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Λάρισα 14-07-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50
ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής
ρύθμισης των οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) , Κανάρη (από Υψηλάντου
έως Λ. Κατσώνη) και διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου, Yψηλάντου
& Kανάρη).
Στη Λάρισα σήμερα 14-07-2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 12:30µ.μ, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από τη
µε αρ. πρωτ. 30881/08-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Κωνσταντίνου
Διαμάντου, που ορίστηκε µε την 3029/09-09-2020 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας,
παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος,2) Ζαούτσος
Γεώργιος,3) Αλεξούλης Ιωάννης,4) Δαούλας Θωμάς,5) Παπαδούλης Γεώργιος, 6) Γιαννακόπουλος
Κοσμάς, 7) Απρίλη Αγορίτσα και 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης
(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης σχετικά με το θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που
αφορά την έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως
Λ. Κατσώνη) , Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και διαμόρφωση πλατείας (μεταξύ των
οδών 23ης Οκτωβρίου , Yψηλάντου & Kανάρη) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 5 παρ. 18&13 α του Ν. 4623/19
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 30134/05-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) "ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"
Εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν.3463/2006 του Δημοτικού
Κοινοτικού Κώδικα και επειδή συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999,
σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας
σχετικά με την Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης των οδών Νικοτσάρα (από Υψηλάντου έως Λ.
Κατσώνη), Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) και διαμόρφωση Πλατείας (μεταξύ
των οδών 23ης Οκτωβρίου , Υψηλάντου & Κανάρη) όπως αυτές υποβλήθηκαν με το (α) σχετικό.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αναδιαμόρφωση της οδού Νικοτσάρα (τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη)
Τοπικές οδοί ( HOME ZONES E V Τοπική οδός)
Η οδός Νικοτσάρα περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:
Τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη
•

Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα
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•

•

•
•
•
•

Σήμανση της περιοχής κατοικίας τοποθετώντας την πινακίδα Π-92 και ταυτόχρονα τον
περιορισμό της ταχύτητας σε 20χλμ/ώρα, τοποθετώντας πινακίδες Ρ-32 (20χλμ) στην
είσοδο αυτής.
Μονοδρόμηση της οδού Νικοτσάρα , δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας μονής
κατεύθυνσης πλάτους 3,00m με δυνατότητα να κινηθούν όλα τα οχήματα, με φορά κίνησης
από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Δημιουργία επτά (5) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά , παράλληλες στην οδό, κατά την
φορά κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων σε όλα τα τμήματα της οδού που
δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης (δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης)
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά κατά την
φορά κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη
Προτεραιότητα της οδού Λ. Κατσώνη έναντι της οδού Νικοτσάρα.

Αναδιαμόρφωση της οδού Κανάρη (τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη)
Τοπικές οδοί ( HOME ZONES E V Τοπική οδός)
Η οδός Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) περιλαμβάνει τις παρακάτω
παρεμβάσεις:
Τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη
•
•

•

•

•

•

•

Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα
Σήμανση της περιοχής κατοικίας τοποθετώντας την πινακίδα Π-92 και ταυτόχρονα τον
περιορισμό της ταχύτητας σε 20χλμ/ώρα, τοποθετώντας πινακίδες Ρ-32 (20χλμ) στην
είσοδο αυτής.
Μονοδρόμηση της οδού Κανάρη, δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας μονής
κατεύθυνσης πλάτους 3,00m με δυνατότητα να κινηθούν όλα τα οχήματα, με φορά κίνησης
από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Δημιουργία δώδεκα (12) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά και τριών (3) εσοχών
στάθμευσης στην αριστερή πλευρά παράλληλες στην οδό , κατά την φορά κίνησης από την
οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευση στην δεξιά και αριστερή πλευρά της οδού, σε όλα τα
τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά μεταξύ των
οδών Υψηλάντου -Λαγονησίου έως Μιαούλη, κατά την φορά κίνησης από την οδό
Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Προτεραιότητα της οδού Κανάρη έναντι της οδού Μιαούλη.

Αναδιαμόρφωση της πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου , Υψηλάντου &
Κανάρη)
Πρωτεύουσες Συλλεκτήριες (Γ IV Κύρια Συλλεκτήρια οδός): 23ης Οκτωβρίου &
Υψηλάντου
Δευτερεύουσες Συλλεκτήριες οδούς (Δ IV Συλλεκτήρια οδός): Κανάρη (23ης Οκτωβρίου έως
Υψηλάντου)
Περιλαμβάνoνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:
23ης Οκτωβρίου (τμήμα από Χρυσοχόου έως Λ. Κατσώνη)
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(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από Χρυσοχόου προς την Λ. Κατσώνη) Πρωτεύουσα Συλλεκτήρια

•

Μονοδρόμηση της οδού 23ης Οκτωβρίου με φορά κίνησης από την οδό Χρυσοχόου προς την
οδό Λ. Κατσώνη, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.
Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,65μ. έως 4,00μ.
Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αμφίπλευρα της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία δύο
(2) θέσεων στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, ανάμεσα από
τις οδούς Χρυσόχου και Ισχομάχου , έξι (6) θέσεων στάθμευσης στην δεξιά πλευρά,
παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, ανάμεσα από τις οδούς Ισχομάχου και
Καλλιάρχου, τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό,
κατά την φορά κίνησης ανάμεσα από τις οδούς Καλλιάρχου και προς την οδό Λ. Κατσώνη
και δεκατριών (13) θέσεων στάθμευσης στην αριστερή πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά
την φορά κίνησης ανάμεσα από τις οδούς Ισχομάχου και προς την οδό Λ. Κατσώνη .
Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διαβάσεων με την οδό Ισχομάχου , Καλλιάρχου και στο τέρμα της πλατείας (37μ
από την οδό Καλλιάρχου προς την οδό Λ. Κατσώνη)

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού
αμέσως μετά τους διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης , κατά την φορά κίνησης

•
•
•

Υψηλάντου (τμήμα από Λ. Κατσώνη έως Κανάρη)
(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από την Λ. Κατσώνη προς Κανάρη) Πρωτεύουσα Συλλεκτήρια
•

Μονοδρόμηση της οδού Υψηλάντου με φορά κίνησης από την οδό Λ. Κατσώνη προς την οδό
Κανάρη, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.

•

Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,80μ.

•

Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αριστερά της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία έντεκα
(11) θέσεων, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, κατά την φορά κίνησης.
Κατσώνη .

•

Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διαβάσεων με την οδό Νικοτσάρα , Κανάρη και στο τέρμα της πλατείας (52μ από
την οδό Λ. Κατσώνη προς την οδό Νικοτσάρα)

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού (από
την οδό Λ. Κατσώνη έως την οδό Κανάρη) , κατά την φορά κίνησης

•

Προτεραιότητα της οδού Υψηλάντου έναντι της οδού Κανάρη
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Κανάρη (τμήμα από 23ης Οκτωβρίου έως Υψηλάντου)
(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου προς την οδό
Υψηλάντου) - Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια
•

Μονοδρόμηση της οδού Κανάρη με φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου προς την οδό
Υψηλάντου, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.

•

Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ.

•

Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αμφίπλευρα της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία δύο
(2) θέσεων στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης και τριών (3)
θέσεων στάθμευσης στην αριστερή πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης.

•

Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διάβασης με την οδό Υψηλάντου και 23ης Οκτωβρίου

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών Νικοτσάρα (από Yψηλάντου έως Λ.
Κατσώνη) , Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) καθώς και τη και διαμόρφωση της
πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου, Yψηλάντου & Kανάρη) σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή και τα σχέδια που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως
εξής:
Αναδιαμόρφωση της οδού Νικοτσάρα (τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη)
Τοπικές οδοί ( HOME ZONES E V Τοπική οδός)
Η οδός Νικοτσάρα περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:
Τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη
•
•

•

•
•
•

Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα
Σήμανση της περιοχής κατοικίας τοποθετώντας την πινακίδα Π-92 και ταυτόχρονα τον
περιορισμό της ταχύτητας σε 20χλμ/ώρα, τοποθετώντας πινακίδες Ρ-32 (20χλμ) στην
είσοδο αυτής.
Μονοδρόμηση της οδού Νικοτσάρα , δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας μονής
κατεύθυνσης πλάτους 3,00m με δυνατότητα να κινηθούν όλα τα οχήματα, με φορά κίνησης
από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Δημιουργία επτά (5) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά , παράλληλες στην οδό, κατά την
φορά κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων σε όλα τα τμήματα της οδού που
δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης (δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης)
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά κατά την
φορά κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη
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•

Προτεραιότητα της οδού Λ. Κατσώνη έναντι της οδού Νικοτσάρα.

Αναδιαμόρφωση της οδού Κανάρη (τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη)
Τοπικές οδοί ( HOME ZONES E V Τοπική οδός)
Η οδός Κανάρη (από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη) περιλαμβάνει τις παρακάτω
παρεμβάσεις:
Τμήμα από Υψηλάντου έως Λ. Κατσώνη
•
•

•

•

•

•

•

Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα
Σήμανση της περιοχής κατοικίας τοποθετώντας την πινακίδα Π-92 και ταυτόχρονα τον
περιορισμό της ταχύτητας σε 20χλμ/ώρα, τοποθετώντας πινακίδες Ρ-32 (20χλμ) στην
είσοδο αυτής.
Μονοδρόμηση της οδού Κανάρη, δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας μονής
κατεύθυνσης πλάτους 3,00m με δυνατότητα να κινηθούν όλα τα οχήματα, με φορά κίνησης
από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Δημιουργία δώδεκα (12) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά και τριών (3) εσοχών
στάθμευσης στην αριστερή πλευρά παράλληλες στην οδό , κατά την φορά κίνησης από την
οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευση στην δεξιά και αριστερή πλευρά της οδού, σε όλα τα
τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά μεταξύ των
οδών Υψηλάντου -Λαγονησίου έως Μιαούλη, κατά την φορά κίνησης από την οδό
Υψηλάντου προς την οδό Λ. Κατσώνη.
Προτεραιότητα της οδού Κανάρη έναντι της οδού Μιαούλη.

Αναδιαμόρφωση της πλατείας (μεταξύ των οδών 23ης Οκτωβρίου , Υψηλάντου &
Κανάρη)
Πρωτεύουσες Συλλεκτήριες (Γ IV Κύρια Συλλεκτήρια οδός): 23ης Οκτωβρίου &
Υψηλάντου
Δευτερεύουσες Συλλεκτήριες οδούς (Δ IV Συλλεκτήρια οδός): Κανάρη (23ης Οκτωβρίου έως
Υψηλάντου)
Περιλαμβάνoνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:
23ης Οκτωβρίου (τμήμα από Χρυσοχόου έως Λ. Κατσώνη)
(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από Χρυσοχόου προς την Λ. Κατσώνη) Πρωτεύουσα Συλλεκτήρια
•
•
•

Μονοδρόμηση της οδού 23ης Οκτωβρίου με φορά κίνησης από την οδό Χρυσοχόου προς την
οδό Λ. Κατσώνη, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.
Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,65μ. έως 4,00μ.
Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αμφίπλευρα της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία δύο
(2) θέσεων στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, ανάμεσα από
τις οδούς Χρυσόχου και Ισχομάχου , έξι (6) θέσεων στάθμευσης στην δεξιά πλευρά,
παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, ανάμεσα από τις οδούς Ισχομάχου και
Καλλιάρχου, τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό,
κατά την φορά κίνησης ανάμεσα από τις οδούς Καλλιάρχου και προς την οδό Λ. Κατσώνη
και δεκατριών (13) θέσεων στάθμευσης στην αριστερή πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά
την φορά κίνησης ανάμεσα από τις οδούς Ισχομάχου και προς την οδό Λ. Κατσώνη .
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•

Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διαβάσεων με την οδό Ισχομάχου , Καλλιάρχου και στο τέρμα της πλατείας (37μ
από την οδό Καλλιάρχου προς την οδό Λ. Κατσώνη)

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού
αμέσως μετά τους διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης , κατά την φορά κίνησης

Υψηλάντου (τμήμα από Λ. Κατσώνη έως Κανάρη)
(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από την Λ. Κατσώνη προς Κανάρη) Πρωτεύουσα Συλλεκτήρια
•

Μονοδρόμηση της οδού Υψηλάντου με φορά κίνησης από την οδό Λ. Κατσώνη προς την οδό
Κανάρη, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.

•

Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,80μ.

•

Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αριστερά της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία έντεκα
(11) θέσεων, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης, κατά την φορά κίνησης.
Κατσώνη .

•

Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διαβάσεων με την οδό Νικοτσάρα , Κανάρη και στο τέρμα της πλατείας (52μ από
την οδό Λ. Κατσώνη προς την οδό Νικοτσάρα)

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης

•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού (από
την οδό Λ. Κατσώνη έως την οδό Κανάρη) , κατά την φορά κίνησης

•

Προτεραιότητα της οδού Υψηλάντου έναντι της οδού Κανάρη
Κανάρη (τμήμα από 23ης Οκτωβρίου έως Υψηλάντου)
(αριστερή & δεξιά πλευρά, κατά την φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου προς την οδό
Υψηλάντου) - Δευτερεύουσα Συλλεκτήρια

•

Μονοδρόμηση της οδού Κανάρη με φορά κίνησης από την οδό 23ης Οκτωβρίου προς την οδό
Υψηλάντου, ακολουθώντας την υπάρχουσα ρύθμιση.

•

Δημιουργία λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ.

•

Δημιουργία εσοχών στάθμευσης αμφίπλευρα της οδού και συγκεκριμένα την δημιουργία δύο
(2) θέσεων στην δεξιά πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης και τριών (3)
θέσεων στάθμευσης στην αριστερή πλευρά, παράλληλες στην οδό, κατά την φορά κίνησης.

•

Διεύρυνση των πεζοδρομίων (ελάχιστο εφαρμοζόμενο πλάτος 1,50μ.)

•

Δημιουργία εκατέρωθεν των πεζοδρομίων όδευσης τυφλών

•

Δημιουργία διάβασης με την οδό Υψηλάντου και 23ης Οκτωβρίου
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•

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην δεξιά πλευρά της οδού, σε
όλα τα τμήματα της οδού που δεν είναι διαμορφωμένα για χώροι στάθμευσης , κατά την φορά
κίνησης
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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