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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 51  

 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας.  
 

Στη Λάρισα σήμερα 15-07-2020 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. 
25885/09-07-2020 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) 
Μαβίδης Δημήτριος , 5) Παπαδούλης Γεώργιος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 7) Απρίλη 
Αγορίτσα. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Παραχώρηση θέσεων 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. 25534/07-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 

1/Την υπ’αριθμ. 46362/23-10-2019 αίτηση της Μαιευτικής Κλινικής ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ για την 
παραχώρηση 2ης θέσης στάθμευσης  με χρήση δελτίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, επί της 
οδού Μανδηλαρά 35. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής. 
 
2/ Την υπ’αριθμ. 6981/12-02-2020 αίτηση του κ. Καρβελά Στυλιανού εκ μέρους της κλινικής 
ΥΓΕΙΑ  για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της κλινικής (προμήθειες) , 
των ιατρών και των ασθενών, επί της οδού Ασκληπιού και Ηπείρου. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 
27/2020 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής. 
 
3/ Τις υπ’αριθμ. 44683/15-10-2019 & 9920/27-02-2020 αιτήσεις της ένωσης Απόστρατων 
Αξιωματικών Αεροπορίας  για την χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Βύρωνος. Σε 
συνέχεια της υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής.   
 
4/ Την υπ’αριθμ. 22460/18-06-2020 αίτηση του κ. Λυτροκάπη Δημητρίου για την παραχώρηση 
ειδικών θέσεων στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Χρυσοχόου 9 & 
2  
 
5/ Την υπ’αριθμ. 43233/4-10-2019 αίτηση επιχείρησης (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) για την χορήγηση μίας 
γενικής θέσης ΑμΕΑ μπροστά από την επιχείρηση επι της οδού Λαγού 41. Σε συνέχεια της υπ’ 
αριθμ. 27/2020 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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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: 
 

 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 35 

 
1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Λιβανάτων  (ΟΤ 850) 
 
Απάντηση του (1) σχετικού 
 
Ζητείται να χορηγηθεί μπροστά από την Κλινική Ιπποκράτης, θέση στάθμευσης για τις ανάγκες 
των χειρουργών ιατρών (με χρήση δελτίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου)  
 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας. Σε 
ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Υπηρεσία εισηγείται με παραχώρηση της θέσης επί 
της οδού Μανδηλαρά Νικ. Μπροστά στο Ο.Τ. 850, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας μια 
πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) σε 
όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι εξαιρούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. 
 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Απάντηση του (2) σχετικού 
 
Ο κ. Καρβελάς Στυλιανος εκ μέρους της κλινικής ΥΓΕΙΑ  με την υπ’αριθμ. 6981/12-02-2020 
αίτηση του, ζητάει χορήγηση θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της κλινικής (προμήθειες) , 
των ιατρών και των ασθενών, επί της οδού Ασκληπιού και Ηπείρου 
 
Η Υπηρεσία έχει ήδη χορηγήσει θέση Ασθενοφόρου απέναντι από την είσοδο της Κλινικής (σε 
επικαιροποίηση της παλιάς απόφασης) 
 
Η είσοδος στάθμευσης που φαίνεται στο σχέδιο επί της οδού Ασκληπιού της κλινικής ΥΓΕΙΑ, 
εξυπηρετεί ανάγκες φορτοεκφόρτωσης και έχει αφεθεί ελεύθερη κατά την κατασκευή της οδού. 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας. Σε 
ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Υπηρεσία εισηγείται με παραχώρηση της θέσης επί 
της οδού Ασκληπιού. Μπροστά στο Ο.Τ. 802Γ, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας μια 
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πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) σε 
όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι εξαιρούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. 
 
 

 
ΒΥΡΩΝΟΣ 

3/ στο τμήμα από Δήμητρας έως Ολύμπου  (ΟΤ 873 & ΟΤ 873Β) 
 
Απάντηση του (3) σχετικού 
 
Ζητείται η χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης από την (ΕΑΑΑ) Ένωση Απόστρατων 
Αξιωματικών Αεροπορίας  επί της οδού Βύρωνος , με το αιτιολογικό  
α) ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού πηγαινοέρχονται δύο με τρείς φορές την ημέρα στα 
γραφεία της ένωσης  
β) την μεταφορά διάφορων αντικειμένων στα γραφεία της ένωσης και  
γ) Τις συχνές επισκέψεις της ΕΑΑΑ της Αθήνας  
 
Με την υπ΄αρίθμ. 31/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης στην Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας επί της οδού Βύρωνος, 
παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας. Σε ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η 
Υπηρεσία εισηγείται με παραχώρηση της θέσης επί της οδού Βύρωνος. Μπροστά στο Ο.Τ. 
873Β, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας μια πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την 
στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) σε όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι 
εξαιρούνται τα μέλη της Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας. (Ε.Α.Α.Α.) 
 
 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 9 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
 

 
Απάντηση του (4) σχετικού 
 
Ο  κ. Λυτροκάπης Δημήτριος με την υπ’αριθμ. 22460/18-06-2020 αίτηση της, ζητάει να του 
παραχωρηθεί ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού 
Χρυσοχόου 9 & 2  
 
Στην συμβολή των οδών Χρυσοχόου & Γιαννιτσών υπάρχει κατάστημα ηλεκτρικών ειδών καθώς 
και λίγο παρακάτω μανάβικο. 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται η παραχώρηση μίας θέσης 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]  
 

ΛΑΓΟΥ  
 

5/ στο τμήμα από Φορτούνα  έως Ζαγανίδη  (ΟΤ 752Γ) 

ΑΔΑ: 6Φ43ΩΛΞ-ΧΜ7



Σελίδα 4 από 11 
 

 

 
Απάντηση του (5) σχετικού 
 
Ζητείται η χορήγηση  μίας γενικής θέσης ΑμΕΑ μπροστά από το Φαρμακείο  της οδού Λαγού 
41 
 
Στην συγκεκριμένη οδό, υπάρχει μόνο η απαγόρευση στάσης & στάθμευσης Φορτηγών και 
Λεωφορείων (υπ’ αριθμ. 392/99 απόφαση Δ.Σ.) 
Η Υπηρεσία δεν χορηγεί γενικές θέσεις ΑμΕΑ ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση (Φαρμακείο). 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε να εξεταστεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία η οριοθέτηση ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεκφόρτωσης-προσωρινής στάσης) 
επί της οδού Λαγού 41 για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. 
Έπειτα από αυτοψία στη οδό Λαγού, είδαμε ότι υπάρχει και κατάστημα χρωμάτων στο ίδιο 
οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού Λαγού 27. 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται η παραχώρηση μίας θέσης 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] 
 

3. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Ζαούτσου Γεωργίου ως προς την υπ’αριθμ. 
22460/18-06-2020 αίτηση του κ. Λυτροκάπη Δημητρίου.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ: 
1. Τις υπ’αριθμ. 44683/15-10-2019 & 9920/27-02-2020 αιτήσεις της ένωσης Απόστρατων 

Αξιωματικών Αεροπορίας  για τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της οδού 
Βύρωνος σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

2. Την υπ’αριθμ. 43233/4-10-2019 αίτηση επιχείρησης (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) για οριοθέτηση 
ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεκφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού Λαγού 
41 για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27/2020 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

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

Ρυθμίσεων. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ: 

1. Την υπ’αριθμ. 22460/18-06-2020 αίτηση του κ. Λυτροκάπη Δημητρίου για την 
παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί 
της οδού Χρυσοχόου 9 & 2.  
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σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων. 
 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ: 

1. Την υπ’αριθμ. 46362/23-10-2019 αίτηση της Μαιευτικής Κλινικής ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ για 
την παραχώρηση 2ης θέσης στάθμευσης  με χρήση δελτίου του οικείου Ιατρικού 
Συλλόγου, επί της οδού Μανδηλαρά 35 σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

2. Την υπ’αριθμ. 6981/12-02-2020 αίτηση του κ. Καρβελά Στυλιανού εκ μέρους της 
κλινικής ΥΓΕΙΑ  για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της 
κλινικής (προμήθειες) , των ιατρών και των ασθενών, επί της οδού Ασκληπιού και 
Ηπείρου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 
 
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
       ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
       ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
       ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
       ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412 22 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλέξανδρος, ΔΑΟΥΛΑ 
ΤΗΛ. : 2413 – 500274, 275 
FAX  : 2410 – 251339 
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
    Λαμβάνοντας υπόψη: 
1/ το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  
2/ τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων  
 
σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και τα 
άρθρα 79 & 82 του Ν3463/2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά 
με την ρύθμιση της στάθμευσης “Εξέταση αιτήσεων για τις παραχωρήσεις θέσεων 
στάθμευσης”  όπως αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της 
αυτοψίας της Υπηρεσίας 
 
 
«Επανεξέταση αιτήσεων ( για τις οποίες ενώ το τμήμα κυκλοφοριακων είχε εισηγηθεί αρνητικά, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , αποφάσισε θετικά) για τις παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης  » 
 

 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 35 

 
1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Λιβανάτων  (ΟΤ 850) 
Απάντηση του (1) σχετικού 
Ζητείται να χορηγηθεί μπροστά από την Κλινική Ιπποκράτης, θέση στάθμευσης για τις ανάγκες 
των χειρουργών ιατρών (με χρήση δελτίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου)  
 
Η ρύθμιση των θέσεων στάθμευσης επί της οδού Μανδηλαρά (για το τμήμα από Παναγούλη έως 
Λιβανάτων -ΟΤ 852) προέκυψε από την διαδικασία που αναλύεται στην τεχνική περιγραφή. Και 

Σελίδα 6 από 11 
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συγκεκριμένα επικαιροποιήθηκε η θέση στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την κλινική 
Ιπποκράτης και δόθηκε μία θέση φορτοεκφόρτωσης-προσωρινής στάσης και μία θέση για 
μηχανοκίνητα δίκυκλα. (λόγω των αναγκών των όμορων επιχειρήσεων) 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας. 
  

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ 1352Β/19-04-2018 (Μανδηλαρά) ως προς την στάθμευση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση του (1) σχετικού 
 
Ζητείται να χορηγηθεί μπροστά από την Κλινική Ιπποκράτης , θέση στάθμευσης για τις ανάγκες 
των χειρουργών ιατρών με χρήση δελτίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου  

 
 
Σε ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Υπηρεσία εισηγείται την παραχώρηση μιας θέσης 
επί της οδού Μανδηλαρά Νικ. Μπροστά στο Ο.Τ. 850, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας 
μια πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) 
σε όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι εξαιρούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. 
 
 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Απάντηση του (2) σχετικού 
 
Ο κ. Καρβελάς Στυλιανος εκ μέρους της κλινικής ΥΓΕΙΑ  με την υπ’αριθμ. 6981/12-02-2020 
αίτηση του, ζητάει χορήγηση θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της κλινικής (προμήθειες) , 
των ιατρών και των ασθενών, επί της οδού Ασκληπιού και Ηπείρου 

Σελίδα 7 από 11 
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Η Υπηρεσία έχει ήδη χορηγήσει θέση Ασθενοφόρου απέναντι από την είσοδο της Κλινικής (σε 
επικαιροποίηση της παλιάς απόφασης) 
 
Η είσοδος στάθμευσης που φαίνεται στο σχέδιο επί της οδού Ασκληπιού της κλινικής ΥΓΕΙΑ, 
εξυπηρετεί ανάγκες φορτοεκφόρτωσης και έχει αφεθεί ελεύθερη κατά την κατασκευή της οδού. 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ 2486Β/28-6-2018 (Ασκληπιού) ως προς την στάθμευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση του (2) σχετικού 
 
Σε ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Υπηρεσία εισηγείται με παραχώρηση της θέσης 
επί της οδού Ασκληπιού. Μπροστά στο Ο.Τ. 802Γ, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας μια 
πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) σε 
όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι εξαιρούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. 

 
 
 
 

ΒΥΡΩΝΟΣ 
 

3/ στο τμήμα από Δήμητρας έως Ολύμπου  (ΟΤ 873 & ΟΤ 873Β) 
Απάντηση του (3) σχετικού 
Ζητείται η χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης από την (ΕΑΑΑ) Ένωση Απόστρατων 
Αξιωματικών Αεροπορίας  επί της οδού Βύρωνος , με το αιτιολογικό  

Σελίδα 8 από 11 
 

 

α) ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού πηγαινοέρχονται δύο με τρείς φορές την ημέρα στα 
γραφεία της ένωσης  
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β) την μεταφορά διάφορων αντικειμένων στα γραφεία της ένωσης και  
γ) Τις συχνές επισκέψεις της ΕΑΑΑ της Αθήνας  
 
 
Δεν υπάρχει κανονιστική για απαγόρευση στάθμευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την υπ΄αρίθμ. 31/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε θετικά στην χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης στην Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας επί της οδού Βύρωνος, 
παρά την αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας. Σε ικανοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η 
Υπηρεσία εισηγείται με παραχώρηση της θέσης επί της οδού Βύρωνος. Μπροστά στο Ο.Τ. 
873Β, διαγραμμίζοντας και τοποθετώντας μια πινακίδα Ρ-40 η οποία θα απαγορεύει την 
στάση και την στάθμευση ( επί 24ώρου βάσεως) σε όλους και στην οποία θα αναγράφεται οτι 
εξαιρούνται τα μέλη της Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας. (Ε.Α.Α.Α.) 
 
 
 

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 9 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  
 

 
Απάντηση του (4) σχετικού 
Ο  κ. Λυτροκάπης Δημήτριος με την υπ’αριθμ. 22460/18-06-2020 αίτηση της, ζητάει να του 
παραχωρηθεί ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης) επί της οδού 
Χρυσοχόου 9 & 2  
 
Στην συμβολή των οδών Χρυσοχόου & Γιαννιτσών υπάρχει κατάστημα ηλεκτρικών ειδών καθώς 
και λίγο παρακάτω μανάβικο. 
 
ΦΕΚ  1168Β/9-04-2019 

Σελίδα 9 από 11 
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Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται η παραχώρηση μίας θέσης 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]  
 

ΛΑΓΟΥ  
5/ στο τμήμα από Φορτούνα  έως Ζαγανίδη  (ΟΤ 752Γ) 
Απάντηση του (5) σχετικού 
 
Ζητείται η χορήγηση  μίας γενικής θέσης ΑμΕΑ μπροστά από το Φαρμακείο  της οδού Λαγού 
41 
Στην συγκεκριμένη οδό, υπάρχει μόνο η απαγόρευση στάσης & στάθμευσης Φορτηγών και 
Λεωφορείων (υπ’ αριθμ. 392/99 απόφαση Δ.Σ.) 
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Σελίδα 11 από 11 
 

 

Η Υπηρεσία δεν χορηγεί γενικές θέσεις ΑμΕΑ ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση (Φαρμακείο). 
Με την υπ΄αρίθμ. 27/2020 απόφαση, η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε να εξεταστεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία η οριοθέτηση ειδικής θέσης στάθμευσης (Φορτοεκφόρτωσης-προσωρινής στάσης) 
επί της οδού Λαγού 41 για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. 
Έπειτα από αυτοψία στη οδό Λαγού, είδαμε ότι υπάρχει και κατάστημα χρωμάτων στο ίδιο 
οικοδομικό τετράγωνο επί της οδού Λαγού 27. 
Για την  ομαλή λειτουργία των καταστημάτων προτείνεται η παραχώρηση μίας θέσης 
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]  
 

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