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ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας.  
 

Στη Λάρισα σήμερα 24-06-2020 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. 
22686/19-06-2020 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.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Ζαούτσος Γεώργιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 
4) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 5) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 6) Απρίλη Αγορίτσα. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τη με αρ. πρωτ. 21952/16-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 

Σχετικά: 
1/ Την υπ’ αριθμ. 11850/10-03-2020 αίτηση του κ. Μούσιου Μιχαήλ για την χορήγηση θέσης 
Φ/Ε επί της οδού Ιουστινιανού. 
2/ Την υπ’ αριθμ. 16132/5-05-2020 αίτηση του κ. Αληφακιώτη Κων/νου για χορήγηση 
προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Ηπείρου 130 για το ΝΗΥ 2678. 
3/ Την υπ’ αριθμ. 11678/10-03-2020 αίτηση της κ. Μπρασινίκα Πολυξένη για χορήγηση 
προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Στρατηγού Φράγκου 3 για το ΡΝΑ 7221 
4/ Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ για το ΙΧ με 
στοιχεία ΡΙΕ 8851  στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο,  επί της οδού Περικλέους 16 λόγω  
ανακατασκευής της οδού.  
5/ Την υπ’ αρίθμ. 21200/11-6-2020 αίτηση του κ. Σδούγκα Θέμη για την χορήγηση θέσης Φ/Ε 
επί της οδού Ηπείρου & Μιαούλη. 
 
 Εφαρμόζοντας 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,  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 & Καθεστώς 
στάθμευσης οδών  στην πόλη της Λάρισας», όπως αυτή συζητήθηκε. 
 
 

Σελίδα 1 από 12 
 

 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Σελίδα 2 από 12 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη 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 , 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 & Καθεστώς 
στάθμευσης οδών  στην πόλη της Λάρισας». 
 
Η Υπηρεσία κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας 
ζητεί την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κάτωθι οδούς: 
 

 
Ιουστινιανού 16  

 
στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσονος (ΟΤ 828) 
 
Απάντηση του (1) σχετικού 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται μία θέση προσωρινής στάσης για 
φορτοεκφόρτωση 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 διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-
ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] –( μπροστά στο Νο 56) 
 
 

 
Ηπείρου  

 (ΟΤ 848 Α) 
 (τμήμα από Μιαούλη έως Πλουτάρχου)  

Απάντηση του (2) σχετικού 
Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Ηπείρου 130  
για το ΙΧ με στοιχεία  ΝΗΥ 2678  στον κ. Αληφακιώτη Κωνσταντίνο  (μετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών) –(συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με στάμπα 
ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) 
 
 
 
 

 Στρατηγού Φράγκου 3 
στο τμήμα από Νικηταρά έως Περικλέους   (ΟΤ 973Δ) 

 
Απάντηση του (3) σχετικού 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Σελίδα 3 από 12 
 

 

Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Στρατηγού 
Φράγκου 3 για το ΙΧ με στοιχεία ΡΝΑ 7221 στην κ. Μπρασινίκα Πολυξένη  (μετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών) (συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με στάμπα 
ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) 

  
 

Περικλέους 16  
στο τμήμα από Ισχομάχου έως Στρ. Φράγκου  (Ο.Τ. 973Β) 

 
Απάντηση του (4) σχετικού 
Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΕ 
8851  στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο,  επί της οδού Περικλέους 16 λόγω  ανακατασκευής της 
οδού.  (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) –(συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης 
της θέσης  με στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής).–όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχέδιο. 
Την κατάργηση της 424/19 Α.Δ.Σ. μιας ειδικής θέσης Αμεα (ΡΙΕ  8851) στην Περικλέους 16 
(Ο.Τ. 973Β) στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο, την οποία και ξαναδίνουμε λόγω 
ανακατασκευής της οδού.  

 
 Για το λόγο αυτό θα γίνει επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης. 
 
 
 

Ηπείρου 122 
(ΟΤ 847 Β) 

 
Απάντηση του (5) σχετικού 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται μία θέση προσωρινής στάσης για 
φορτοεκφόρτωση 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 διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-
ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] –( μπροστά στο Νο 56) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Σελίδα 4 από 12 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ: 
1. Την υπ’ αριθμ. 11850/10-03-2020 αίτηση του κ. Μούσιου Μιχαήλ για την χορήγηση 

θέσης Φ/Ε επί της οδού Ιουστινιανού, 
2. Την υπ’ αριθμ. 16132/5-05-2020 αίτηση του κ. Αληφακιώτη Κων/νου για χορήγηση 

προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Ηπείρου 130 για το ΝΗΥ 2678, 
3. Την υπ’ αριθμ. 11678/10-03-2020 αίτηση της κ. Μπρασινίκα Πολυξένη για χορήγηση 

προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Στρατηγού Φράγκου 3 για το 
ΡΝΑ 7221 

4. Την παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΕ 
8851 στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο, επί της οδού Περικλέους 16 λόγω 
ανακατασκευής της οδού, 

5. Την υπ’ αρίθμ. 21200/11-6-2020 αίτηση του κ. Σδούγκα Θέμη για την χορήγηση θέσης 
Φ/Ε επί της οδού Ηπείρου & Μιαούλη. 

 
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων. 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
       ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ  16-06-2020
 
 
 
 
 
 

  
   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412 22 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλέξανδρος 
ΤΗΛ. : 2413 – 500274 
FAX  : 2410 – 251339 
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
    Λαμβάνοντας υπόψη: 
1/ 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 
 
2/ τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων  
 
σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας για 
την  λήψη κανονιστικής απόφασης για την «Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της 
Λάρισας» όπως αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της 
αυτοψίας της Υπηρεσίας  
 
Προτείνεται να οριστεί η παραχώρηση χώρων στάθμευσης σε οχήματα ειδικών περιπτώσεων και 
συγκεκριμένα  
 

• Προσωπικές θέσεις ΑμΕΑ (συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 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. 

Σελίδα 5 από 12 
 

 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Σελίδα 6 από 12 
 

 

4/Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα 
5/ Βεβαίωση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% 
  

• Θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση 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 διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] 
 

Προηγούμενες αποφάσεις παύουν να ισχύουν  
Ιουστινιανού 16  

 
στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσονος   (ΟΤ 828) 
 
Απάντηση του (1) σχετικού 
 
Για την οδό ισχύει η παρακάτω κανονιστική : 
 
ΦΕΚ 2483B ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ εγκριση 889_2017 ΑΔΣ 
Αφορά την  ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ  
(ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ) 
 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



 
Απάντηση του (1) σχετικού 
 
 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται μία θέση προσωρινής στάσης για 
φορτοεκφόρτωση 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 διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-
ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] –( μπροστά στο Νο 56)–όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχέδιο 
 
 
 

Ηπείρου  
 (ΟΤ 848 Α) 

 (τμήμα από Μιαούλη έως Πλουτάρχου)  
 

Απάντηση του (2) σχετικού 

Σελίδα 7 από 12 
 

 

Για την οδό ισχύει η παρακάτω κανονιστική : 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



ΦΕΚ 385Β 8-02-2018 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αφορά την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 
 

Απάντηση του (2) σχετικού 
Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Ηπείρου 130  
για το ΙΧ με στοιχεία  ΝΗΥ 2678  στον κ. Αληφακιώτη Κωνσταντίνο  (μετά από έλεγχο των 
δικαιολογητικών) –(συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον αριθμό κυκλοφορίας του 
οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης  με στάμπα 
ΑμΕΑ στο μέσο αυτής)–όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχέδιο 
 
 
 

   Στρατηγού Φράγκου 3 
στο τμήμα από Νικηταρά έως Περικλέους   (ΟΤ 973Δ) 

 
Απάντηση του (3) σχετικού 
Για την οδό ισχύει η παρακάτω κανονιστική : 
 
ΦΕΚ 1168Β 9-04-2019 Εγκριση της 606_2018 ΑΔΣ 

Σελίδα 8 από 12 
 

 

Αφορά την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ   1ΗΣ  ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (που οριοθετείται από τις 
οδούς 23ης Οκτωβρίου, Νικηταρά και Χρυσοχόου)  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ  ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 (που περικλείεται από τις οδούς Νικηταρά , Γ. Σεφέρη, Αγιάς, Ηρ. 
Πολυτεχνείου και  23ης Οκτωβρίου) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απάντηση του (3) σχετικού 
Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού 
Στρατηγού Φράγκου 3 για το ΙΧ με στοιχεία ΡΝΑ 7221 στην κ. Μπρασινίκα Πολυξένη  
(μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) (συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης 
διαγράμμισης της θέσης  με στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής) –όπως φαίνεται στο ανωτέρω 
σχέδιο 

 

Σελίδα 9 από 12 
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Περικλέους 16  

στο τμήμα από Ισχομάχου έως Στρ. Φράγκου  (Ο.Τ. 973Β) 
 

Απάντηση του (4) σχετικού 
Για την οδό ισχύει η παρακάτω κανονιστική : 
 
ΦΕΚ 1168Β 9-04-2019 Εγκριση της 606_2018 ΑΔΣ 
Αφορά την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ   1ΗΣ  ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (που οριοθετείται από τις 
οδούς 23ης Οκτωβρίου, Νικηταρά και Χρυσοχόου)  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ  ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 (που περικλείεται από τις οδούς Νικηταρά , Γ. Σεφέρη, Αγιάς, Ηρ. 
Πολυτεχνείου και  23ης Οκτωβρίου) 

 
 

 
 

 
 
Απάντηση του (4) σχετικού 

Σελίδα 10 από 12 
 

 

Προτείνεται η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΕ 
8851  στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο,  επί της οδού Περικλέους 16 λόγω  ανακατασκευής της 
οδού.  (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) –(συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης 
της θέσης  με στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής).–όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχέδιο. 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Την κατάργηση της 424/19 Α.Δ.Σ. μιας ειδικής θέσης Αμεα (ΡΙΕ  8851) στην Περικλέους 16 
(Ο.Τ. 973Β) στον κ. Περιβολόπουλο Σωτήριο, την οποία και ξαναδίνουμε λόγω 
ανακατασκευής της οδού.  

 
 
 

Ηπείρου   122 
(ΟΤ 847 Β) 

 
Απάντηση του (5) σχετικού 
 
Για την οδό ισχύει η παρακάτω κανονιστική : 
ΦΕΚ 385Β 8-02-2018 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αφορά την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

 

 
Απάντηση του (5) σχετικού 

Σελίδα 11 από 12 
 

 

Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται μία θέση προσωρινής στάσης για 
φορτοεκφόρτωση 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 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ



Σελίδα 12 από 12 
 

 

πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-
ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] –( μπροστά στο Νο 56)–όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχέδιο 
 

 
 

 
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                    O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ                           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
               
 
 
 
      Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΒΞ4ΩΛΞ-ΟΘΜ
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