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Λάρισα 03-09-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62
ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
στην πόλη της Λάρισας». (ΑΜ5)
Στη Λάρισα σήμερα 03-09-2021 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια τηλεδιάσκεψης
συνεδρίαση, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 38170/01-09-2021 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)
Τερζούδης Χρήστος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας,
6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 8) Απρίλη Αγορίτσα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης
λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που
αφορά την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας». (ΑΜ5) 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 13-07-2021 θετική γνώμη της προέδρου της 1ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου
Λαρισαίων.
6. Την από 02-07-2021 θετική γνώμη της προέδρου της 2ης Δημ. Κοινότητας του Δήµου
Λαρισαίων
7. Τη με αριθμ πρωτ 44/7-07-2021 θετική γνώμη της προέδρου της 3ης Δημ. Κοινότητας του
Δήµου Λαρισαίων.
8. Τη με αριθμ πρωτ 522/13-07-2021 θετική γνώμη του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας.
9. Τη με αριθμ πρωτ 4814/5-07-2021 θετική γνώμη του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας.
10. Τη με αρ. πρωτ. 37324/25-08-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:
Αιτήσεις
1/ Η υπ’ αριθμ. 25789/8-06-2021 αίτηση της κ. Αργυρώ Μπούτλα για χορήγηση προσωπικής θέσης
στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Οικονόμου Εξ Οικονόμων 18 για το ΡΙΡ 2179.
2/ Η υπ’ αριθμ. 4833/8-02-2021 αίτηση του κ. Φωκίων Κων/νου για την παραχώρηση θέσεων
Φορτοεκφόρτωσης επί των πεζοδρομίων της οδού 23ης Οκτωβρίου (Λ. Κατσώνη-Νικηταρά)
3/Διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μετά τις αλλαγές ρύθμισης επί της οδού Τσιμισκή (τμήμα από 28ης
Οκτωβρίου έως Παναγούλη)
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4/ Η υπ’ αριθμ. 27428/17-06-2021 αίτηση του κ. Απόστολου Ευαγγελινάκη για την χορήγηση
προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Γαριβάλδη 11 για το ΙΜΟ 1735
5/ Η υπ’ αριθμ. 15408/6-04-2021 αίτηση του κ. Πουτόκα Ευθύμιο για χορήγηση χώρου
Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Φουρτούνα 11 για τις ανάγκες της επιχείρησης (ΚρεοπωλείοΠαντοπωλείο).
6/τις με αριθμό πρωτ. 1309/15-01-2021 &4017/3-02-2021 αιτήσεις του Περιφερειακού
Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Ν.Λάρισας για
την παραχώρηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς 6.
7/ Η υπ’ αριθμ. 26986/15-06-2021 αίτηση του κ. Κων/νο Ζήγρα (εταιρεία ανελκυστήρων) για την
παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ασκληπιού 72.
8/ Η υπ’ αριθμ. 23465/26-05-2021 αίτηση του κ. Γεώργιο Μπατζιά (ΜΑΡΚΕΤ & Φούρνος ) για
την παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Οικονόμου Εξ
Οικονόμων.
9/ τις με αριθμό πρωτ. 26165/10-06-2021 & 24963/3-06-2021 αιτήσεις της κα. Καρτσίου
Πηνελόπης & της κα. Γιαννούλας Χοτόη για την παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της
οδού Κολοκοτρώνη (τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη)
10/ Η υπ’ αριθμ. 25409/7-06-2021 αίτηση του κ. Κων/νου Ταμπάρα για την παραχώρηση θέσης
Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 για τις ανάγκες της επιχείρησης του.
11/ Η υπ’ αριθμ. 25201/4-06-2021 αίτηση των κ. ΜΑΧΑΣ –ΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ για την παραχώρηση
θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 για τις ανάγκες της επιχείρησης
του (ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ).
12/ Η υπ’ αριθμ. 20127/11-05-2021 αίτηση του κ. Αντώνιος Σαμψαρή για την παραχώρηση θέσης
Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ρούσβελτ 77 για τις ανάγκες της επιχείρησης του (ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΤΑΛΑ/ΚΩΝ).
13/ Η υπ’ αριθμ. 28697/25-06-2021 αίτηση της κα. Ναπολιάνα-Αναστασία Νανούλη για χορήγηση
προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Κίρκης 21 για το ΡΙΟ 8573.
14/ Οι υπ’ αριθμ. 5078/10-02-2021, 4150/3-02-2021 & 9601/3-03-2021 αιτήσεις των επιχειρήσεων
AIRTECH ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & PART CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την
παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 39.
15/Διαπιστώσεις της Υπηρεσίας σχετικά με την λειτουργία του S/M ΓΑΛΑΞΙΑ επί της οδού
Κολοκοτρώνη 31 και την ανάγκη παραχώρησης θέσης Φορτοεκφόρτωσης
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
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Διατύπωση γνώμης των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρισας
1α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 29843/2-07-2021) 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 1ης Δημοτικής Κοινότητας Λάρισας (13-07-2021)
2α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 29842/2-07-2021) 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 (2-07-2021)
3α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. Πρωτ. 29841/2-07-2021) 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 (με αρ. Πρωτ.
44/7-07-2021)

Διατύπωση γνώμης του Αστικού & Υπεραστικού ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
1α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 29839/2-07-2021) 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.522/13-07-2021)
2α/ Έγγραφο της Υπηρεσίας (με αρ. πρωτ. 29840/2-07-2021) 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. 4814/Φ2/507-2021)
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 » -AM5
Η Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της αυτοψίας της Υπηρεσίας
ζητεί την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κάτωθι οδούς:
1/Οικονόμου Εξ Οικονόμων 18
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τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού (ΟΤ 794)-αριστερά κατά την φορά κίνησης
Απάντηση του (1) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Οικονόμου Εξ
Οικονόμων 18 για το ΡΙΡ 2179 (κατόπιν αίτησης της κ. Αργυρώ Μπούτλα)
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (1) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Οικονόμου Εξ
Οικονόμων 18 (τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού -ΟΤ 794 , αριστερά κατά την φορά
κίνησης -αμέσως μετά το Νο18) , διάστασης (6,00μX2,00μ) για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΡ
2179 της κ. Αργυρώ Μπούτλα (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)
Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό Οικονόμου Εξ Οικονόμων (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής
2/23ης Οκτωβρίου
τμήμα από Λ. Κατσώνη έως Νικηταρά (ΟΤ 772 B , OT 972 Γ & ΟΤ 858)
Απάντηση του (2) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσεων Φορτοεκφόρτωσης επί των πεζοδρομίων της οδού 23ης
Οκτωβρίου (Λ. Κατσώνη-Νικηταρά) μετά την ανακατασκευή της οδού.
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (2) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΧΩΡΩΝ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
φορά κίνησης από Λ. Κατσώνη προς Νικηταρά

στην οδό 23ης Οκτωβρίου ,στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Λ. Κατσώνη
προς την οδό Νικηταρά για το τμήμα από την οδό Λ. Κατσώνη
ως την οδό Ζαλοκώστα - δύο
θέσεις Φ/Ε επί πεζοδρομίου, διαστάσεων 14,70 Χ 2,00μ και 15,00 Χ 2,00μ (>=1,50μ
ελεύθερο πεζοδρόμιο) (ΟΤ 972Γ)
φορά κίνησης από Νικηταρά προς Λ. Κατσώνη
Σελίδα 4 από 41

ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΩΛΞ-Ψ0Π

στην οδό 23ης Οκτωβρίου ,στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Νικηταρά
προς την οδό Λ. Κατσώνη για το τμήμα από την οδό Νικηταρά ως την οδό Λ. Κατσώνη
τρείς θέσεις Φ/Ε επί πεζοδρομίου, διαστάσεων 10,00 Χ 2,00μ , 9,00 Χ 2,00μ και 10,00 Χ
2,00μ (>=1,50μ ελεύθερο πεζοδρόμιο) (ΟΤ 858)
Η φορτοεκφόρτωση έχει 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], όπως φαίνονται στο άνωθεν σχέδιο.
Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό 23ης Οκτωβρίου (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής
3/Τσιμισκή
τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως Ιάσωνος (ΟΤ 841 , OT 831 Β)
τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη (ΟΤ 840 , OT 829 A)
Απάντηση του (3) σχετικού
Αφορούν διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μετά τις αλλαγές ρύθμισης επί της οδού Τσιμισκή (τμήμα
από 28ης Οκτωβρίου έως Παναγούλη).
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (3) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας

Προτείνεται
για το τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη (ΟΤ 840 , OT 829 A)-δεξιά κατά τη φορά κίνησης
•

Η παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 6,20μΧ2,00μ
επί της οδού Τσιμισκή 9 ( τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη- Ο.Τ.840 δεξιά κατά την
φορά κίνησης) για τον Ξενώνα «Αργίσσα» του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό Τσιμισκή (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

4/Γαριβάλδη 11
τμήμα από Ολύμπου έως Δήμητρας (ΟΤ 879)-δεξιά κατά την φορά κίνησης
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Απάντηση του (4) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Γαριβάλδη 11 για
το ΙΜΟ 1735 (κατόπιν αίτησης του κ. Απόστολου Ευαγγελινάκη )
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (4) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Γαριβάλδη 11
(τμήμα από Ολύμπου έως Δήμητρας -ΟΤ 879 ,δεξιά κατά την φορά κίνησης- αμέσως μετά
το Νο11) , διάστασης (5,00μX2,00μ) για το ΙΧ με στοιχεία IMO 1735 του κ. Απόστολου
Ευαγγελινάκη (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 περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

5/Φουρτούνα -Τριφυλίας
Φουρτούνα
τμήμα από Λαγού έως Καψούρη (ΟΤ 755 A , OT 755 & OT 752 Γ)
τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου (ΟΤ751 , ΟΤ 752 Β & ΚΧ752)
τμήμα από Παπαζαχαρίου έως Ιωαννίνων (ΟΤ745 & ΟΤ 746)
Τριφυλίας (Παπαζαχαρίου έως Φουτρούνα)
Απάντηση του (5) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση χώρου Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Φουρτούνα 11 για τις ανάγκες της
επιχείρησης (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο (κατόπιν αίτησης του κ. Πουτόκα Ευθύμιο)
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (5) από την πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
Φουρτούνα
για το τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου (ΟΤ751 , ΟΤ 752 Β & ΚΧ752)

•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ
για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Φουρτούνα 11 (τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου –
ΟΤ751, στην δεξιά μεριά κατά την φορά κίνησης), 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
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ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και
περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης ].
Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει τις οδούς Φουρτούνα (καθεστώς στάθμευσης) & Τριφυλίας (μονοδρόμηση)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

6/Εργατικής Πρωτομαγιάς
Εργατικής Πρωτομαγιάς
τμήμα από Κενταύρων έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου (ΟΤ 865 , OT 865 A & OT 865 B)
Απάντηση του (6) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 για τις
ανάγκες του Περιφερειακού Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Λάρισας
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (6) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής
Πρωτομαγιάς 6 (τμήμα από Κενταύρων έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου –ΟΤ 865 Α, δεξιά
κατά τη φορά κίνησης ) διαστάσεων 5,00μX2,00μ η κάθε μία για τις ανάγκες του
Περιφερειακού Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ν. Λάρισας ––(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) ,

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό Εργατικής Πρωτομαγιάς (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

7/ Ασκληπιού 72
τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 794) –δεξιά πλευρά κατά την φορά
κίνησης
Απάντηση του (7) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ασκληπιού 72 για τις ανάγκες
καταστήματος (εταιρεία ανελκυστήρων) κατόπιν αίτησης του κ. Κων/νο Ζήγρα
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (7) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
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Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,45μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ασκληπιού 72 (απέναντι) (τμήμα από Τσιμισκή έως
Οικονόμου Εξ Οικονόμων -ΟΤ 794 , δεξιά κατά την φορά κίνησης), 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 ],

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

8/ Οικονόμου Εξ Οικονόμων
τμήμα από Ιάσωνος έως 28ης Οκτωβρίου (ΟΤ 841 Α & ΟΤ846)
Απάντηση του (8) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Οικονόμου Εξ
Οικονόμων για τις ανάγκες καταστήματος (ΜΑΡΚΕΤ & Φούρνος ) κατόπιν αίτησης του κ.
Γεώργιο Μπατζιά
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (8) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Οικονόμου Εξ Οικονόμων (μετά την είσοδο χώρου
στάθμευσης Νο46-48) - (τμήμα από Ιάσωνος έως 28ης Οκτωβρίου -ΟΤ 841 Α , δεξιά κατά
την φορά κίνησης), 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 ].

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό Οικονόμου Εξ Οικονόμων (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής
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9/ Κολοκοτρώνη
τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη (ΟΤ 841 Α & ΟΤ846)
Απάντηση του (9) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη (τμήμα από
Ιουστινιανού έως Γαλάτη) για τις ανάγκες των καταστημάτων (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΜΑΡΚΕΤ) κατόπιν
αιτήσεων.
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (9) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 43 - (τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη ΟΤ 833 Α, δεξιά κατά την φορά κίνησης), 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 ],
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

10/ Ηρώων Πολυτεχνείου 112
τμήμα από Ξανθίππης έως Φερρών (ΟΤ 478)
Απάντηση του (10) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 για τις
ανάγκες της επιχείρησης του, κατόπιν αιτήσεως του κ. Κων/νου Ταμπάρα.
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (10) από την πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 (τμήμα από Ξανθίππης έως
Φερρών -ΟΤ 478 , δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό
Βόλου) , 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 ].
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-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

11/ Ηρώων Πολυτεχνείου 91-93
τμήμα από Κοτσώνη έως Αβέρωφ (ΟΤ 791)
Απάντηση του (11) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 για τις
ανάγκες της επιχείρησης του (ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ), κατόπιν αιτήσεως των κ. ΜΑΧΑΣ –
ΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (11) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 (τμήμα από Κοτσώνη έως
Αβέρωφ ΟΤ 791, δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό
Καρδίτσης) , 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 ].

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

12/ Ρούσβελτ 77
τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως Ασκληπιού (ΟΤ 795)
Απάντηση του (12) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ρούσβελτ 77 για τις ανάγκες της
επιχείρησης του (ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΑ/ΚΩΝ), κατόπιν αιτήσεως του κ. Αντώνιο Σαμψαρή
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (12) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,20μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ρούσβελτ 77 (τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως
Ασκληπιού ΟΤ 795 , αριστερά κατά την φορά κίνησης), 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
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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
13/ Κίρκης 21
τμήμα από Ριζοπούλου έως 23 Οκτωβρίου (ΟΤ 967 , ΟΤ 969 A & OT 969)
Απάντηση του (13) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Κίρκης 21 για το
ΡΙΟ 8573 , κατόπιν αιτήσεως της κα. Ναπολιάνα-Αναστασία Νανούλη
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (13) από την πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
ης

Προτείνεται
•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Κίρκης 21
(τμήμα από Ριζοπούλου έως 23ης Οκτωβρίου –ΟΤ 967, αριστερά κατά την φορά κίνησης)
διάστασης 5,00μX2,00μ για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙO 8573 της κα. Ναπολιάνα-Αναστασία
Νανούλη (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)

Ταυτόχρονα (σε άλλη κανονιστική με τίτλο – Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά
-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ6 ) κατατίθεται και
περιλαμβάνει την οδό Κίρκης (καθεστώς στάθμευσης)
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής

14/ Ηρ. Πολυτεχνείου 39
τμήμα από Τζαρτζάνου έως Αξενίδου (ΟΤ 795)
Απάντηση του (14) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 39 για τις
ανάγκες των επιχειρήσεων AIRTECH ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & PART CENTER
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , κατόπιν αιτήσεως.
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (14) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 37-39 (τμήμα από Τζαρτζάνου έως
Αξενίδου -ΟΤ 795, δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Καρδίτσης προς την οδό
Ιωαννίνων), με ισχύ τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά
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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 ],
-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο της τεχνικής περιγραφής
15/ Κολοκοτρώνη 31
τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 842 A)
Απάντηση του (15) σχετικού
Διαπιστώσεις της Υπηρεσίας σχετικά με την λειτουργία του S/M ΓΑΛΑΞΙΑ επί της οδού
Κολοκοτρώνη 31 και την ανάγκη παραχώρησης θέσης Φορτοεκφόρτωσης
Διατύπωση θετικής γνώμης για το αίτημα (15) από την πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας
Λάρισας
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 31 - (τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου
Εξ Οικονόμων -ΟΤ 842 A, δεξιά κατά την φορά κίνησης), 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 ].

Σελίδα 12 από 41

ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΩΛΞ-Ψ0Π

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ:
1. Την παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Οικονόμου Εξ
Οικονόμων 18 (αμέσως μετά το Νο18- αριστερά κατά την φορά κίνησης), διάστασης
(6,00μX2,00μ) για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΡ 2179 της κ. Αργυρούς Μπούτλα (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).
2. Την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΧΩΡΩΝ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
φορά κίνησης από Λ. Κατσώνη προς Νικηταρά
στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Λ. Κατσώνη προς την οδό
Νικηταρά για το τμήμα από την οδό Λ. Κατσώνη ως την οδό Ζαλοκώστα - δύο θέσεις Φ/Ε
διαστάσεων 14,70 Χ 2,00μ και 15,00 Χ 2,00 (>=1,50μ ελεύθερο πεζοδρόμιο) (ΟΤ 972Γ) επί του
πεζοδρομίου
φορά κίνησης από Νικηταρά προς Λ. Κατσώνη
στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Νικηταρά προς την οδό Λ.
Κατσώνη για το τμήμα από την οδό Νικηταρά ως την οδό Λ. Κατσώνη -τρείς θέσεις Φ/Ε
διαστάσεων 10,00 Χ 2,00μ , 9,00 Χ 2,00μ και 10,00 Χ 2,00 (>=1,50μ ελεύθερο πεζοδρόμιο)
(ΟΤ 858) επί του πεζοδρομίου
Η φορτοεκφόρτωση έχει 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].
3. Την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 6,20μΧ2,00μ
επί της οδού Τσιμισκή 9 ( τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη- Ο.Τ.840 δεξιά κατά την
φορά κίνησης) για τον Ξενώνα «Αργίσσα» του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
4. Την παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Γαριβάλδη 11
(αμέσως μετά το Νο11- δεξιά κατά την φορά κίνησης), διάστασης (5,00μX2,00μ) για το ΙΧ
με στοιχεία IMO 1735 του κ. Απόστολου Ευαγγελινάκη (μετά από έλεγχο των
δικαιολογητικών) –(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-72 με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας
του οχήματος και επιπλέον περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης με
στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής)
5. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Φουρτούνα 11(τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου –
ΟΤ751) στην δεξιά μεριά κατά την φορά κίνησης, 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 .
Σελίδα 13 από 41

ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΩΛΞ-Ψ0Π

6. Την παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής
Πρωτομαγιάς 6, διαστάσεων (5,00μX2,00μ) η κάθε μία για τις ανάγκες του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν.
Λάρισας ––(συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-71 (Χώρoς στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα
Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ)) και επιπλέον βάψιμο της θέσης με χρώμα μπλέ -περίγραμμα
συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης με κίτρινη στάμπα ΑμΕΑ στο μέσο αυτής)
7. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,45μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ασκληπιού 72 (απέναντι) (τμήμα από Τσιμισκή έως
Οικονόμου Εξ Οικονόμων -ΟΤ 794 )-δεξιά κατά την φορά κίνησης, 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].
8. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Οικονόμου Εξ Οικονόμων (μετά την είσοδο χώρου
στάθμευσης Νο46-48) - (τμήμα από Ιάσωνος έως 28ης Οκτωβρίου -ΟΤ 841 Α )-δεξιά κατά
την φορά κίνησης, 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].
9. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 43 - (τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη ΟΤ 833 Α )-δεξιά κατά την φορά κίνησης, 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].
10. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 (τμήμα από Ξανθίππης έως Φερρών
ΟΤ 478) -δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Βόλου , 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].
Σελίδα 14 από 41

ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΩΛΞ-Ψ0Π

11. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 (τμήμα από Κοτσώνη έως Αβέρωφ
ΟΤ 791) -δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Καρδίτσης, 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].
12. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,20μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ρούσβελτ 77 (τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως
Ασκληπιού ΟΤ 795) –αριστερά κατά την φορά κίνησης, 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].
13. Την παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Κίρκης 21
(τμήμα από Ριζοπούλου έως 23ης Οκτωβρίου –ΟΤ 967), διάστασης (5,00μX2,00μ) για το
ΙΧ με στοιχεία ΡΙO 8573 για την κ. Ναπολιάνα-Αναστασία Νανούλη (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)
14. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 37-39 (τμήμα από Τζαρτζάνου έως
Αξενίδου -ΟΤ 795) –δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Καρδίτσης προς την οδό
Ιωαννίνων, 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
ορισμένης κατηγορίας οχημάτων) με αναγραφή το ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης
διαγράμμισης της θέσης].
15. Την παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 31 - (τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου
Εξ Οικονόμων -ΟΤ 842 A) -δεξιά κατά την φορά κίνησης, 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 ορισμένης κατηγορίας οχημάτων) με αναγραφή το
ΩΡΑΡΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΑΛΛΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ καθώς και
περίγραμμα συνεχόμενης κίτρινης διαγράμμισης της θέσης,
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σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων και την Τεχνική Περιγραφή, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 25-08-2021
Αρ. πρωτ. 37324

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.K. : 412 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλ..
ΤΗΛ. : 2413 – 500274, 275
FAX : 2410 – 251339
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρων στάθμευσης στην πόλη της Λάρισας»-ΑΜ5
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 ]
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Προσωπικές θέσεις ΑμΕΑ (συνοδεύονται με πινακίδα Ρ-72 (Χώρoς στάθμευσης απoκλειστικά
για συγκεκριμένo όχημα Aτόμων με Aναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια και με
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]
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ή αναγραφή «ΔΙΚΥΚΛΑ»

Θέση στάθμευσης Ασθενοφόρου [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-70 – ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ με κίτρινη
διαγράμμιση του χώρου]

ή αναγραφή «ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ»

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις κάτωθι παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης στην πόλη
της Λάρισας
1/Οικονόμου Εξ Οικονόμων 18
τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού (ΟΤ 794)-αριστερά κατά την φορά κίνησης
Απάντηση του (1) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Οικονόμου Εξ
Οικονόμων 18 για το ΡΙΡ 2179 (κατόπιν αίτησης της κ. Αργυρώ Μπούτλα)

Για την οδό ισχύει , η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 119/7-06-2019 Απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας
με θέμα : « Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς
Ανθίμου Γαζή , Κύπρου , Παναγούλη και Ηρ. Πολυτεχνείου (ΠΕΡΙΟΧΗ 4) »
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
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•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Οικονόμου Εξ
Οικονόμων 18 (τμήμα από Παναγούλη έως Ασκληπιού -ΟΤ 794, αριστερά κατά την φορά
κίνησης -αμέσως μετά το Νο18-) , διάστασης (6,00μX2,00μ) για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙΡ
2179 της κ. Αργυρώ Μπούτλα (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 κατωτέρω σχέδιο

2/23ης Οκτωβρίου
τμήμα από Λ. Κατσώνη έως Νικηταρά (ΟΤ 772 B , OT 972 Γ & ΟΤ 858)
Απάντηση του (2) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσεων Φορτοεκφόρτωσης επί των πεζοδρομίων της οδού 23ης
Οκτωβρίου (Λ. Κατσώνη-Νικηταρά) μετά την ανακατασκευή της οδού.
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.
Προτείνεται
Σελίδα 20 από 41

ΑΔΑ: Ψ8ΙΔΩΛΞ-Ψ0Π

•

H απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΧΩΡΩΝ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
φορά κίνησης από Λ. Κατσώνη προς Νικηταρά

Επί της 23ης Οκτωβρίου, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Λ. Κατσώνη
προς την οδό Νικηταρά για το τμήμα από την οδό Λ. Κατσώνη
ως την οδό Ζαλοκώστα - δύο
θέσεις Φ/Ε διαστάσεων 14,70 Χ 2,00μ και 15,00 Χ 2,00 (>=1,50μ ελεύθερο πεζοδρόμιο) (ΟΤ
972Γ) επί του πεζοδρομίου

φορά κίνησης από Νικηταρά προς Λ. Κατσώνη
Επί της 23ης Οκτωβρίου ,στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Νικηταρά προς
την οδό Λ. Κατσώνη για το τμήμα από την οδό Νικηταρά ως την οδό Λ. Κατσώνη
-τρείς
θέσεις Φ/Ε διαστάσεων 10,00 Χ 2,00μ , 9,00 Χ 2,00μ και 10,00 Χ 2,00 (>=1,50μ ελεύθερο
πεζοδρόμιο) (ΟΤ 858) επί του πεζοδρομίου
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Θέσεις φορτοεκφόρτωσης επί πεζοδρομίου

Η φορτοεκφόρτωση έχει 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.
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[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], όπως φαίνονται στο άνωθεν σχέδιο.

3/Τσιμισκή
τμήμα από 28 Οκτωβρίου έως Ιάσωνος (ΟΤ 841 , OT 831 Β)
τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη (ΟΤ 840 , OT 829 A)
ης

Απάντηση του (3) σχετικού
Αφορούν διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μετά τις αλλαγές ρύθμισης επί της οδού Τσιμισκή (τμήμα
από 28ης Οκτωβρίου έως Παναγούλη).
Για την οδό ισχύει , το ΦΕΚ 3035 Β /22-07-2020 με θέμα : «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
αναφορικά με τη Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς
Παναγούλη,Ηπείρου, Κίρκης, 23ης Οκτωβρίου και Ηρ. Πολυτεχνείου (ΠΕΡΙΟΧΗ 2) του Δήμου
Λαρισαίων. »
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.

Προτείνεται
για το τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη (ΟΤ 840 , OT 829 A)
•

Η παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Ασθενοφόρο, διαστάσεων 6,20μΧ2,00μ
επί της οδού Τσιμισκή 9(τμήμα από Ιάσωνος έως Παναγούλη -ΟΤ 840 , δεξιά κατά τη φορά
κίνησης) , για τον Ξενώνα «Αργίσσα» του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
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4/Γαριβάλδη 11
τμήμα από Ολύμπου έως Δήμητρας (ΟΤ 879)-δεξιά κατά την φορά κίνησης
Απάντηση του (4) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Γαριβάλδη 11 για
το ΙΜΟ 1735 (κατόπιν αίτησης του κ. Απόστολου Ευαγγελινάκη )

Για την οδό ισχύει , η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 114/4-06-2019 Απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Λάρισας
με θέμα : « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κύπρου,
Μανωλάκη, Κενταύρων , Γεωργιάδου, 31η Αυγούστου και Ολύμπου (ΠΕΡΙΟΧΗ 8)»
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται

•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της Γαριβάλδη 11
(αμέσως μετά το Νο11- δεξιά κατά την φορά κίνησης) , διάστασης (5,00μX2,00μ) για το
ΙΧ με στοιχεία IMO 1735 του κ. Απόστολου Ευαγγελινάκη (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 κατωτέρω σχέδιο
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5/Φουρτούνα -Τριφυλίας
Φουρτούνα
τμήμα από Λαγού έως Καψούρη (ΟΤ 755 A , OT 755 & OT 752 Γ)
τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου (ΟΤ751 , ΟΤ 752 Β & ΚΧ752)
τμήμα από Παπαζαχαρίου έως Ιωαννίνων (ΟΤ745 & ΟΤ 746)
Τριφυλίας (Παπαζαχαρίου έως Φουτρούνα)
Απάντηση του (5) σχετικού
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Ζητείται η παραχώρηση χώρου Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Φουρτούνα 11 για τις ανάγκες της
επιχείρησης (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο (κατόπιν αίτησης του κ. Πουτόκα Ευθύμιο)
Για την οδό ισχύει
Η υπ’ αριθμ. 929/95 Α.Δ.Σ. - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΜΝΟΥΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΛΑΓΟΥ
Και η υπ’αριθμ. 253/96 Α.Δ.Σ. - ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΛΑΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
Φουρτούνα
για το τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου (ΟΤ751 , ΟΤ 752 Β & ΚΧ752)
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ
για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Φουρτούνα 11(τμήμα από Καψούρη έως Παπαζαχαρίου –
ΟΤ751) στην δεξιά μεριά κατά την φορά κίνησης, 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 ], όπως περιγράφεται στο
κάτωθι σχέδιο.
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6/Εργατικής Πρωτομαγιάς
Εργατικής Πρωτομαγιάς
τμήμα από Κενταύρων έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου (ΟΤ 865 , OT 865 A & OT 865 B)
Απάντηση του (6) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 για τις
ανάγκες του Περιφερειακού Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Λάρισας
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ36200 Β/31-08-2020με θέμα « Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
αναφορικά με τη Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς
ΑνθίμουΓαζή, Κύπρου, Μανωλάκη, Κενταύρων, Τσόγκα,Αθηνάς, Καραθάνου, και Ηρ.
Πολυτεχνείου (ΠΕΡΙΟΧΗ 5)»
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
•

Η παραχώρηση δύο γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Εργατικής
Πρωτομαγιάς 6 (τμήμα από Κενταύρων έως Ταγματάρχου Βελησσαρίου -ΟΤ 865 A ,δεξιά
κατά τη φορά κίνησης) , διαστάσεων 5,00μX2,00μ η κάθε μία για τις ανάγκες του
Περιφερειακού Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας (e-ΕΦΚΑ) & του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ν. Λάρισας ––(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.
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7/ Ασκληπιού 72
τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 794) –δεξιά πλευρά κατά την φορά
κίνησης
Απάντηση του (7) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ασκληπιού 72 για τις ανάγκες
καταστήματος (εταιρεία ανελκυστήρων) κατόπιν αίτησης του κ. Κων/νο Ζήγρα
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ2486 Β/28-06-2018 με θέμα Έγκριση των μέτρων ρύθμισης
κυκλοφορίας που καθορίζονται με την 891/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Λαρισαίων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Ηλιοδώρου, Ρούσβελτ (από Ηπείρου έως
Ιουστινιανού), Ασκληπιού (από Ιουστινιανού έως Μανδηλαρά) και Ιουστινιανού (από ΡούσβελτΑσκληπιού έως Παναγούλη)
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,45μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ασκληπιού 72 (απέναντι) (τμήμα από Τσιμισκή έως
Οικονόμου Εξ Οικονόμων -ΟΤ 794, δεξιά κατά την φορά κίνησης), 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 ], όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο.
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8/ Οικονόμου Εξ Οικονόμων
τμήμα από Ιάσωνος έως 28 Οκτωβρίου (ΟΤ 841 Α & ΟΤ846)
Απάντηση του (8) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Οικονόμου Εξ
Οικονόμων για τις ανάγκες καταστήματος (ΜΑΡΚΕΤ & Φούρνος ) κατόπιν αίτησης του κ.
Γεώργιο Μπατζιά
ης

Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ3035 Β/22-07-2020 με θέμα Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
αναφορικά με τη Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς
Παναγούλη, Ηπείρου, Κίρκης, 23ης Οκτωβρίου και Ηρ. Πολυτεχνείου (ΠΕΡΙΟΧΗ 2) του Δήμου
Λαρισαίων.
Προτείνεται
• H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 7,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Οικονόμου Εξ Οικονόμων (μετά την είσοδο χώρου
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στάθμευσης Νο46-48) - (τμήμα από Ιάσωνος έως 28ης Οκτωβρίου -ΟΤ 841 Α, δεξιά κατά
την φορά κίνησης), 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 ], όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο.

9/ Κολοκοτρώνη
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τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη (ΟΤ 841 Α & ΟΤ846)
Απάντηση του (9) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη (τμήμα από
Ιουστινιανού έως Γαλάτη) για τις ανάγκες των καταστημάτων (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΜΑΡΚΕΤ) κατόπιν
αιτήσεων.
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ2438 Β/26-06-2018 με θέμα Έγκριση της 890/2017 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων περί κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (αναδιαμόρφωση των
οδών Κολοκοτρώνη , Λ. Κατσώνη και της οδού Κοραή. )
Προτείνεται
• H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 43 - (τμήμα από Ιουστινιανού έως Γαλάτη ΟΤ 833 Α, δεξιά κατά την φορά κίνησης) , 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 ], όπως περιγράφεται στο
κάτωθι σχέδιο.

10/ Ηρώων Πολυτεχνείου 112
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τμήμα από Ξανθίππης έως Φερρών (ΟΤ 478)
Απάντηση του (10) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 για τις
ανάγκες της επιχείρησης του, κατόπιν αιτήσεως του κ. Κων/νου Ταμπάρα.
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.
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 112 (τμήμα από Ξανθίππης έως
Φερρών ΟΤ 478) -δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό
Βόλου , 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 ], όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο.

11/ Ηρώων Πολυτεχνείου 91-93
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τμήμα από Κοτσώνη έως Αβέρωφ (ΟΤ 791)
Απάντηση του (11) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 για τις
ανάγκες της επιχείρησης του (ΗΛΕΚΤΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ), κατόπιν αιτήσεως των κ. ΜΑΧΑΣ –
ΔΑΓΛΗΣ & ΣΙΑ
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.
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 91-93 (τμήμα από Κοτσώνη έως
Αβέρωφ ΟΤ 791) -δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό
Καρδίτσης , 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 ], όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο.
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12/ Ρούσβελτ 77
τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως Ασκληπιού (ΟΤ 795)
Απάντηση του (12) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ρούσβελτ 77 για τις ανάγκες της
επιχείρησης του (ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΑ/ΚΩΝ), κατόπιν αιτήσεως του κ. Αντώνιο Σαμψαρή
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ2486 Β/28-06-2018 με θέμα Έγκριση των μέτρων ρύθμισης
κυκλοφορίας που καθορίζονται με την 891/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Λαρισαίων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Ηλιοδώρου, Ρούσβελτ (από Ηπείρου έως
Ιουστινιανού), Ασκληπιού (από Ιουστινιανού έως Μανδηλαρά) και Ιουστινιανού (από ΡούσβελτΑσκληπιού έως Παναγούλη)
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 5,20μΧ2,50μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ρούσβελτ 77 (τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως
Ασκληπιού ΟΤ 795, αριστερά κατά την φορά κίνησης), 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 ], όπως περιγράφεται στο
κάτωθι σχέδιο.
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13/ Κίρκης 21
τμήμα από Ριζοπούλου έως 23ης Οκτωβρίου (ΟΤ 967 , ΟΤ 969 A & OT 969)
Απάντηση του (10) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ) επί της οδού Κίρκης 21 για το
ΡΙΟ 8573 , κατόπιν αιτήσεως της κα. Ναπολιάνα-Αναστασία Νανούλη
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ1835 Β 24-05-2019 Μερική έγκριση της 737/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με θέμα: «Μελέτη
κυκλοφοριακής ρύθμισης των οδών που βρίσκονται εντός της 2ης υποπεριοχής ήπιας κυκλοφορίας και αποτελούν τμήμα της περιοχής 1 (που περικλείεται από τις οδούς Νικηταρά, Γ.
Σεφέρη, Αγιας, Ηρ. Πολυτεχνείου και 23ης Οκτωβρίου)
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
•

η παραχώρηση μίας προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Κίρκης 21
(τμήμα από Ριζοπούλου έως 23ης Οκτωβρίου –ΟΤ 967 ,αριστερά κατά τη φορά κίνησης),
διάστασης 5,00μX2,00μ για το ΙΧ με στοιχεία ΡΙO 8573 της κα. Ναπολιάνα-Αναστασία
Νανούλη (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
κατωτέρω σχέδιο
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14/ Ηρ. Πολυτεχνείου 39
τμήμα από Τζαρτζάνου έως Αξενίδου (ΟΤ 795)
Απάντηση του (14) σχετικού
Ζητείται η παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 39 για τις
ανάγκες των επιχειρήσεων AIRTECH ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & PART CENTER
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , κατόπιν αιτήσεως.
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.
Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχέδιο.
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00μΧ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 37-39 (τμήμα από Τζαρτζάνου έως
Αξενίδου -ΟΤ 795, δεξιά κατά την φορά κίνησης από την οδό Καρδίτσης προς την οδό
Ιωαννίνων), με ισχύ τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά
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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 ], όπως περιγράφεται στο κάτωθι σχέδιο.

15/ Κολοκοτρώνη 31
τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 842 A)
Απάντηση του (15) σχετικού
Διαπιστώσεις της Υπηρεσίας σχετικά με την λειτουργία του S/M ΓΑΛΑΞΙΑ επί της οδού
Κολοκοτρώνη 31 και την ανάγκη παραχώρησης θέσης Φορτοεκφόρτωσης
Για την οδό ισχύει το ΦΕΚ2438 Β/26-06-2018 με θέμα Έγκριση της 890/2017 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων περί κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (αναδιαμόρφωση των
οδών Κολοκοτρώνη , Λ. Κατσώνη και της οδού Κοραή. )
Προτείνεται
•

H παραχώρηση μίας θέσης προσωρινής στάσης διαστάσεων 10,00Χ2,00μ για
φορτοεκφόρτωση, επί της οδού Κολοκοτρώνη 31 - (τμήμα από Τσιμισκή έως Οικονόμου
Εξ Οικονόμων -ΟΤ 842 A, δεξιά κατά την φορά κίνησης), 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
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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
κάτωθι σχέδιο.
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
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