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ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τα ’’Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας 
οχημάτων σε οδούς που έχουν καθοριστεί για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου 
Λαρισαίων’’ 

 
Στη Λάρισα σήμερα 26-02-2020 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. 
8740/20-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου Διαμάντου, που 
ορίστηκε µε την 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι 
κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) 
Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 6) Δαούλας Θωμάς,7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) 
Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 9) Παπαδούλης Γεώργιος και 10) Απρίλη Αγορίτσα.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Λήψη 
Κανονιστικής Απόφασης για τα ’’Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς 
που έχουν καθοριστεί για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λαρισαίων’’ και αφού 
έλαβε υπόψη:  

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 3647/29-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 Εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού 

Κοινοτικού Κώδικα και επειδή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 
2696/1999, σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) την εισήγηση της 
Υπηρεσίας σχετικά με τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς που 
έχουν καθοριστεί για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λαρισαίων.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Με την παρούσα μελέτη καθορίζονται τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας των 

οχημάτων σε περιοχές όπου λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές ώστε να εξασφαλίζεται  
- η εύρυθμη λειτουργία των χώρων των Λαϊκών Αγορών, 
- η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των πωλητών και καταναλωτών, 
- η καθαριότητα των χώρων μετά το πέρας της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και 
- η εύρυθμη κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων από τις περιοχές των Λαϊκών Αγορών. 

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων που ορίζονται για τον καθορισμό, 
την χρήση και την λειτουργία του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνουν οι Λαϊκές Αγορές 
παρουσιάζονται  αναλυτικότερα στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει το διαβιβαστικό και συνοπτικά 
είναι: 
● Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς που λειτουργούν οι Λαϊκές 

Αγορές (Ρ-8) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας και καθαριότητας της κάθε Λαϊκής 
Αγοράς  και  
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● Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) όλων των οχημάτων και στις δύο 
πλευρές των οδών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας και καθαριότητας της κάθε Λαϊκής 
Αγοράς. 

 
 3. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παπαδούλη Γεωργίου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 Τη Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τη μελέτη με την οποία καθορίζονται τα 
προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων σε περιοχές όπου λειτουργούν οι Λαϊκές 
Αγορές ώστε να εξασφαλίζεται  
- η εύρυθμη λειτουργία των χώρων των Λαϊκών Αγορών, 
- η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των πωλητών και καταναλωτών, 
- η καθαριότητα των χώρων μετά το πέρας της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και 
- η εύρυθμη κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων από τις περιοχές των Λαϊκών Αγορών. 

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων που ορίζονται για τον καθορισμό, 
την χρήση και την λειτουργία του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνουν οι Λαϊκές Αγορές 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια που επισυνάπτονται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και συνοπτικά είναι: 
● Ο ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς που λειτουργούν οι Λαϊκές 

Αγορές (Ρ-8) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας και καθαριότητας της κάθε Λαϊκής 
Αγοράς  και  

● Η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) όλων των οχημάτων και στις δύο πλευρές των 
οδών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας και καθαριότητας της κάθε Λαϊκής Αγοράς. 

 
Aποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
       ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

       ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
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Λάρισα  29 / 01 / 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 
Ταχ.Διεύθυνση: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412 22 
ΤΗΛ. : 2413 – 500230 , FAX  : 2410 – 251339 
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρα 79 και 

82). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 73). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/23.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 
4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4497/ΦΕΚ171Α/13-11-2017 (– Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-207 Α/29-12-
17) περί «Άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’’. 

5. Την με αριθμό 258/04-04-2019 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λαρισαίων» 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Το με αριθ. πρωτ. 1703/12-01-2016 έγγραφό της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
με θέμα «Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών 
καθαριότητας με το πέρας των Λαϊκών Αγορών» στο οποίο επισημαίνεται ο απαιτούμενος 
χρόνος καθαριότητας της κάθε Λαϊκής Αγοράς. 

7. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011 Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ905/Β/20.05.2011) που αφορά στην έγκριση: 1) Οδηγιών 
Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 
2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ). 

8. Το υπ΄ αριθμ. Δ.Ο.Υ/οικ.6396/Φ.252/12-12-2019 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με 
θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με αποφάσεις συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. οι οποίες 
αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του οδικού 
δικτύου». 

9. Το με αριθμό 4642Α/Φ2/29-01-2020 έγγραφο των Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας σχετικά 
με την συναίνεση της διακοπής της κυκλοφορίας στις οδούς που λειτουργούν οι Λαϊκές 
Αγορές. 

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας: 
Τις περιοχές λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που καταλαμβάνουν οδούς κυκλοφορίας οχημάτων 
προτείνει τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποβλέποντας στην εύρυθμη 
κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων κατά τις ώρες λειτουργίας των Λαϊκών 
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Αγορών και καθαριότητας των οδών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων μετά το 
πέρας της λειτουργίας τους. 
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς των συνοικιών όπου καθορίστηκαν οι Λαϊκές 
Αγορές παρουσιάζονται παρακάτω ανάλογα με τις μέρες λειτουργίας τους. 
ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ 
Την ημέρα της Δευτέρας λειτουργούν τρείς Λαϊκές Αγορές στις συνοικίες : 
α) «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ» (Σχέδιο Σ1) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στα τμήματα των οδών: i) 

ΣΕΦΕΡΗ Γ. , από την οδό Πλούτωνος έως την οδό Γούναρη Δημ. και από την οδό Γούναρη 
Δημ. έως την οδό Ικάρων, ii) ΝΙΚΗΤΑΡΑ, από την οδό Χρυσοχόου έως και την οδό Σεφέρη Γ. 
και iii) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, από την οδό Σεφέρη Γ. έως την οδό Αιόλου και από την οδό Αιόλου έως 
την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, στην 
διασταύρωση της με την οδό Γούναρη (Ο.Τ. 979Α) και ii) ΛΑΧΑΝΑ, στην διασταύρωση της 
με την οδό Αιόλου (Ο.Τ. 980Β). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές στα τμήματα των 
οδών: i) ΣΕΦΕΡΗ Γ. από την οδό Πλούτωνος έως την οδό Ικάρων, ii) ΝΙΚΗΤΑΡΑ από την οδό 
Χρυσοχόου έως την οδό Σεφέρη Γ. και iii) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από την οδό Σεφέρη Γ. έως την οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου.  

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 18:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους, άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 3 ώρες) 
β) «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (Σχέδιο Σ2) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8): i) στο τμήμα της οδού 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ακαδημίας, ii) στο τμήμα της 
οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, από την οδό Αλεξανδρουπόλεως έως την οδό Άθωνος και iii) στην 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ μεταξύ των ΚΧ348Β και 348Α. 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΑΙΓΛΗΣ, στην διασταύρωση της με 
την οδό Πετσάνη Ι & Χρ (Ο.Τ. 281) και ii) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, στην διασταύρωση της με την οδό 
Πάτμου (Ο.Τ. 280). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές των οδών: i) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ακαδημίας και ii) 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, από την οδό Αλεξανδρουπόλεως έως την οδό Άθωνος. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 17:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους, άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 2 ώρες) 
γ) «ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ» (Σχέδιο Σ3) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού ΑΒΔΗΡΩΝ 

από την οδό Νέσσωνος έως την οδό Αναβύσσου. 
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- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΗΡΑΓΑ, στην 
διασταύρωση της με την οδό Αργυρακούλη (ΚΧ693Β) και ii) ΒΙΡΓΙΝΑΣ, στην διασταύρωση 
της με την οδό Αργυρακούλη (Κ.Χ. 693).  
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- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού ΑΒΔΗΡΩΝ 
από την οδό Νέσσωνος έως την οδό Αναβύσσου. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους, άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
Την ημέρα της Τρίτης λειτουργούν δύο Λαϊκές Αγορές στις συνοικίες : 
α) « ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΤΑΘΜΟΥ» (Σχέδιο Σ4) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από την οδό 28Ης Οκτωβρίου έως την οδό Υψηλάντου.  
- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, στην 

διασταύρωση της με την οδό ΜΙΑΟΥΛΗ (Ο.Τ. 420), ii) ΚΟΜΝΗΝΩΝ, στην διασταύρωση της 
με την οδό Μπασδέκη (Ο.Τ. 482) και iii) ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ, στην διασταύρωση της με την οδό 
Θερμοπυλών (Ο.Τ. 422Α). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από την οδό 28Ης Οκτωβρίου έως την οδό Υψηλάντου. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 18:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 3 ώρες) 
β) «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (Σχέδιο Σ5) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ από την οδό Ανώνυμη οδό (μεταξύ των Ο.Τ. 997Β – 940Β ΚΧ) έως την 
οδό Διστόμου. 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στην οδό ΡΟΔΟΥ, στην διασταύρωση της με την 
οδό Ολύμπου (Ο.Τ. 941Β). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ από την οδό Ανώνυμη οδό (μεταξύ των Ο.Τ. 997Β – 940Β ΚΧ) έως την 
οδό Διστόμου. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
Την ημέρα της Τετάρτης λειτουργούν δύο Λαϊκές Αγορές στις συνοικίες : 
α) «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (Σχέδιο Σ6) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
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- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8): i) στο τμήμα της οδού ΤΑΚΗ 
ΤΣΟΓΚΑ (πρώην Καλλιθέας) από την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου έως την οδό Αθηνάς, ii) 
του κυκλοφοριακού ρεύματος εισόδου της οδού Τάκη Τσόγκα από την γέφυρα Πηνειάδων 
Νυμφών (από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου), iii) στην οδό 
ΑΘΗΝΑΣ, iv) στην γέφυρα ΝΑΪΑΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ και v) πέριξ του κυκλικού κόμβου που 
υφίσταται στις συμβολές των οδών Αθηνάς, Κρανώνος, Καραθάνου, Θέτιδος, Σπίπης και χωρίς 
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αυτή (η κυκλοφορία των οχημάτων) να διακόπτεται από τις οδούς Κρανώνος και Καραθάνου 
προς τις οδούς θέτιδος και Σκίπης (όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ6). 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στην οδό ΗΡΑΣ, στην διασταύρωση της με την 
οδό Φιλίππου (Ο.Τ. 863). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40): i) και στις δύο πλευρές της οδού ΤΑΚΗ 
ΤΣΟΓΚΑ (πρώην Καλλιθέας), ii) και στις δύο πλευρές της οδού ΑΘΗΝΑΣ και iii) στον 
κυκλικό κόμβο (που βρίσκεται στις συμβολές των οδών Καραθάνου – Κρανώνος - Αθηνάς – 
Σκίπης – θέτιδος) που καταλαμβάνει η Λαϊκή Αγορά.  

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 19:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 4 ώρες) 
β) «ΝΕΡΑΪΔΑ» (Σχέδιο Σ7) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στα τμήματα των οδών : i) 

ΛΑΤΑΜΜΥΑΣ, από την οδό Ευρυλόχου έως την οδό Υψίπυλης και ii) ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, από την 
οδό Θυμάτων Κατοχής έως την οδό Λαταμμύας. 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού: i) 
ΛΑΤΑΜΜΥΑΣ, από την οδό Ευρυλόχου έως την οδό Υψίπυλης και ii) ΑΜΟΡΓΟΥ, από την 
οδό Εθνικής Αντίστασης έως την οδό Σίφνου. 

- Την άρση της μονοδρόμησης στο τμήμα της οδού ΑΜΟΡΓΟΥ από την οδό Εθνικής 
Αντίστασης έως την οδό Σίφνου και μετατροπή αυτού του τμήματος της οδού ΑΜΟΡΓΟΥ σε 
οδό διπλής κυκλοφορίας. 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αναγγελίας κινδύνου (Κ-24) στο τμήμα της οδού ΑΜΟΡΓΟΥ που 
άρετε η μονοδρόμηση. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 
Την ημέρα της Πέμπτης λειτουργούν τέσσερις Λαϊκές Αγορές στις συνοικίες : 
α) «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» (Σχέδιο Σ8) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Βοσπόρου. 
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Βοσπόρου. 
Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 17:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 2 ώρες) 
β) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Σχέδιο Σ9) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού ΚΑΡΛΑΣ 

από την οδό Απολλοδώρου έως την οδό Αιγέως. 
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- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού ΚΑΡΛΑΣ 
από την οδό Απολλοδώρου έως την οδό Αιγέως.  
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- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς : i) ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στην διασταύρωση 
της με την οδό Βόλου (Ο.Τ. 1215), ii) ΣΦΑΚΙΩΝ, στην διασταύρωση της με την οδό 
Λευκοπηγής (Ο.Τ. 1216Α) και iii) ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην διασταύρωση της με την οδό Βόλου 
(Ο.Τ. 1218). 

- Την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, σχετικών με τον αποκλεισμό της οδού 
ΚΑΡΛΑΣ, στα 150μ και από τις δύο πλευρές των ορίων της Λαϊκής Αγοράς. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 17:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 2 ώρες) 
γ) «ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ» (Σχέδιο Σ10) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Κυρήνειας. 
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Κυρήνειας. 
- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στην οδό ΣΩΣΙΓΕΝΟΥΣ, στην διασταύρωση της 

με την οδό Παρθένη (Ο.Τ. 123Α). 
- Την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, σχετικών με τον αποκλεισμό της οδού 

Καλλισθένους, επί της οδού ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ στα 150μ από την διασταύρωση με την οδό 
Καλλισθένους. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 17:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 2 ώρες)  και  
δ) στην Δημοτική Κοινότητα «ΦΑΛΑΝΗ» (Σχέδιο Σ11) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από την οδό Μακεδονίας έως την οδό Ασκληπιού. 
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40): i) και στις δύο πλευρές της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από την οδό Μακεδονίας έως την οδό Ασκληπιού και ii) στην 
αριστερή πλευρά της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου προς την οδό Δήμητρας και έως το τέλος της Λαϊκής Αγοράς όπως 
παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ11. 

- Την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής πορείας δεξιά (Ρ-50δ) στην οδό 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στην διασταύρωση της με την οδό Λαρίσης (Ο.Τ. 731) με την πληροφορία 
‘‘κάθε Πέμπτη από τις 7:00 έως τις 16:00’’. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Την ημέρα της Παρασκευής λειτουργούν δύο Λαϊκές Αγορές: 
α) στην Δημοτική Κοινότητα «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ» (Σχέδιο Σ12) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
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- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού ΓΙΩΡΓΑΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΟΥ από την οδό Φαναρίου έως την Εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης. 
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- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, στην διασταύρωση 
της με την οδό Κ. Θερμιώτη (Ο.Τ. 426), ii) ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, στην διασταύρωση της με την 
οδό Κ. Θερμιώτη (Ο.Τ. 427) και iii) 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, στην διασταύρωση της με την οδό Κ. 
Θερμιώτη (Ο.Τ. 428). 

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ από την οδό Φαναρίου έως την Εθνική οδό Λάρισας - Κοζάνης. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
β) στην Τοπική Κοινότητα «ΤΕΡΨΙΘΕΑ» (Σχέδιο Σ13) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Αθανασίου Διάκου. 
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Αθανασίου Διάκου. 
Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
ΗΜΕΡΑ  ΣΑΒΒΑΤΟ 
Την ημέρα της Σαββάτου λειτουργούν δύο Λαϊκές Αγορές: 
α) στην Δημοτική Κοινότητα «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ» Εργατικές Κατοικίες «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

(Σχέδιο Σ14) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στην ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ της 

Εθνικής οδού Λάρισας Κοζάνης όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ14 (50 μέτρα από τον πρώτο (1) 
και 50 μέτρα από τον δεύτερο (2) σηματοδοτούμενο κόμβο.  

- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές στη Παράπλευρη οδό 
της Εθνικής οδού Λάρισας - Κοζάνης και στα όρια της Λαϊκής Αγοράς όπως φαίνεται στο 
σχέδιο Σ14. 

- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις κάθετες οδούς της Παράπλευρης οδού όπου 
γίνεται η Λαϊκή Αγορά και όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ14. 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 16:00 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως τις 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους , άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 1 ώρα) 
β) στην συνοικία «ΝΕΑΠΟΛΗ» (Σχέδιο Σ15) 
Για την λειτουργία και την καθαριότητα της συγκεκριμένης Λαϊκής Αγοράς δύναται να εφαρμοστούν 
τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα ρύθμισης που αφορούν: 
- Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στην οδό ΚΑΡΑΟΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την οδό 1ης Μεραρχίας έως την οδό Ουρανουπόλεως. 
- Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού ΚΑΡΑΟΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την οδό 1ης Μεραρχίας έως την οδό Ουρανουπόλεως. 
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- Την τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στις οδούς: i) ΖΗΡΑ Γ, στην διασταύρωση της με 
την οδό Ράγκου (Ο.Τ. 663), ii) ΠΛΑΠΟΥΤΑ, στην διασταύρωση της με την οδό Ράγκου (Ο.Τ. 
662), iii) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, στην διασταύρωση της με την οδό Ράγκου (Ο.Τ. 661Α), iv) 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, στην διασταύρωση της με την οδό Ράγκου (Ο.Τ. 660Α), v) 
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ΚΑΤΣΙΓΡΑ, στην διασταύρωση της με την οδό Αγγελακοπούλου Αθ (Ο.Τ. 651Β), vi) 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, στην διασταύρωση της με την οδό Νικολούλη (Ο.Τ. Γ1837). 

Με χρονική διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7:00 έως τις 18:30 για όλους 
τους μήνες του έτους. (Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς είναι από τις 7:00 έως 15:00 για 
όλους τους μήνες του έτους, άρθρο 4 παρ.3 της 258/2019 Α.Δ.Σ.. Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
καθαριότητα του χώρου είναι 3,5 ώρες). 

                                            
Οι πινακίδες Ρ-40 με τις πρόσθετες (Πρ) που ενημερώνουν το δημότη για τις μέρες και ώρες 

της προσωρινής απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, οι πληροφοριακές πινακίδες ενημέρωσης και 
οι Κ-24 προαναγγελίας διπλής κυκλοφορίας θα είναι σταθερές επί ιστού τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και θα τοποθετηθούν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 

                                                                
Οι πινακίδες Ρ-8 και Π-25 θα είναι κινητές είτε επί πλαισίου, είτε επί ιστού και θα 

τοποθετούνται κατά τις ημέρες και ώρες καθαριότητας των οδών που λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές 
από την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
 

την έγκριση της μελέτης της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης σε τμήματα των οδών που 
καταλαμβάνουν οι Λαϊκές Αγορές κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας - καθαριότητας τους 
και προτείνει τα παρακάτω για κάθε συνοικία: 
1) «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ» (Σχέδιο Σ1) 

▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στα τμήματα των οδών: i) 
ΣΕΦΕΡΗ Γ., από την οδό Πλούτωνος έως την οδό Γούναρη Δημ. και από την οδό 
Γούναρη Δημ. έως την οδό Ικάρων, ii) ΝΙΚΗΤΑΡΑ, από την οδό Χρυσοχόου έως και την 
οδό Σεφέρη Γ. και iii) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, από την οδό Σεφέρη Γ. έως την οδό Αιόλου και 
από την οδό Αιόλου έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου κάθε Δευτέρα από τις 7:00 έως 
18:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές στα τμήματα 
των οδών: i) ΣΕΦΕΡΗ Γ. από την οδό Πλούτωνος έως την οδό Ικάρων, ii) ΝΙΚΗΤΑΡΑ 
από την οδό Χρυσοχόου έως την οδό Σεφέρη Γ. και iii) ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από την οδό 
Σεφέρη Γ. έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου κάθε Δευτέρα από τις 7:00 έως 18:00. 

2) «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» (Σχέδιο Σ2) 
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▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8): i) στο τμήμα της οδού 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ακαδημίας, ii) στο 
τμήμα της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, από την οδό Αλεξανδρουπόλεως έως την οδό Άθωνος 
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και iii) στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ μεταξύ των ΚΧ348Β και 348Α κάθε Δευτέρα από τις 7:00 
έως 17:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές των οδών: i) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, από την οδό Φαρσάλων έως την οδό Ακαδημίας και ii) 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, από την οδό Αλεξανδρουπόλεως έως την οδό Άθωνος κάθε Δευτέρα από 
τις 7:00 έως 17:00. 

3) «ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ» (Σχέδιο Σ3) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΑΒΔΗΡΩΝ από την οδό Νέσσωνος έως την οδό Αναβύσσου κάθε Δευτέρα από τις 7:00 
έως 16:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΑΒΔΗΡΩΝ από την οδό Νέσσωνος έως την οδό Αναβύσσου κάθε Δευτέρα από τις 7:00 
έως 16:00. 

4) «ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ» (Σχέδιο Σ4) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από την οδό 28Ης Οκτωβρίου έως την οδό Υψηλάντου κάθε Τρίτη από 
7:00 έως 18:00.  

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από την οδό 28Ης Οκτωβρίου έως την οδό Υψηλάντου κάθε Τρίτη από 
7:00 έως 18:00. 

5) «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (Σχέδιο Σ5) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ από την οδό Ανώνυμη οδό (μεταξύ των Ο.Τ. 997Β – 940Β ΚΧ) έως 
την οδό Διστόμου κάθε Τρίτη από τις 7:00 έως 16:00. 

▬ Τοποθέτηση πινακίδας αδιεξόδου (Π-25) στην οδό ΡΟΔΟΥ, στην διασταύρωση της με 
την οδό Ολύμπου (Ο.Τ. 941Β) κάθε Τρίτη από τις 7:00 έως 16:00.  

6) «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (Σχέδιο Σ6) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8): i) στο τμήμα της οδού 

ΤΑΚΗ ΤΣΟΓΚΑ (πρώην Καλλιθέας) από την οδό Ταγματάρχου Βελησσαρίου έως την 
οδό Αθηνάς, ii) του κυκλοφοριακού ρεύματος εισόδου της οδού Τάκη Τσόγκα από την 
γέφυρα Πηνειάδων Νυμφών (από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Ταγματάρχου 
Βελησσαρίου), iii) στην οδό ΑΘΗΝΑΣ, iv) στην γέφυρα ΝΑΪΑΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ και v) 
πέριξ του κυκλικού κόμβου που υφίσταται στις συμβολές των οδών Αθηνάς, Κρανώνος, 
Καραθάνου, Θέτιδος, Σπίπης και χωρίς αυτή (η κυκλοφορία των οχημάτων) να 
διακόπτεται από τις οδούς Κρανώνος και Καραθάνου προς τις οδούς θέτιδος και Σκίπης 
(όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ6) κάθε Τετάρτη από τις 7:00 έως 19:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40): i) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΤΑΚΗ ΤΣΟΓΚΑ (πρώην Καλλιθέας), ii) και στις δύο πλευρές της οδού ΑΘΗΝΑΣ και 
iii) στον κυκλικό κόμβο (που βρίσκεται στις συμβολές των οδών Καραθάνου – Κρανώνος 
- Αθηνάς – Σκίπης – θέτιδος) που καταλαμβάνει η Λαϊκή Αγορά κάθε Τετάρτη από τις 
7:00 έως 19:00.  

7) «ΝΕΡΑΪΔΑ» (Σχέδιο Σ7) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στα τμήματα των οδών : i) 

ΛΑΤΑΜΜΥΑΣ, από την οδό Ευρυλόχου έως την οδό Υψίπυλης και ii) ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, 
από την οδό Θυμάτων Κατοχής έως την οδό Λαταμμύας κάθε Τετάρτη από τις 7:00 έως 
τις 16:00. 
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▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού: i) 
ΛΑΤΑΜΜΥΑΣ, από την οδό Ευρυλόχου έως την οδό Υψίπυλης και ii) ΑΜΟΡΓΟΥ, από 
την οδό Εθνικής Αντίστασης έως την οδό Σίφνου κάθε Τετάρτη από τις 7:00 έως τις 
16:00. 
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▬ Την προσωρινή άρση της μονοδρόμησης της οδού ΑΜΟΡΓΟΥ στο τμήμα της από την 
οδό Εθνικής Αντίστασης έως την οδό Σίφνου και μετατροπή αυτού του τμήματος της 
οδού ΑΜΟΡΓΟΥ σε οδό διπλής κυκλοφορίας κάθε Τετάρτη από τις 7:00 έως τις 16:00. 

8) «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» (Σχέδιο Σ8) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Βοσπόρου κάθε Πέμπτη από τις 
7:00 έως τις 17:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Πλάτωνος έως την οδό Βοσπόρου κάθε Πέμπτη από τις 
7:00 έως τις 17:00. 

9) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Σχέδιο Σ9) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΚΑΡΛΑΣ από την οδό Απολλοδώρου έως την οδό Αιγέως κάθε Πέμπτη από τις 7:00 έως 
τις 17:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΚΑΡΛΑΣ από την οδό Απολλοδώρου έως την οδό Αιγέως κάθε Πέμπτη από τις 7:00 έως 
τις 17:00.  

10) «ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ» (Σχέδιο Σ10) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Κυρήνειας κάθε Πέμπτη από 
τις 7:00 έως τις 17:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από την οδό Θεοφράστου έως την οδό Κυρήνειας κάθε Πέμπτη από 
τις 7:00 έως τις 17:00. 

11) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΦΑΛΑΝΗ» (Σχέδιο Σ11) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από την οδό Μακεδονίας έως την οδό Ασκληπιού, κάθε 
Πέμπτη από τις 7:00 έως τις 16:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40): i) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από την οδό Μακεδονίας έως την οδό Ασκληπιού και ii) 
στην αριστερή πλευρά της οδού ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων 
από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου προς την οδό Δήμητρας και έως το τέλος της Λαϊκής 
Αγοράς όπως παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ11 κάθε Πέμπτη από τις 7:00 έως τις 16:00. 

12) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ» (Σχέδιο Σ12) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ από την οδό Φαναρίου έως την Εθνική οδό Λάρισας – 
Κοζάνης κάθε Παρασκευή από τις 7:00 έως τις 16:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ από την οδό Φαναρίου έως την Εθνική οδό Λάρισας – 
Κοζάνης κάθε Παρασκευή από τις 7:00 έως τις 16:00. 

13) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΤΕΡΨΙΘΕΑ» (Σχέδιο Σ13) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στο τμήμα της οδού 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Αθανασίου Διάκου, κάθε 
Παρασκευή από τις 7:00 έως τις 16:00. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ από την οδό Υψηλάντου έως την οδό Αθανασίου Διάκου, κάθε 
Παρασκευή από τις 7:00 έως τις 16:00. 
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14) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ» ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ «ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Σχέδιο Σ14) 
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▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στην ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟ 
της Εθνικής οδού Λάρισας Κοζάνης όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ14 (50 μέτρα από τον 
πρώτο (1) και 50 μέτρα από τον δεύτερο (2) σηματοδοτούμενο κόμβο κάθε Σάββατο από 
τις 7:00 έως τις 16:00.  

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές στη 
Παράπλευρη οδό της Εθνικής οδού Λάρισας - Κοζάνης και στα όρια της Λαϊκής Αγοράς 
όπως φαίνεται στο σχέδιο Σ14 κάθε Σάββατο από τις 7:00 έως τις 16:00. 

15) «ΝΕΑΠΟΛΗ» (Σ15) 
▬ Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων (Ρ-8) στην οδό ΚΑΡΑΟΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την οδό 1ης Μεραρχίας έως την οδό Ουρανουπόλεως κάθε Σάββατο 
από τις 7:00 έως τις 18:30. 

▬ Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) και στις δύο πλευρές της οδού 
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την οδό 1ης Μεραρχίας έως την οδό Ουρανουπόλεως 
κάθε Σάββατο από τις 7:00 έως τις 18:30. 

με προσωρινή και μόνιμη σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια Σ1, Σ2, Σ3, 
Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Σ10, Σ11, Σ12, Σ13, Σ14 και Σ15 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
μελέτης, λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής: 
 Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. 
τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών κλπ) 
θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων), η Διεύθυνση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ρύθμισης 
Εμπορικών δραστηριοτήτων) του Δήμου Λαρισαίων θα είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
εν λόγω προσωρινών σημάνσεων.  

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων θα αναλάβει την τοποθέτηση της 
μόνιμης σήμανσης.  

 Η εγκατάσταση και η απομάκρυνσή της προσωρινής σήμανσης θα γίνεται με ευθύνη των 
αρμόδιων οργάνων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Μετά το πέρας της 
καθαριότητας του χώρου οι εργοταξιακές πινακίδες προσωρινής ρύθμισης (Ρ-8 & Π-25) δεν 
επιτρέπεται να παραμένουν στα καθοριζόμενα σημεία με σκοπό την επαναφορά ακέραια στην 
πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής. 

 Για να διασφαλιστεί ότι η σήμανση θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική 
διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων θα γίνεται συστηματική επιτήρηση από τα αρμόδια όργανα, 
της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, τα 
οποία με τις αναγκαίες ενέργειες θα ειδοποιούν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων. 

 Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να 
υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας). 

Λάρισα  29 / 01 / 2020 
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