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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης, 
δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της Λάρισας (Ηρ. 
Πολυτεχνείου 168 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 (Ηρ. Πολυτεχνείου 168 κ.λ.π.) 
και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 55902/12-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 Σχετικά: 
1/Την υπ’αριθμ. 453233/27-11-2019 αίτηση επιχείρησης για μεταφορά της θέσης 
φορτοεφόρτωσης-προσωρινής στάσης επί της οδύ Ηρ. Πολυτεχνείου 168 
2/Την υπ’αριθμ. 44115/10-10-2019 αίτηση τριών επιχειρήσεων για χορήγηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παναγούλη 85 
3/ Την υπ’αριθμ. 448122/1-11-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
επί της οδού 23ης Οκτωβρίου 73-77 
4/ Την υπ’αριθμ. 46341/23-10-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 26 
5/ Τις υπ’αριθμ. 33334/24-07-2019 & 55194/9-12-2019 αιτήσεις του κ. Δημ. Τσούμα για την 
χορήγηση προσωπικής θέσης ΑμΕΑ επι της οδού Ασκληπιού & Βουγλαροκτόνου 
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 
Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και τα άρθρα 79 & 82 του Ν3463/2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) 
την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης «Παραχώρηση θέσεων 
στάθμευσης (φορτοεκφόρτωσης ,θέσεις δικύκλων, ποδηλάτων κλπ.) στην πόλη της Λάρισας » 
για λήψη κανονιστικής απόφασης 
όπως αυτή συζητήθηκε. 
 
 

Σελίδα 1 από 9 
 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη 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 Ν.3852/2010) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης 
«Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (φορτοεκφόρτωσης ,θέσεις δικύκλων, ποδηλάτων κλπ.) 
στην πόλη της Λάρισας» όπως αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  
και της αυτοψίας της Υπηρεσίας 
Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων κλπ. & ειδικές θέσεις που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου των 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας , αναλύονται  παρακάτω 

 
Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό 

 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 168  

1/ στο τμήμα από Μιχαήλ Αγγέλου  έως Αρκαδίου  (ΟΤ 1015Α) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 1 
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. 

 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 85  

1/ στο τμήμα από Τσιμισκή   έως Γαλάτη  (ΟΤ 829Α) 
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.  

 
23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73-77  

1/ στο τμήμα από Θεοτοκοπούλου  έως Κίρκης  (ΟΤ 969) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 3 
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.  
 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26  
1/ στο τμήμα από Αγ. Μαρίνης έως Στρ. Φράγκου  (ΟΤ 987) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 4 
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.  

 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & (ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2)  

1/ στο τμήμα από Οικονόμου εξ Οικονόμων έως Ηπείρου  (ΟΤ 799) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 5 (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) 
Μία (1) νέα προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΒΟΝ 7448) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σελίδα 2 από 9 
 

 

Τη Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Παραχώρηση 
θέσεων φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

Λάρισας (Ηρ. Πολυτεχνείου 168 κ.λ.π.) που προέκυψαν κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων των 
ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας, αναλύονται παρακάτω 

 
Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό 

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 168  
1/ στο τμήμα από Μιχαήλ Αγγέλου  έως Αρκαδίου  (ΟΤ 1015Α) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 1 
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. 

 
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 85  

1/ στο τμήμα από Τσιμισκή   έως Γαλάτη  (ΟΤ 829Α) 
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.  

 
23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73-77  

1/ στο τμήμα από Θεοτοκοπούλου  έως Κίρκης  (ΟΤ 969) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 3 
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.  
 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26  
1/ στο τμήμα από Αγ. Μαρίνης έως Στρ. Φράγκου  (ΟΤ 987) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 4 
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.  

 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & (ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2)  

1/ στο τμήμα από Οικονόμου εξ Οικονόμων έως Ηπείρου  (ΟΤ 799) 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 5 (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) 
Μία (1) νέα προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΒΟΝ 7448) 
 

Aποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σελίδα 3 από 9 
 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ  12/12/2019 
 
 
 
 
 
 

  
   

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

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
    Λαμβάνοντας υπόψη: 
1/ το υπ.αριθμ.πρωτ: οικ.18539/232483/14-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  
2/ τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων  
 
σας διαβιβάζουμε (σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και τα άρθρα 79 & 
82 του Ν3463/2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση 
της στάθμευσης «Νέα Παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης , δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & 
διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της Λάρισας» όπως αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας 
 
προτείνεται να ορισθούν: 
 

• Θέσεις προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση με ισχύ τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00πμ – 13:00πμ και Τρίτη – Πέμπτη - Σάββατο 
15:00μμ – 18:00μμ. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
ολιγόλεπτη  στάση. [ συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-39 Απαγόρευση Στάθμευσης καθώς και 
διαγράμμιση κίτρινη γραμμή τεθλασμένη (ζίγκ-ζαγκ) ή κίτρινη γραμμή διακεκομένη] 

• 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 θέσεις ΑμΕΑ & Επικαιροποίηση προσωπικών θέσεων ΑμΕΑ 
• Θέσεις στάθμευσης για Δημόσια Υπηρεσία / Επιμελητήρια / Συνδέσμους κλπ  

Προηγούμενες αποφάσεις παύουν να ισχύουν  
 

Σελίδα 4 από 9 
 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό  
 

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 168  
1/ στο τμήμα από Μιχαήλ Αγγέλου  έως Αρκαδίου  (ΟΤ 1015Α) 
 

 
Τροποποιεί την 640/2019 απόφαση του Δ.Σ. (μετακίνηση θέσης) –δες άνω σχέδιο 
 

 
Ικανοποιεί την αίτηση Νο 1 
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 5 από 9 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 85  
1/ στο τμήμα από Τσιμισκή   έως Γαλάτη  (ΟΤ 829Α) 
 

 
 

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 6 από 9 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

 
23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73-77  

1/ στο τμήμα από Θεοτοκοπούλου  έως Κίρκης  (ΟΤ 969) 
 

 
 

Ικανοποιεί την αίτηση Νο 3 
 
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 7 από 9 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 26  
1/ στο τμήμα από Αγ. Μαρίνης έως Στρ. Φράγκου  (ΟΤ 987) 

 

 
 

Ικανοποιεί την αίτηση Νο 4 
 

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 8 από 9 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ



 

Σελίδα 9 από 9 
 

 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & (ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2)  
1/ στο τμήμα από Οικονόμου εξ Οικονόμων έως Ηπείρου  (ΟΤ 799) 

 

 
 

Ικανοποιεί την αίτηση Νο 5 (μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών) 
 
Μία (1) νέα προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΒΟΝ 7448) 

 
 

ΑΔΑ: ΨΟΛ1ΩΛΞ-Χ7Ρ
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