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ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, 
δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της Λάρισας (Ηπείρου 107 
κ.λ.π.). 

 
Στη Λάρισα σήμερα 18-12-2019 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 12:30µ.μ., η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
55916/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, που 
ορίστηκε µε τη µε αριθµ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα 
µέλη οι κ.: 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος, 2) Τερζούδης Χρήστος, 3) Αλεξούλης 
Ιωάννης, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Τσακίρης Μιχαήλ, 6) Παπαδούλης Γεώργιος και 7) Γιαννακόπουλος 
Κοσμάς. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 
Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, 
ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της Λάρισας (Ηπείρου 107 κ.λ.π.) και αφού 
έλαβε υπόψη:  

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 54995/09-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 Σχετικά: 
1/Την ανάγκη επικαιροποίησης δύο προσωπικών θέσεων ΑμΕΑ που βρίσκονται στις οδούς 
Έκτορος και Λ. Κατσώνη, οι οποίες ανακατασκευάζονται σύμφωνα με την νέα μελέτη του 
ΣΒΑΚ. 
2/ Την υπ’αριθμ. 1250/22-10-2019 αίτηση επιχείρησης (Κρεοπωλείο) για χορήγηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηπείρου 107. 
3/ Τις υπ’αριθμ. 75272/8-11-2017 & 33/4-04-2017 αιτήσεις της 3ης Δημοτικής Κοινότητας για 
χορήγηση μιας θέσης για Υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δ.Λ. ,μιας θέσης Ασθενοφόρου & μιας 
θέσης ΑμΕΑ επί της οδού 23ης Οκτωβρίου Ηπείρου 107 (Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κων/νου) 
4/ Την υπ’αριθμ. 46386/23-10-2019 αίτηση του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 
& Βιομηχανιών) για χορήγηση μιας θέσης για όχημα του ΣΘΕΒ & μιας θέσης γενική ΑμΕΑ επί 
της οδού Βιομηχανίας και Παράπλευρο Λ. Καραμανλή. 
5/ Την υπ’αριθμ. 49726/12-11-2019 αίτηση επιχείρησης (καταστήματος Ιατρικών & 
ορθοπεδικών ειδών στην ΓΑΙΑ ) για χορήγηση μιας γενικής θέσης ΑμΕΑ επί της οδού 
Αγχιάλου. 
6/ Την υπ’αριθμ. 49498/11-11-2019 αίτηση του Μουσικού Σχολείου Λάρισας για χορήγηση 
χώρου έμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος για την ασφαλή από/επιβίβαση μαθητών σε 
συγκεκριμένο ωράριο, επί της οδού Τασ. Λειβαδίτη. 
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7/ Την υπ’αριθμ. 33341/24-07-2019 αίτηση του κ. Βασ. Αγγελόπουλου για χορήγηση μιας νέας 
ειδικής θέσης ΑμΕΑ επί της οδού Ασκληπιού 73 για το ΡΙΥ 7363. 
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 Εφαρμόζοντας το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ν.3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης «Παραχώρηση 
θέσεων φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη 
της Λάρισας» όπως αυτή συζητήθηκε. 
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Λαμβάνοντας υπόψη το υπ.αρι /14-12-2015 έγγραφο της 
ποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το 

Ν 10 ν  τ

ικές θέσεις που προέκυψαν κατόπιν  ελέγχου των 
ιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας , αναλύονται παρακάτω 

/ στο τμήμα από Ισχομάχου έως Χρυσοχόου  (ΟΤ 971Β) 
Τροποποιεί την 395/2016 απόφαση του Δ.Σ. ραχάλα Αλέξανδρο) 

ή της οδού Έκτορος. 

   
/ στο τμήμα από Ανδριανού έως Νικηταρά  (ΟΤ 972Α) 
Τροποποιεί την 370/2013 απόφαση του Δ.Σ λάτσικα Νικ.) 

υή της οδού Λ. Κατσώνη. 

 
/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσωνος  (ΟΤ 850) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 2 

τάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
αι για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 

/ στο τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αιόλου  (ΟΤ 977) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 3 

σης ΑμΕΑ 

α 

 
θμ.πρωτ: οικ.18539/232483

Α
άρθρο 73 του .3852/20 ) τη  εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση ης στάθμευσης 
«Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών 
θέσεων στην πόλη της Λάρισας» της αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας 
 
Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων κλπ. & ειδ
α
 

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό 
 

ΕΚΤΟΡΟΣ  
1

 (αίτηση κ. Μπ
Επικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετά την νέα κατασκευ
 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΟ 2445) 
 

Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ
1

. (αίτηση του κ. Π
Επικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετά την νέα κατασκε
 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΝΙΤ 2993) 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ  
1

 
Μία θέση (1) προσωρινής σ
κ
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
1

 
Μία (1) γενική θέση στάθμευ
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Ασθενοφόρ

 
 

 

ΑΔΑ: Ω2ΖΙΩΛΞ-Υ98



 

Μία (1) θέση στάθμευσης για Υπηρεσιακό ό
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χημα του Δ.Λ. 
 

ς Λ. Καραμανλή   
1/ στο τμήμα από Βιομηχανίας έως Κερκίνης  (ΟΤ Γ2014) 
Ικανοποιεί την αίτηση Ν

σης ΑμΕΑ 

 του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & 
ιομηχανιών) 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ   
/ στο τμήμα από Χατζημιχάλη έως Αγίας Τριάδος  (ΟΤ 733) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 5 

ΓΑΙΑ 
σης ΑμΕΑ επί της οδού Αγχιάλου 

/ στο τμήμα από Θ. Καίρη  έως Α. Τάσσου  (ΟΤ 585Γ) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 6 

προσωρινή στάθμευση (πλάτους 2.00μ Χ 75.00μ μήκος) στην δεξιά 
λευρά κίνησης από την οδό Τάσσου προς την οδό Καίρη επί του προσώπου του  ΟΤ 585Γ (οδός 

/ στο τμήμα από Ιουστινιανού  έως Ασκληπιού  (ΟΤ 793) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 7 

 στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΥ 7363) επί της οδού Ασκληπιού 73 

ία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη Λήψη Κανονιστικής Απόφαση ων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, 
ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της Λάρισας (Ηπείρου 107 κ.λ.π.) που 

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & Παράπλευρο

ο 4 
 
Μία (1) γενική θέση στάθμευ
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για όχημα
Β
 

1

Αύξηση των γενικών θέσεων ΑμΕΑ κατά μία (τρείς σύνολο) στο 
Μία (1) γενική θέση στάθμευ
 

Τασ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ   
1

 
Δημιουργία χώρου για την 
π
Λειβαδίτη) , για τέσσερα (4) σχολικά λεωφορεία & δύο (2) Ταξί . Η στάθμευση θα ισχύει από 
Δευτέρα έως Παρασκευή για ωράριο το πρωί από 7:00-8:30πμ και το μεσημέρι από 13:30 -15:00μμ., 
με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 και πιν.  Ρ-70 με την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων. 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ   
1

 
Μία (1) νέα προσωπική θέση
 
2/ στο τμήμα από Ιουστινιανού  έως Οικονόμου εξ Οικονόμων  (ΟΤ 795) 
 
Διαπιστώθηκε η ανάγκη από την Υπηρεσία. 
Μ
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
(περιορισμένου μήκους 2,00μΧ5,00μ) 
 
 

ς με θέμα: Παραχώρηση θέσε

 
 

προέκυψαν κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας , 
αναλύονται παρακάτω 
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ΕΚΤΟΡΟΣ  
1/ στο τμήμα από Ισχομάχου έως
ροποποιεί την 395/2016 απόφαση του Δ.Σ. (αίτηση κ. Μπραχάλα Αλέξανδρο) 
πικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετά τ ευή της οδού Έκτορος. 

) 
. Πλάτσικα Νικ.) 

πικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετά ή της οδού Λ. Κατσώνη. 

για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
– Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 

 θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  

 Ασθενοφόρα 

ό όχημα του Δ.Λ. 
 

 Παράπλευρος Λ. Καραμανλή   
) 

 

 για όχημα του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & 

αίτηση Νο 5 
ύξηση των γενικών θέσεων ΑμΕΑ κατά μ ) στο ΓΑΙΑ 

 Χρυσοχόου  (ΟΤ 971Β) 
Τ
Ε ην νέα κατασκ
 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΟ 2445) 
 

Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ   
1/ στο τμήμα από Ανδριανού έως Νικηταρά  (ΟΤ 972Α
ροποποιεί την 370/2013 απόφαση του Δ.Σ. (αίτηση του κΤ

Ε  την νέα κατασκευ
 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΝΙΤ 2993) 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ   
1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσωνος  (ΟΤ 850) 
κανοποιεί την αίτηση Νο 2 Ι

 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωσ

ά 06:00 – 13:00 και Τρίτη 
η, 

και για τις ώρες, καθημεριν
ραρίου φορτοεκφόρτωσης ηω

 
23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   

1/ στο τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αιόλου  (ΟΤ 977) 
κανοποιεί την αίτηση Νο 3 Ι

 
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 
ία (1) θέση στάθμευσης γιαΜ

 
ία (1) θέση στάθμευσης για ΥπηρεσιακΜ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ &
1/ στο τμήμα από Βιομηχανίας έως Κερκίνης  (ΟΤ Γ2014
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 4 

Μία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 
ία (1) θέση στάθμευσηςΜ

Βιομηχανιών) 
 

ΑΓΧΙΑΛΟΥ   
1/ στο τμήμα από Χατζημιχάλη έως Αγίας Τριάδος  (ΟΤ 733) 
κανοποιεί την Ι
Α ία (τρείς σύνολο
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Αγχιάλου 
 

 
 

Τασ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ   
1/ στο τμήμα από Θ. Καίρη  έως Α. Τάσσου  (ΟΤ 585Γ) 
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Ικανοποιεί την αίτηση Νο 6 
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Δημιουργία χώρου για την προσωρινή  2.00μ Χ 75.00μ μήκος) στην δεξιά 
 επί του προσώπου του  ΟΤ 585Γ (οδός 

) σχολικά λεωφορεία & δύο (2) Ταξί . Η στάθμευση θα ισχύει από 
ευτέρα έως Παρασκευή για ωράριο το πρωί από 7:00-8:30πμ και το μεσημέρι από 13:30 -15:00μμ., 

Μία (1) νέα προσωπική θέση στάθμευσης επί της οδού Ασκληπιού 73 

νού  έως Οικονόμου εξ Οικονόμων  (ΟΤ 795) 

ία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
ο 15:00 – 18:00. Εκτός 

ραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 

ΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο Π  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΝΗΣ 
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Σ 
ΜΑΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 στάθμευση (πλάτους
πλευρά κίνησης από την οδό Τάσσου προς την οδό Καίρη
Λειβαδίτη) , για τέσσερα (4
Δ
με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 και πιν.  Ρ-70 με την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων. 
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ   
1/ στο τμήμα από Ιουστινιανού  έως Ασκληπιού  (ΟΤ 793) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 7 
 

ΑμΕΑ (ΡΙΥ 7363) 
 
2/ στο τμήμα από Ιουστινια
 
Διαπιστώθηκε η ανάγκη από την Υπηρεσία. 
Μ
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατ
ω
(περιορισμένου μήκους 2,00μΧ5,00μ) 
 

Aποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 
 

Η ΕΠΙΤ
 

ΡΟΕΔΡΟΣ     

Δ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑ

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣ
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ΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Η 1 , Τ.K. : 412 22 
έξανδρος 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε ΛΑΡΙΣΑ  9/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩ

ΜΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜ

ΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλ
ΗΛ. : 2413 – 500274 

ΤΜΗ
ΔΙΕΥΘΥ
ΠΛΗΡ
Τ
FAX  : 2410 – 251339 
e-mail : kyklof@larissa-dimos.gr 
 
 

 

  Λαμβάνοντας υπόψη: 
/ το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/2 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 – Στερεάς Ελλάδας,  
ερομένων  

 «Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων, 
ών θέσεων στην πόλη της Λάρισας» όπως αυτή προέκυψε 

Δευτέρα έως 
 τις ώρες, καθημερινά 06:00πμ – 13:00πμ και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 
. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 

 
 

 
  
1 32483/14-12-2015 έγγραφο 
Θεσσαλίας
2/ τις αιτήσεις των ενδιαφ
 
σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά 
με την ρύθμιση της στάθμευσης
ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικ
κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας 
 
προτείνεται να ορισθούν: 
 

• Θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση με ισχύ τις ημέρες 
Παρασκευή και για
15:00μμ – 18:00μμ
ολιγόλεπτη  στάση. [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και 
διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] 

• Θέσεις στάθμευσης ασθενοφόρου (για τις ανάγκες  κλινικών, νοσοκομείων κλπ)  
• Θέσεις στάθμευσης για Σχολικό Λεωφορείο , Ανάλογα τις ανάγκες του Σχολικού 

Συγκροτήματος με Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και διαγράμμιση κίτρινη γραμμή 
τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] 

• Γενικές έσεις ΑμΕΑ & Επικαιροπο ση προσωπικών θέσεων ΑμΕΑ 
• Θέσεις στάθμευσης για Δημόσια Υπηρεσία / Επιμελητήρια / Συνδέσμους κλπ  

 

 θ  ίη

Προηγούμενες αποφάσεις παύουν να ισχύουν  
 

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό  
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ΕΚΤΟΡΟΣ  
1/ στο τμήμα από Ισχομάχου έως Χρυσοχόου  (ΟΤ 971Β) 
 

 
 

Τροποποιεί την 395/2016 απόφαση του Δ.Σ. (αίτηση κ. Μπραχάλα Αλέξανδρο) 
Επικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετα την νέα κατασκευή της οδού Έκτορος. 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΟ 2445) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 7 από 15 
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Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ   
1/ στο τμήμα από Ανδριανού έως Νικηταρά  (ΟΤ Α)  972

 

 
 

Τροποποιεί την 370/2013 απόφαση του Δ.Σ. (αίτηση του κ. Πλάτσικα Νικ.) 
Επικαιροποιεί την ειδική θέση ΑμΕΑ μετα την νέα κατασκευή της οδού Λ. Κατσώνη. 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΝΙΤ 2993) 
 

 
 

 
 
 

 

Σελίδα 8 από 15 
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ΗΠΕΙΡΟΥ   
1/ στο τμήμα από Παναγούλη έως Ιάσωνος  (ΟΤ 50) 
 

 8

 
 

Ικανοποιεί την αίτηση Νο 2 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 9 από 15 
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23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
1/ στο τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Αιόλου (ΟΤ 977) 
 

  

 
 

Ικανοποιεί την αίτηση Νο 3 
 
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 

 Ασθενοφόρα 

ό όχημα του Δ.Λ. 

 
 

 

 

Μία (1) θέση στάθμευσης για
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Υπηρεσιακ
 

 

 
 
 
 
 
 

Σελίδα 10 από 15 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & Παράπλευρος Λ. Καραμανλή   
1/ στο τμήμα από Βιομηχανίας έως Κερκίνης  (ΟΤ Γ2014) 
 
 

 
 
 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 4 
 
ία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 

 για όχημα του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & 
ιομηχανιών) 

 
 
 

Μ
 
Μία (1) θέση στάθμευσης
Β
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Σελίδα 11 από 15 
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ΑΓΧΙΑΛΟΥ   

1/ στο τμήμα από Χατζημιχάλη έως Αγίας Τριά   (ΟΤ 733) 
 

 
δος

 
 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 5 
Αύξηση των γενικών θέσεων ΑμΕΑ κατά μία (τρείς σύνολο) στο ΓΑΙΑ 
Μία (1) γενική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Αγχιάλου 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 12 από 15 
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Τασ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ   
 
1/ στο τμήμα από Θ. Καίρη  έως Α. Τάσσου  (ΟΤ Γ) 
 

 585

 
 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 6 
 
Δημιουργία χώρου για την προσωρινή στάθμευση (πλάτους 2.00μ Χ 75.00μ μήκος) στην δεξι  
λευρά κίνησης από την οδό Τάσσου προς την οδό Καίρη επί του προσώπου του  ΟΤ 585Γ (οδός 

) σχολικά λεωφορεία & δύο (2) Ταξί . Η στάθμευση θα ισχύει από 
ευτέρα έως Παρασκευή για ωράριο το πρωί από 7:00-8:30πμ και το μεσημέρι από 13:30 -15:00μμ., 

 

ά
π
Λειβαδίτη) , για τέσσερα (4
Δ
με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 και πιν.  Ρ-70 με την αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων. 
 

 
 
 

 
 

Σελίδα 13 από 15 
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ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ   

1/ στο τμήμα από Ιουστινιανού  έως Ασκληπιού ΟΤ 793) 
 

 
  (

 
 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 7 
 
Μία (1) νέα προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΥ 7363) επί της οδού Ασκληπιού 73 

νού  έως Οικονόμου εξ Οικονόμων  (ΟΤ 795) 
 
2/ στο τμήμα από Ιουστινια

Σελίδα 14 από 15 
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Σελίδα 15 από 15 
 

 

 
 
Διαπιστώθηκε η ανάγκη από την Υπηρεσία. 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 
και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 13:00 και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 15:00 – 18:00. Εκτός 
ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση. 
(περιορισμένου μήκους 2,00μΧ5,00μ) 
 
 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                    O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ                           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
               
 
 
      Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 
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