιμάδων  έως Αρσάκη (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Ζωσιμάδων προς την οδό Αρσάκη ),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα έχει 

διάσταση  15,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 

ώρες, καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης, όπως περιγράφεται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια της τεχνικής περιγραφής. 

 

Κινέας  

τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων  

 

Προτείνεται 

 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Κινέας   (τμήμα από Αρσάκη έως Ζωσιμάδων (ΟΤ 607) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αρσάκη προς την οδό Ζωσιμάδων),  μπροστά στο 18ο Δημοτικό σχολείο 

Λάρισας για τις ανάγκες επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών του . Η θέση θα έχει 

διάσταση  15,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις 

ώρες, καθημερινά 8:00-8:45πμ και 13:00 – 13 :45. Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ & ΕΚΤΟΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης, όπως περιγράφεται στα επισυναπτόμενα 

σχέδια της τεχνικής περιγραφής. 
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6/ Καλλισθένη  

τμήμα από Γρυμπογιάννη  έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά   κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος  

Απάντηση του (6) σχετικού 

Ζητείται η χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών επί της  

οδού Καλλισθένη , μπροστά στην είσοδο του σχολείου (με ισχύ Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ 

& 12:55-13:15μμ) –κατόπιν αίτησης του 22ου Δημοτικού Σχολείου 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

 

Για την οδό δεν υπάρχει σε ισχύει κάποια κανονιστική απόφαση 

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά 

-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ20 ) κατατίθεται και 

περιλαμβάνει την οδό Καλλισθένη (από Γρυμπογιάννη  έως Θεοφράστου) – οδός διπλής 

κυκλοφορίας; –προτεραιότητα , δημιουργία διαβάσεων –σχολικές πινακίδες , όριο ταχύτητας & 

καθεστώς στάθμευσης  

 

Προτείνεται 

 

 Η παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για μισθωμένα ΤΑΞΙ μεταφοράς μαθητών , 

διαστάσεων 5,00Χ2,00μ η κάθε μία – επί της οδού Καλλισθένη (τμήμα από Γρυμπογιάννη  

έως Ανώνυμος (Γ1791 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Γρυμπογιάννη προς την οδό Ανώνυμος ) , μπροστά στην είσοδο του σχολείου (με ισχύ 
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Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-8:15πμ & 12:55-13:15μμ) -  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-40 

Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων , με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 

ΤΑΞΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» και το ωράριο] 
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7/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού 

Παναγούλη ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Παπακυριαζή) λόγω επικείμενης εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης  & Η  υπ’ αριθμ. 50411/18-11-2022 Αίτηση  του κ. Αναστάσιου Μωυσιάδη   για την 

χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παναγούλη (Κοραή-Μανδηλαρά)  για τις 

ανάγκες της επιχείρησης του  

 

Απάντηση του (7) σχετικού 

Απαιτείται  η Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της 

οδού Παναγούλη ( Ηρ. Πολυτεχνείου έως Παπακυριαζή) λόγω επικείμενης εφαρμογής της 

ελεγχόμενης στάθμευσης  & Η  υπ’ αριθμ. 50411/18-11-2022 Αίτηση  του κ. Αναστάσιου 

Μωυσιάδη   για την χορήγηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παναγούλη (Κοραή-

Μανδηλαρά)  για τις ανάγκες της επιχείρησης του   

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχέδιο. 

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ4850 Β  26-06-2018 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναφορικά με 

τη Μελέτη Στάθμευσης σε οδούς που θα χωροθετηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση εντός της 

κεντρικής περιοχής της πόλης της Λάρισα. 

 

Για την οδό ισχύει η υπ’ αριθμ. 119/7-06-2019 απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας με θέμα 

κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις της περιοχής που περικλείεται από τις  οδούς Ανθ. Γαζή, Κύπρου 

Παναγούλη & Ηρ. Πολυτεχνείου  (ΠΕΡΙΟΧΗ 4) 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 3/2021 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή ΟΤ 793-μία θέσης 

προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση (με Τσιμισκή) ΦΕΚ 

1240Β/31-03-2021  

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019   ΠΑΝΑΓΟΥΛΗστο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.ΟικονόμωνΟΤ 794 - Μία 

θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση (με Οικ εξ Οικονομων) –Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019     ΠΑΝΑΓΟΥΛΗστο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.ΟικονόμωνΟΤ 840 - Δύο 

(2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα –Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019      ΠΑΝΑΓΟΥΛΗστο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως ΗπείρουΟΤ 845Α - Μία 

(1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα–Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019      ΠΑΝΑΓΟΥΛΗστο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως ΠαπακυριαζήΚΧ 817Γ- 

Τρείς (3) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα–Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019     ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως ΠαπακυριαζήΚΧ 817Γ - 

Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ–Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019    ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως ΠαπακυριαζήΚΧ 817Γ- 

Μία (1) θέση τουριστικού λεωφορείου–Α.Δ.Σ 421/2019 

 

Παναγούλη 

τμήμα από Ιουστινιανού  έως Τσιμισκή (ΟΤ 793) –αριστερά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Ιουστινιανού   προς την οδό Τσιμισκή   
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Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 3/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία θέσης προσωρινής στάσης 

διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση (με Τσιμισκή) , επί της οδού    

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ τμήμα από Ιουστινιανού έως Τσιμισκή ΟΤ 793 [ΦΕΚ 1240Β/31-03-2021 ] 

 

 
 

 
 

Παναγούλη 

τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794 & ΟΤ 840) –αριστερά & δεξιά   

κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων   
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Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση (με Οικ εξ Οικονομων) , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από 

Τσιμισκή έως Οικ.Εξ.ΟικονόμωνΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 

 

 
 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Τσιμισκή έως Οικ. 

Εξ. Οικονόμων ΟΤ 794  [Α.Δ.Σ 421/2019 ] 
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 H παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ –έκαστη  για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την 

οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα 

από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ Οικονόμων (ΟΤ 794) –αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων )  , διαστάσεων 
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(5,00μX2,00μ) για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς 

στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον 

βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο ανωτέρω σχέδιο. 

 

 

 
 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Τσιμισκή  έως  Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (ΟΤ 840) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Τσιμισκή  προς την οδό 

Οικονόμου εξ Οικονόμων )-με Τσιμισκή με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 

6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΩΛΞ-ΒΡ1



Σελίδα 51 από 73 

 

 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 
 

 

Παναγούλη 

τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως Ηπείρου (ΟΤ 845 Α) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Βουλγαροκτόνου   προς την οδό Ηπείρου   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Βουλγαροκτόνου έως 

ΗπείρουΟΤ 845Α  [Α.Δ.Σ 421/2019] 
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Παναγούλη 

τμήμα από Μανδηλαρά  έως Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Μανδηλαρά   προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή    

 

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Παναγούλη ( τμήμα από Μανδηλαρά  έως 

Πατρόκλου/Κοραή (ΟΤ 816 Β) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μανδηλαρά   

προς την οδό Πατρόκλου/Κοραή) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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Παναγούλη 

τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά 

κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή   

 

Προτείνεται -(λόγω αναδιάταξης) 

   

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Τρείς (3) θέσεις στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα   , επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως 

Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ   [Α.Δ.Σ 421/2019] 
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 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Δύο (2) γενικές θέσεις ΑμΕΑ  ,  

επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  

[Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση τουριστικού 

λεωφορείου  ,  επί της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ στο τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως 

Παπακυριαζή ΚΧ 817Γ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η παραχώρηση είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης Μοτοσυκλετών –ΔΙΚΥΚΛΩΝ επί της 

οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  

κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ), 

διαστάσεων (20,00μX2,00μ) –(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης 

oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης ) , όπως περιγράφονται στο κάτωθι σχέδιο 

 Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Παναγούλη (τμήμα 

από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –αριστερά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό Παπακυριαζή ) , διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η 

κάθε μία––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά για oχήματα 

Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης με χρώμμα μπλέ -

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο 

μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο ανωτέρω σχέδιο. 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάθμευσης για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως  Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –

αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό 

Παπακυριαζή ) , διαστάσεων  17,00μX2,00μ, με ισχύ 7ΗΜΕΡΕΣ/24ΩΡΕΣ. Θα 

συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με 

αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 

διαγράμμισης της θέσης, όπως περιγράφεται στα επισυναπτόμενα σχέδια της τεχνικής 

περιγραφής. 

 

 Η παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 6,00μΧ2,00μ 

επί της οδού Παναγούλη (τμήμα από Πρωτοπαπαδάκη έως Παπακυριαζή (ΚΧ 817 Γ) –

αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Πρωτοπαπαδάκη   προς την οδό 

Παπακυριαζή ) - συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ με κίτρινη διαγράμμιση 

του χώρου] 
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8/ Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της οδού Ανθ Γαζή 

( Κύπρου έως Ηρ. Πολυτεχνείου) λόγω ανακατασκευής της οδού & εφαρμογής της ελεγχόμενης 

στάθμευσης   

Απάντηση του (8) σχετικού 

Απαιτείται  η Αναπροσαρμογή – επικύρωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης στα τμήματα της 

οδού Ανθ Γαζή ( Κύπρου έως Ηρ. Πολυτεχνείου) λόγω ανακατασκευής της οδού & εφαρμογής της 

ελεγχόμενης στάθμευσης     

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ2978 Β/10-06-2022 με θέμα Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 92/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων «Λήψη 

κανονιστικής απόφασης που αφορά: Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της Περιοχής 5 που 

περικλείεται από τις οδούς Ανθίμου Γαζή, Κύπρου,Μανωλάκη, Κενταύρων, Τσόγκα, Αθηνάς, 

Καραθάνου και Ηρ. Πολυτεχνείου, στον Δήμο Λαρισαίων». 

 

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ4850 Β  26-06-2018 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναφορικά με 

τη Μελέτη Στάθμευσης σε οδούς που θα χωροθετηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση εντός της 

κεντρικής περιοχής της πόλης της Λάρισα. 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Μελέτη 

Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού  Ανθίμου Γαζή » 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης ΟΤ 824 - Μία 

θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 
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Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 -  ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως Παλαιστίνης ΟΤ 824 - Μία (1) 

θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 -   ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή ΟΤ 822Β - 

Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση  [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 -   ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή ΟΤ 823 - 

Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 -   ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ.Διάκου ΚΧ - Μία (1) 

θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 -   ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Αθ.Διάκου έως Γαληνού ΟΤ 814 - Μία 

θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση   [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως ΚουμουνδούρουΟΤ 814 - Μία 

θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Γαληνού έως ΚουμουνδούρουΟΤ 814 - Μία 

(1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

Α.Ε.Π.Ζ. 72/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α 

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) Μία (1) θέση για Σχολικό λεωφορείο για τις ημέρες 

Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου η θέση 

δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 72/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α 

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ 

  

Α.Ε.Π.Ζ. 68/2021 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ 

ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) - μία (1)  θέση στάθμευσης για 

επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV) [ΦΕΚ 5654Β /3-12-2021] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Τσαμαδού έως ΗπείρουΟΤ 808 - Μία (1) 

θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Λογιωτάτου έως Ορφέως ΟΤ 783Α - Δύο (2) 

θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα (η μία θέση έχει καταργηθεί – με την παρούσα 

καταργείται η θέση Ανθ. Γαζή –Ορφέως) [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Λογιωτάτου έως Ορφέως ΟΤ 783Α - Μία 

θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Μουρούζη έως Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 

781Α - Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

Α.Ε.Π.Ζ. 24/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗστο τμήμα από Μουρούζη έως Ηρώων ΠολυτεχνείουΟΤ 

781Α - Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 
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Α.Ε.Π.Ζ. 72/2019 - ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως Ηρώων ΠολυτεχνείουΟΤ 

782 - Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση  

 

Α.Ε.Π.Ζ. 72/2019 -   ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗτμήμα από Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 782) 

Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 

 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης (ΟΤ 822 Γ & ΟΤ 824) –αριστερά & δεξιά   κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης   

 

 
 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κύπρου έως 

Παλαιστίνης ΟΤ 824  [Α.Δ.Σ 421/2019] 
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 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 8,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

824) –αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) 

με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Κύπρου  έως  Παλαιστίνης ( ΟΤ 

822 Γ) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κύπρου  προς την οδό Παλαιστίνης ) με 

ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  

[συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 

(χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα 

συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 

 
Ανθ. Γαζή 
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τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 822 Β& OT 823) –δεξιά & αριστερά  κατά 

την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό Παπακυριαζή   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως 

Παπακυριαζή ΟΤ 822Β  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος - Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παλαιστίνης έως 

Παπακυριαζή ΟΤ 823   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από Παλαιστίνης έως Παπακυριαζή (ΟΤ 

822 Β) –δεξιά   κατά την φορά κίνησης από την οδό Παλαιστίνης  προς την οδό 

Παπακυριαζή ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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Ανθ. Γαζή 

τμήμα από Παπακυριαζή έως Αθ. Διάκου (ΟΤ 813 Γ& Κ.Χ) –δεξιά & αριστερά  κατά την 

φορά κίνησης από την οδό Παπακυριαζή  προς την οδό Αθ. Διάκου   

 

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Παπακυριαζή έως 

Αθ.Διάκου  ΚΧ  [Α.Δ.Σ 421/2019] 
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Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Αθ. Διάκου έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά  κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου   

Προτείνεται 

 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Αθ.Διάκου έως 

Γαληνού ΟΤ 814  [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως 

Κουμουνδούρου ΟΤ 814   [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Γαληνού έως 

Κουμουνδούρου ΟΤ 814    [Α.Δ.Σ 421/2019] 

 H παραχώρηση δύο θέσεων προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ & 

8,00μΧ2,00μ για φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Αθ. Διάκου έως 

Κουμουνδούρου (ΟΤ 814) – αριστερά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  

προς την οδό Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 

11:00 (εντός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

Οριοθέτηση ειδικών θέσεων  (στο διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης) –στην αριστερή  

πλευρά με φορά κίνησης από την οδό Αθ. Διάκου  προς την οδό Κουμουνδούρου, έχουμε  

2Θ- ΚΑΔΟΣ/ΔΕΝΔΡΑ (6,15μ) - 1η φορτοεκφόρτωση(10μΧ2,0μ) – 3Θ – ΚΑΔΟΣ(1,50μ)- 

2η φορτοεκφόρτωση(8,00μΧ2,0μ) -4Θ , κάθε Θ (θέση) αντιστοιχεί σε 5μ 

 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Γαληνού  προς την οδό Κουμουνδούρου   
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Προτείνεται 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Γαληνού έως Κουμουνδούρου (ΟΤ 

813 Α) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Γαληνού  προς την οδό 

Κουμουνδούρου) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 
Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

– δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου   
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Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση για Σχολικό 

λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 

16:00. Εκτός ωραρίου η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση, επί της 

οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ  , επί 

της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α 

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 Η παραχώρηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα 

από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – 

δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό Ηπείρου  ) , 

διαστάσεων (5,00μX2,00μ)  ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης 

απoκλειστικά για oχήματα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης 

με χρώμμα μπλέ -περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με κίτρινη 

στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) , όπως περιγράφεται στο ανωτέρω σχέδιο. 

 Η Παραχώρηση μίας θέσης  προσωρινής στάσης ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ στην οδό 

Ανθ. Γαζή  (τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) – δεξιά  κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς την οδό 

Ηπείρου ), διαστάσεων 10,00μX2,00μ , με ισχύ για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 16:00.  Θα συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-70 (χώρος 

στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ επί της πινακίδας 

και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης,  
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Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Κουμουνδούρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Κουμουνδούρου  προς 

την οδό Βελή   

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 68/2021 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος μία (1)  θέση στάθμευσης για 

επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από 

Κουμουνδουρου έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

 Η παραχώρηση μίας (1)  θέσης στάθμευσης για επαναφόρτιση Η/Ο (όχημα ΕV), 

διαστάσεων 5,00Χ2,00μ, επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Κουμουνδουρου 

έως Βελή  (ΟΤ 809 ΧΩΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) - [ 

συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων σε συνδυασμό 

με την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19β με την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα 
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Οχήματα», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 

2696/1999, Α΄ 57), , όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο 

 

 
 

 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Τσαμαδού έως Μανδηλαρά (ΟΤ 808) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την 

οδό Τσαμαδού  προς την οδό Μανδηλαρά  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Τσαμαδού έως 

ΗπείρουΟΤ 808  
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Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Αγ. Νικολάου έως Ορφέως (ΟΤ 783 Α) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Αγ. Νικολάου  προς την οδό Ορφέως  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως 

Ορφέως ΟΤ 783Α   (αφορά την  θέση επί της οδού Ανθ. Γαζή –Ορφέως) [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Λογιωτάτου έως 

Ορφέως ΟΤ 783Α   [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 
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Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από 

την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  

 

Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία (1) θέση στάθμευσης για 

μηχανοκίνητα δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 Η ακύρωση της 24/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος  Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση  , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 781Α [ Α.Δ.Σ. 421/2019] 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 12,15μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 781 Α) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
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ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 

 

 
 

 

Ανθ. Γαζή 

τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου (ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης 

από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου  
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Προτείνεται 

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία θέση (1) προσωρινής στάσης 

για φορτοεκφόρτωση , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 Η ακύρωση της 72/2019 Α.Ε.Π.Ζ που αφορά το σκέλος Μία (1) θέση στάθμευσης για 

Μηχανοκίνητα Δίκυκλα , επί της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ στο τμήμα από Μουρούζη έως 

Ηρώων Πολυτεχνείου ΟΤ 782   

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ανθ. Γαζή (τμήμα από  Μουρούζη έως Ηρ. Πολυτεχνείου 

(ΟΤ 782) – αριστερά κατά την φορά κίνησης από την οδό Μουρούζη  προς την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου ) με ισχύ** τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 (εντός  

ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και με 

πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας oχημάτων) με αναγραφή το 

ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και 

περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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9/Χορήγηση ειδικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βόλου (Ηρ. Πολυτεχνείου – Σαπφούς) λόγω 

ανακατασκευής της οδού 

Απάντηση του (9) σχετικού 

Απαιτείται  η Χορήγηση ειδικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βόλου (Ηρ. Πολυτεχνείου – 

Σαπφούς) λόγω ανακατασκευής της οδού      

Για την οδό ισχύει: 

 

Α.Δ.Ε. 552/2010 -ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ 

ΤΗΝ ΤΕΜΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ [594/2010 Α.Δ.Σ.] 

 

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ -  ΤΜΗΜΑ Β - Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων των οδών  ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Καρδίτσης –Κουτσινά) με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην συμβολή 
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των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου –Φαρσάλων & Ηρ. Πολυτεχνείου –Βόλου , ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ηρ. 

Πολυτεχνείου-Ιουστινιανού), ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Προφ. Ηλία/ Νικ. Φωκά), 

ΚΟΜΝΗΝΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ιουστινιανού),ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου –Όθρυος), 

ΑΓΡΑΦΩΝ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Μπασδέκη), ΜΠΑΣΔΕΚΗ (Όθρυος- Βόλου), ΠΙΝΔΟΥ (Ηρ. 

Πολυτεχνείου – Σαπφούς), 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Αιόλου), ΒΟΛΟΥ (Ηρ. 

Πολυτεχνείου – Σαπφούς), 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Βόλου-Αρκαδίου) , ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ξενοπούλου), 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ηρ. Πολυτεχνείου – Ξενοπούλου) και  ΚΟΥΤΣΙΝΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου – 

Ξενοπούλου)» 

Βόλου 

τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό 

Πειραιώς  προς την οδό Σαπφούς  

 

Προτείνεται 

 

 H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 9,00μΧ2,00μ για 

φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Βόλου (τμήμα από  Πειραιώς έως Σαπφούς (ΟΤ 470 Β) – 

δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Πειραιώς  προς την οδό Σαπφούς) με ισχύ** τις 

ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο, 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. (εκτός  ζώνης ). Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να 

χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη  στάση.  [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση 

Στάθμευσης καθώς και με πινακίδα Ρ-70 (χώρος στάθμευσης oρισμένης κατηγoρίας 

oχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της 

θέσης ] 

**σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Λαρισαίων (44/2021 Α.Δ.Σ) . Η τροφοδοσία των καταστημάτων και επιχειρήσεων της πόλης, 

καθώς και η φορτοεκφόρτωση γίνεται εντός ωραρίου ορισμένου ως εξής : 

Δευτέρα έως Σάββατο, από 6:00 έως 11:00 εντός της ζώνης των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, 

Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Λαγού.  

Εκτός ζώνης Δευτέρα έως Σάββατο από 06:00 έως 13:00  και Δευτέρα έως Παρασκευή από 14:30 

έως 17:00. 

Όλες οι υφιστάμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης, καθώς και αυτές που θα δημιουργηθούν 

μελλοντικά υπόκεινται στο ανωτέρω ωράριο, του παρόντος άρθρου 
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Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ –ΣΒΑΚ 

 
Ειρήνη ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
 

 

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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