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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 178 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών 

(φορά - προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ16, σύμφωνα με 

τη με αριθμ. 59/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 05η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 

29160/01-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη 

Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 

9) Γαμβρούλας Νικόλαος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος 

Κωνσταντίνος, 13) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) 

Καφφές Θεόδωρος, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Νάρης Αλέξανδρος, 20) 

Νασιώκας Παναγιώτης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Παναγιώτου Ιωάννης, 

24) Παπαδούλης Γεώργιος, 25) Παπαποστόλου Δημήτριος, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Ραπτοτάσιου 

Ουρανία, 28) Σάπκας Παναγιώτης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζατζάκης 

Φώτιος και 32) Τσιλιμίγκας Χρήστος 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Γεωργάκης 

Δημήτριος, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Γούλας Παναγιώτης, 5) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 6) 

Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 7) Καραλαριώτου Ειρήνη, 8) Κρίκης Πέτρος, 9)) Λώλος Αχιλλέας, 

10) Μαβίδης Δημήτριος, 11) Μόρας Ευάγγελος, 12) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 13) Ξυνοπούλου 

Ελένη – Μαρίνα, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Παπαπαρίσης Απόστολος, 16) 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας και 17) Τσακίρης Μιχαήλ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 

του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 

Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ανδριτσόπουλος 

Ανδρέας, Ξηρομερίτης Μάριος, Τερζούδης Χρήστος και Αλεξούλης Ιωάννης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε  σχετικά με το θέμα: Λήψη 

Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά - 

προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ16, σύμφωνα με τη με αριθμ. 

59/2022 Α.Ε.Π.Ζ. και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα άρθρα 65 και 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τα άρθρα 82 του Ν.3463/2006. 

3. Τη με αρ. 59/2022 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά - 

προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ16. 

4. Τη συνταχθείσα τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία επισυνάπτεται. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

οδών (φορά - προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ16, σύμφωνα 

με τη με αριθμ. 59/2022 Α.Ε.Π.Ζ. ως εξής: 

 

1/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις  οδούς παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) , παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) , Μαρτάλη , Ανώνυμος 

(Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ), Φαρσάλων (υπογείωση) & Άρτης  (φορά –προτεραιότητα -

καθεστώς στάθμευσης)  λόγω της χορήγησης γενικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού 

παράπλευρο Φαρσάλων  21 (Τελωνείο) –ΑΜ15 

 

 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Τελωνείο) 

Τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  (Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Τελωνείο) (τμήμα από Φαρσάλων έως 

Μαρτάλη  -Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με φορά κίνησης 

από την οδό Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη.  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) - τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη. 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  (τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  -

Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  με φορά κίνησης από την οδό 

Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη.  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο (τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  -Γ2051 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με φορά κίνησης από την οδό 

Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη         

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  έναντι της οδού Μαρτάλη –

Ρ2 

Παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) 

Τμήμα από Μαρτάλη έως παράπλευρος Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
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Για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων (Τελωνείο) δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  (τμήμα 

από Μαρτάλη  έως παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , 

Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) - τμήμα από Μαρτάλη  έως παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο). 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή & δεξιά  

πλευρά της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο (τμήμα από Μαρτάλη  έως παράπλευρο 

Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

 Παραχώρηση προτεραιότητας (Ρ1) του τμήματος της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Άρτης προς Μαρτάλη]    έναντι   του τμήματος της οδού 

παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) [φορά από Φαρσάλων προς Μαρτάλη-Άρτης] σε δύο 

σημεία, στην διασταύρωση Μαρτάλη - παράπλευρος Φαρσάλων (Τελωνείο) καθώς και στην 

διασταύρωση παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων 

(Κοιμητήριο) 

 Απαγόρευση δεξιά στροφής Ρ28  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Άρτης προς Μαρτάλη] στην διασταύρωση παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο 

 Απαγόρευση αριστερής  στροφής Ρ27  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Μαρτάλη προς  Άρτης ] στην διασταύρωση παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Κοιμητήριο) 

Τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο)  (τμήμα από Άρτης  έως 

Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) με 

φορά κίνησης από την οδό Άρτης   προς την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο Φαρσάλων 

(Κοιμητήριο)  -τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως. 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) –αμέσως μετά την 1η είσοδο  (τμήμα από 

Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) με φορά κίνησης από την οδό Άρτης προς την οδό Ανώνυμος 

(Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως)  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) καθώς και στην δεξιά πλευρά για τα πρώτα 

25μ (έως την 1η έισοδο) (τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) 

(ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) με φορά κίνησης από την οδό Άρτης   προς την 

οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως)  

 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο) [ φορά από Άρτης προς Ανώνυμος (Φαρσάλων -

Αλεξανδρουπόλεως] στην διασταύρωση παράπλευρος Φαρσάλων(Κοιμητήριο) – στροφή 

προς παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) 
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 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο)  –Ρ2 

 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή δεξιά (Ρ-50δ) για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων (Κοιμητήριο) προς την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων –Αλεξανδρουπόλεως) 

Μαρτάλη 

Τμήμα από παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 

Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, 

Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ,Γ2033 β ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Μαρτάλη   (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Μαρτάλη   (τμήμα από 

παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης . 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού Μαρτάλη  (με φορά κίνησης από την οδό Κονίτσης προς την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων (Τελωνείο))  -εκτός των τελευταίων 25μ  (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης ( Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Γ2033 β ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά   πλευρά της οδού 

Μαρτάλη (με φορά κίνησης από την οδό παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) προς την οδό 

Κονίτσης ) καθώς και στην δεξιά πλευρά για τα τελευταία  25μ (με φορά κίνησης από την 

οδό Κονίτσης προς την οδό παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο))   -  (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) 

Κάτω διάβαση πεζών & ποδηλάτων(υφιστάμενη) 

 

• Σήμανση της Κάτω διάβασης πεζών & Ποδηλάτων με πινακίδες Π-63 Aνισόπεδη διάβαση 

πεζών χωρίς σκαλoπάτια & Ρ-66 οι κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα 

(πεζοί & ποδήλατα)  επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο 

Άρτης 

Τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Άρτης   (τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Άρτης (τμήμα από 

Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο). 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά  & αριστερή 

πλευρά της οδού Άρτης (τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –

(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ) 

Τμήμα από Φαρσάλων έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 

384 B) 
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Για την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ) δεν υπάρχει καμία απόφαση 

κυκλοφοριακής ρύθμισης 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 Μονοδρόμηση της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από 

Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 384 B) 

με φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων – 

Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως . 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά & 

αριστερή πλευρά της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από 

Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 384 B)  

 Προτεραιότητα της οδού Αλεξανδρουπόλεως έναντι της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – 

Αλεξανδρουπόλεως )   –Ρ2 

Φαρσάλων (υπογείωση) 

Τμήμα από τις συνοικίες Ανθούπολη/Χαραυγή με παράπλευρο δίκτυο τις οδούς παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) και παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) από και προς την συνοικία 

Σταθμός/Νεράιδα 

 

 Σήμανση της υπογείωσης της οδού Φαρσάλων με πινακίδες Ρ-11 Aπαγoρεύεται η είσoδoς 

στα πoδήλατα, Ρ-15 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς  & Ρ-22 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε 

oχήματα συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα 4,60 μέτρα. 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την υπογείωση της οδού 

Φαρσάλων  

 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27 & αναστροφής Ρ-29 για την υπογείωση Φαρσάλων [ 

τμήμα με φορά κίνησης από την Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως ] – 

στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) 

 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27  για την οδό Φαρσάλων [ τμήμα με φορά κίνησης από 

την Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως ] – στροφή προς την οδό Γουργιώτη 

 

2/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την  οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσσαρη ) –γεωμετρία -φορά –προτεραιότητα -

καθεστώς στάθμευσης)  

–λόγω της ανακατασκευής της οδού & ταυτόχρονης τακτοποίησης των ειδικών θέσεων στάθμευσης–

ΑΜ15 

Οικονόμου εξ Οικονόμων 

Τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσσαρη (OT 796 & OT 798)  

 Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα 

 Μονοδρόμηση της οδού Οικονόμου εξ Οικονόμων, δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας 

μονής κατεύθυνσης πλάτους 3,00m, με φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την οδό 

Μπότσαρη. 

 Δημιουργία δύο (2) εσοχών στάθμευσης στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης , 

παράλληλες στην οδό (ΟΤ 796). 

 Δημιουργία τριών (3) και έξι (6) εσοχών στάθμευσης υπό γωνία, στην αριστερή πλευρά κατά 

την φορά κίνησης  (ΟΤ 796) 

 Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων, στην αριστερή  πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την 

οδό Μπότσαρη για τα τελευταία 24,00μ περίπου –ΟΤ 796 
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 Δημιουργία τριών (3) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης , 

παράλληλες στην οδό (ΟΤ 798). 

 Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων, στην δεξιά   πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την οδό 

Μπότσαρη για περίπου 57,00μ  (ανάμεσα από τις παράλληλες στην οδό και τις οριοθετημένες 

υπό γωνία  θέσεις στάθμευσης )-ΟΤ 798 

 Δημιουργία τριών (3)  εσοχών στάθμευσης υπό γωνία, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά 

κίνησης  (ΟΤ 798) 

 

3/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό  Αγιάς (καθεστώς 

στάθμευσης)  

– λόγω της χορήγησης χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγιάς 44-46 - ΑΜ17 

 

Αγιάς 

Τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Γ. Σεφέρη –(ΟΤ1003, OT 989,OT 989 & KX 989 B) 

 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά πλευρά της οδού 

Αγιάς (τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Γ. Σεφέρη ΟΤ1003) και φορά κίνησης από την Ηρ. 

Πολυτεχνείου προς την οδό Γ. Σεφέρη  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στη δεξιά  πλευρά της οδού 

Αγιάς (τμήμα από Γ. Σεφέρη έως Ηρ. Πολυτεχνείου OT 989,OT 989 & KX 989 B) και φορά 

κίνησης από την Γ. Σεφέρη προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 

 

-όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο  σχέδιο της τεχνικής περιγραφής 

Αγιάς 

Τμήμα από Γ. Σεφέρη έως  40α Μαρτύρων / Χρυσοχόου –(ΟΤ1002, ΚΧ 990 Γ, OT 990 Β) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από Γ. Σεφέρη έως  40α Μαρτύρων  – ΟΤ1002 )  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από Γ. Σεφέρη έως Χρυσοχόου - ΚΧ 990 Γ, OT 990 Β)  

 

Αγιάς 

Τμήμα από  40α Μαρτύρων / Χρυσοχόου  έως Μητρ. Αμβροσίου –(ΟΤ1001, ΟΤ 991Β, ΟΤ991 

Γ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στη δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από 40α Μαρτύρων έως  Μητρ. Αμβροσίου  – ΟΤ1001 )  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από Χρυσοχόου   έως  1η πάροδος Αγιάς –πεζόδρομος – 

ΟΤ991 Β )  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από 1η πάροδος Αγιάς [πεζόδρομος] έως 2η πάροδος Αγιάς 

[πεζόδρομος] – ΟΤ991 Β )  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από 2η πάροδος Αγιάς [πεζόδρομος] έως Σκρά [πεζόδρομος]  

– ΟΤ991 Β )  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην αριστερή πλευρά της 

οδού Αγιάς  (τμήμα από Σκρά [πεζόδρομος]  και για τα πρώτα 26,00μ περίπου– ΟΤ991 Γ )      
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 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από  Σκρά [πεζόδρομος] έως  Μητρ. Αμβροσίου και για τα 

τελευταία 30,00μ περίπου  – ΟΤ991 Γ )  

Αγιάς 

Τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α, ΟΤ 992 Ε, ΟΤ992 , 993 Α) 

 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α)    -εκτός 

των τελευταίων 20,00μ περίπου, πριν την οδό 31ης Αυγούστου  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην δεξιά πλευρά της οδού 

Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α)  για  τα τελευταία 

20,00μ περίπου, πριν την οδό 31ης Αυγούστου  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή  

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως Στρ. Φράγκου –(ΟΤ 992 Ε)   

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή  

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από  Στρ. Φράγκου έως Αγ. Μαρίνης [πεζόδρομος] –(ΟΤ 

992)  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην αριστερή ά πλευρά της 

οδού Αγιάς  (τμήμα από Αγ. Μαρίνης [πεζόδρομος] έως   31ης Αυγούστου –(ΟΤ 993 Α)  

4/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις οδούς παράπλευρος 

Φαρσάλων (Νεράιδα) & παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) –Επικαιροποίηση  (φορά-

προτεραιότητα-καθεστώς στάθμευσης)  

 

– λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού παράπλευρο Φαρσάλων 

(Νεράιδα) & Σαρανταπόρου 1–ΑΜ17 

 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) 

Τμήμα από Προφήτη Ηλία έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)  (τμήμα από Προφήτη Ηλία 

έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416) με φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την 

οδό Λατταμύα   

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Νεράιδα)  ( τμήμα από Προφήτη Ηλία έως Λατταμύα ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά & 

αριστερή πλευρά της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)   (τμήμα από Προφήτη Ηλία 

έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416)      

 Προτεραιότητα της οδού Λατταμύα έναντι της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)  

–Ρ2 

Λατταμύα 

Τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  

(ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού Λατταμύα   (τμήμα από παράπλευρος 

Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ)         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για το τμήμα της οδού Λατταμύα   

(τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  

(ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 
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 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην δεξιά & αριστερή 

πλευρά του τμήματος της οδού Λατταμύα   (τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) 

έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

Τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου (Γ2049 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   

(τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου (Γ2049 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ )         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός  ( τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου ) 

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) έναντι της οδού 

Πτολεμαίου –Ρ2 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

Τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά  (ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α) 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (τμήμα από Πτολεμαίου έως 

Νικ. Φωκά  (ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α)με φορά κίνησης από την οδό Πτολεμαίου προς την οδό 

Νικ. Φωκά  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός)  ( τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά  

(ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α) κατά την φορά κίνησης 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   (τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά),   κατά 

την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) έναντι της οδού Νικ. Φωκά  

–Ρ2 

Παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

Τμήμα από Νικ. Φωκά έως Παλαιολόγου (ΟΤ 494) 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (τμήμα από Νικ. Φωκά έως 

Παλαιολόγου (ΟΤ 494) με φορά κίνησης από την οδό Νικ. Φωκά προς την οδό Φαρσάλων          

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός)  ( τμήμα από Νικ. Φωκά έως Παλαιολόγου) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά & αριστερή  

πλευρά της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   (τμήμα από Νικ. Φωκά έως 

Παλαιολόγου (ΟΤ 494),   κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   

–Ρ2 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων (Σταθμός)   επί της Φαρσάλων  –Ρ29 

5/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό Γερουλάνου 

(Μανουσάκη-Ηρακλείτου)- (καθεστώς στάθμευσης)  

- λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Γερουλάνου 38 –ΑΜ17 

 

Γερουλάνου 

Τμήμα από Μανουσάκη έως Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός (ΟΤ 904, ΚΧ 903 Γ, ΟΤ 903) 
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 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Γερουλάνου  ( τμήμα από 

Μανουσάκη έως Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Γερουλάνου  ( τμήμα από Μανουσάκη έως Μαντούδη) ΟΤ 904, κατά την φορά 

κίνησης  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Γερουλάνου   (τμήμα από Μανουσάκη έως Αδιάνοικτη οδός ( ΚΧ 903 Γ, ΟΤ 903)   

κατά την φορά κίνησης   

Γερουλάνου 

Τμήμα από Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου (ΟΤ 904 Β,  ΟΤ 903 Β) 

προτείνεται 

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Γερουλάνου  ( τμήμα από 

Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Γερουλάνου  ( τμήμα από Μαντούδη έως Ηρακλείτου (ΟΤ 904 Β), κατά την φορά 

κίνησης  

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Γερουλάνου   (τμήμα από Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου (ΟΤ 903 Β),   κατά την 

φορά κίνησης   

6/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για οδό Λακωνίας (Δράμας -

Ακαρνανίας)- (φορά-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) 

- λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Λακωνίας 5 -ΑΜ17 

 

Λακωνίας 

Τμήμα από Δράμας έως Πέλλης (ΟΤ 314, ΟΤ 315) 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  ΟΤ 314, ΟΤ 315) με 

φορά κίνησης από την οδό Δράμας  προς την οδό Πέλλης   

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από 

Δράμας έως Πέλλης ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας  , αμέσως μετά τα πρώτα 10,0μ (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  - ΟΤ 

315), κατά την φορά κίνησης   

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  -ΟΤ 314)καθώς και στα πρώτα 10,0μ στην 

δεξιά πλευρά της οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  -ΟΤ 315) ,   κατά την 

φορά κίνησης   

Λακωνίας 

Τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη (ΟΤ 309 Α, ΟΤ 308) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –

αδιάνοικτη (ΟΤ 309 Α, ΟΤ 308), με φορά κίνησης από την οδό Πέλλης   προς την οδό 

Χαλκιδικής / Μαγνησίας           

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από 

Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη ) 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 10 από 66 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας  (τμήμα από Πέλλης έως Μαγνησίας –αδιάνοικτη - ΟΤ 308), κατά την 

φορά κίνησης   

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής - ΟΤ 309 Α) , κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Χαλκιδικής  –Ρ2 

 

Λακωνίας 

Τμήμα από  Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας (ΟΤ 267, ΟΤ 268) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από  Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως 

Θάλειας (ΟΤ 267, ΟΤ 268), με φορά κίνησης από την οδό Χαλκιδικής / Μαγνησίας    προς 

την οδό Θάλειας   

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από  

Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας  ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας   (τμήμα από   Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας - ΟΤ 268), κατά 

την φορά κίνησης   

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από  Χαλκιδικής  έως Θάλειας -ΟΤ 267) , κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Θάλειας   –Ρ2 

 

Λακωνίας 

Τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  (ΟΤ 264, ΟΤ 262, ΚΧ 268 Α) 

 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  (ΟΤ 264, ΟΤ 

262, ΚΧ 268 Α), με φορά κίνησης από την οδό Θάλειας     προς την οδό Ακαρνανίας              

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από  

Θάλειας έως Ακαρνανίας  ) 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας   (τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  - ΚΧ 268 Α), κατά την φορά 

κίνησης   

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από  Θάλειας  - Ηφαιστίωνος έως Ακαρνανίας -ΟΤ 264, ΟΤ 262)  , 

κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Ηφαιστίωνος –Ρ2 

7/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό Τσιτσάνη (Ζακύνθου – 

Ξυλοκάστρου/Βαρίκα) -φορές (μονοδρομήσεις –διπλής κατεύθυνσης)  καθεστώς στάθμευσης 

,προτεραιότητα 

 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 11 από 66 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) και προς τις δύο κατευθύνσεις 

(κατεύθυνση ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς ΖΑΚΥΝΘΟΥ, κατεύθυνση ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς ΠΑΙΩΝΙΟΥ) 

–τοπΟθέτηση πιν. Ρ-29 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Ζακύνθου έως  Παιωνίου ) λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και Αθλητικών 

χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 Δημιουργία διαβάσης  πεζών επί της οδού Τσιτσάνη (είσοδος από την οδό Ζακύνθου)  

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Παιωνίου.  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Παιωνίου & Τσιτσάνη 

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας P-1 του ρεύματος εισόδου (από την οδό 

Ζακύνθου με κατεύθυνση προς την οδό Παιωνίου) έναντι των οχημάτων που κινούνται επί  

της οδού Τσιτσάνη. 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι της οδού Παιωνίου –Ρ2 

 Προτεραιότητα της οδού Ζακύνθου έναντι της οδού Tσιτσάνη  –Ρ2 

 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) για την  κατεύθυνση 

(ΤΣΑΠΡΑΖΗ προς ΠΑΙΩΝΙΟΥ) καθώς και στην κατεύθυνση (ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς 

ΤΣΑΠΡΑΖΗ)  –τοποθέτηση πιν. Ρ-29 

 Επιτρέπεται η αριστερή στροφή για την κατεύθυνση (ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς ΤΣΑΠΡΑΖΗ) –

τοποθέτηση πιν. Ρ-51 α 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Παιωνίου έως  Τσαπράζη ) -λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και Αθλητικών 

χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

 Τοποθέτηση σχολικής πινακίδας (ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 12 από 66 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Τσαπράζη .  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσαπράζη & Τσιτσάνη 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι της οδού Τσαπράζη  –Ρ2 καθώς και 

τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή δεξιά της οδού 

Τσαπράζη 

 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 591, ΟΤ 591 Α) 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 

591, ΟΤ 591 Α) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  ) -λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και 

Αθλητικών χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 591, ΟΤ 591 Α) 

 Τοποθέτηση σχολικής πινακίδας (ΟΤ 591) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Βούρβερη και Τσιτσάνη με Συκουτρή.  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με Βούρβερη και Τσιτσάνη με Συκουτρή 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Βούρβερη, Συκουτρή και Χατζηδάκη  

–Ρ2 καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά των οδών Βούρβερη, Συκουτρή, Ξαφάρα και Χατζηδάκη 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( Γ1765, ΟΤ 591 Β, 

ΟΤ 593) 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( 

Γ1765, ΟΤ 591 Β, ΟΤ 593) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ) -λόγω της ύπαρξης πολλών 

Σχολικών μονάδων και Αθλητικών χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 13 από 66 

από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( Γ1765, ΟΤ 591 Β, ΟΤ 

593) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Παπανούτσου και Τσιτσάνη με Μπ. Κλάρα.  

 Δημιουργία διαβάσης  πεζών επί της οδού Τσιτσάνη (έναντη της οδού Χατζηκυριάκου 

Γκίκα)  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με Παπανούτσου και Τσιτσάνη με Μπ. Κλάρα.  

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Χατζηκυριάκου Γκίκα, Παπανούτσου 

και Μπ. Κλάρα –Ρ2 καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση 

πoρείας με στρoφή δεξιά των οδών Χατζηκυριάκου Γκίκα, Παπανούτσου και Μπ. Κλάρα 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου  ( Γ1761 ΧΩΡΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, ΚΧ Γ1856 α, Γ1856 ) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά 

/Ασπροποτάμου  ( Γ1761 ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, 

ΚΧ Γ1856 α, Γ1856 ) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από  

Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου) -λόγω της ύπαρξης πολλών 

Σχολικών μονάδων και Αθλητικών χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στην διασταύρωση Τσιτσάνη με Θεοδωρακοπούλου 

(δημιουργία επιπρόσθετης λωρίδας αριστερής στροφής για την κατεύθυνση 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΙΚΑ προς ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πλάτους 2,75μ και δύο 

λωρίδων πλάτους 3,35μ για την ευθεία κατεύθυνση ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΙΚΑ προς 

ΔΗΜΑΡΑ 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου  ( Γ1761 ΧΩΡΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, ΚΧ Γ1856 α, Γ1856 ) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Θεοδωρακοπούλου  και Τσιτσάνη με Δημαρά 

 Δημιουργία κοινής  διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Θεοδωρακοπούλου   

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Θεοδωρακοπούλου, Δημαρά   –Ρ2 

καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά της οδού Δημαρά 

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας του παράπλευρου Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

έναντι της οδού Τσιτσάνη (κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας από την υπογείωση)   – κατά τον 

διαχωρισμό των οχημάτων από την μία στις  δύο λωρίδες κυκλοφορίας που δημιουργούνται  

P-1 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από  Δημαρά /Ασπροποτάμου έως Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) ( Γ1758, Γ 1855) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός υπογείωση Τσιτσάνη  (κάτω από τις Σιδ. Γραμμές)  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) –πλάτους 4,25μ (τμήμα από  

Δημαρά έως Σιδέρη - Γ1758) με φορά κίνησης από την οδό Δημαρά προς την οδό Σιδέρη 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) –πλάτους 4,25μ (τμήμα 

από  Ασπροποτάμου έως Ανώνυμος(πεζόδρομος) -Γ 1855) με φορά κίνησης από την οδό 

Ανώνυμος(πεζόδρομος) προς την οδό Ασπροποτάμου 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για τις οδούς υπογείωση Τσιτσάνη , 

παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στις οδούς  υπογείωση 

Τσιτσάνη ,καθώς και στις οδούς  παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) για το τμήμα από  Δημαρά /Ασπροποτάμου έως Σιδέρη 

/Ανώνυμος(πεζόδρομος) ( Γ1758, Γ 1855) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Αβέρωφ) με Σιδέρη 

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ)  έναντι της οδού Σιδέρη –Ρ2 

καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά της οδού Σιδέρη 

 Επιπλέον σήμανση της υπογείωσης Τσιστάνη (Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα 

συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα  5,00μ  (Ρ-22)  / Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς ( 

Ρ-15)/ Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα πoδήλατα (Ρ-11)  

 

Τσιτσάνη 

Τμήμα από   Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα /Ξυλοκάστρου( Γ1757, Γ 1405 α) 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός υπογείωση Τσιτσάνη  (κάτω από τις Σιδ. Γραμμές)  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) –πλάτους 4,25μ (τμήμα από   

Σιδέρη έως Βαρίκα -Γ1757) με φορά κίνησης από την οδό Σιδέρη προς την οδό Βαρίκα  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) –πλάτους 4,25μ (τμήμα 

από   Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα /Ξυλοκάστρου -Γ 1405 α) με φορά κίνησης από 

την οδό Βαρίκα /Ξυλοκάστρου προς την οδό Ανώνυμος(πεζόδρομος) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για τις οδούς υπογείωση Τσιτσάνη , 

παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στις οδούς  υπογείωση 

Τσιτσάνη ,καθώς και στις οδούς  παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) για το τμήμα από   Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα 

/Ξυλοκάστρου( Γ1757, Γ 1405 α) 

 Δημιουργία διάβασης πεζών  στην διασταύρωση παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) με 

Βαρίκα  

 Προτεραιότητα της οδού Βαρίκα έναντι της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ)  

Σιδέρη –(Ρ-2)  

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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8/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις  οδούς Προσαλέντη 

(παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων)  και Φερεκύδη(Γαλάνη-Φαρσάλων) - 

προτεραιότητα και όριο ταχύτητας 

 

Φερεκύδη 

Τμήμα από Γαλάνη-Φαρσάλων  

 

• Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Φερεκύδη (τμήμα από 

Γαλάνη-Φαρσάλων) 

• Προτεραιότητα της οδού Θετιδίου έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2)  

• Προτεραιότητα της οδού Λέγγα   έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2)  

• Προτεραιότητα της οδού Φερεκύδη έναντι της οδού ανώνυμος (Ρ-2) 

• Προτεραιότητα της οδού Γαλάνη έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2) 

• Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2) 

 

Προσαλέντη 

Τμήμα από παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων 

 

• Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Προσαλέντη (τμήμα από 

παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων) 

• Προτεραιότητα της οδού Λέγγα   έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2) –και οι δύο 

κατευθύνσεις 

• Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2)  

• Προτεραιότητα της οδού Προσαλέντη    έναντι της οδού Γαλάνη (Ρ-2)  

• Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Λ.Καραμανλή έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2) 

 

9/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για οδό Θεοδωρακοπούλου  

(Τσιτσάνη – Μάνου Λοίζου) - καθεστώς στάθμευσης, οδός διπλής κατεύθυνσης ,προτεραιότητα 

 

Θεοδωρακοπούλου 

Τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου (ΟΤ 593 Β, ΟΤ 594 Β,  ΚΧ 594 Δ) 

 

• Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου 

Λοίζου ) -με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ,πλάτους 3,75μ και χωρίς στάθμευση για τα πρώτα 42,00 

από τον σηματοδοτούμενο  κόμβο με την οδό Τσιτσάνη, η οποία γίνεται με μία λωρίδα ανά 

κατεύθυνση ,πλάτους 2,75μ έκαστη & με λωρίδα στάθμευσης 2,00μ. 

• Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα 

από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου -ΟΤ 593 Β, ΟΤ 594 Β,  ΚΧ 594 Δ) 

• Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 2,50μ με 

πινακίδα Ρ-65 

• Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά πλευρά για τα 

πρώτα 42,00μ της οδού Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου - ΟΤ 594 Β,  

ΚΧ 594 Δ) και φορά κίνησης από την οδό Τσιτσάνη προς την οδό Μάνου Λοίζου 

• Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά πλευρά της οδού 

Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου - ΟΤ 593 Β ) και φορά κίνησης από 

την οδό Μάνου Λοίζου προς την οδό Τσιτσάνη 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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• Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλήν ΙΧ, στην δεξιά πλευρά , 

μετά τα  πρώτα 42,00μ της οδού Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου - ΟΤ 

594 Β,  ΚΧ 594 Δ) και φορά κίνησης από την οδό Τσιτσάνη προς την οδό Μάνου Λοίζου 

• Προτεραιότητα της οδού Θεοδωρακοπούλου  έναντι της οδού Μάνου Λοίζου –Ρ2 (και οι 

δύο πλευρές ) 

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. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

  ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς 

στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας»-ΑΜ16 

 

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 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 έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών  (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς 

στάθμευσης)  στην πόλη της Λάρισας ,κάνοντας χρήση της παρακάτω σήμανσης για το 

καθεστώς στάθμευσης  

Κατηγορίες καθεστώτος στάθμευσης  

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης -  σήμανση με πιν. Ρ-40   

 

 

 

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην  ΙΧ -  σήμανση με πιν. 

Ρ-40 και Πρ –ΕΚΤΟΣ ΙΧ 

 

 

 

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης πλην Αστικά λεωφορείο-  σήμανση με πιν. 

Ρ-40 & Πρ ΕΚΤΟΣ Αστικά Λεωφορεία 

 

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης πλην Αστικά 

λεωφορεία & ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ -  

σήμανση με πιν. Ρ-40 & Πρ ΕΚΤΟΣ Αστικά Λεωφορεία & 

ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (ειδικός χώρος Φ/Ε επί του πεζοδρομίου) 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγόρευση στάθμευσης -  σήμανση με πιν. Ρ-39    
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Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης  πλην ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ -  σήμανση με πιν. 

Ρ-40 & Πρ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (ειδικός χώρος Φ/Ε επί του πεζοδρομίου) 

 

 

 

 

 

 

Θέση στάθμευσης Υπηρεσιακού οχήματος (π.χ. Δήμου Λαρισαίων) [συνοδεύεται με πινακίδα Ρ-

40 Απαγόρευση Στάθμευσης όλων των οχημάτων , με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»] 

 

 

 

Με αναγραφή «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις κάτωθι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών  (φορά -

προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας 

 

1/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις  οδούς παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) , παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) , Μαρτάλη , Ανώνυμος 

(Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ), Φαρσάλων (υπογείωση) & Άρτης  (φορά –προτεραιότητα -

καθεστώς στάθμευσης)  

 

λόγω της χορήγησης γενικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού παράπλευρο Φαρσάλων  21 

(Τελωνείο) –ΑΜ15 

 

παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) 

τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  (Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ) 

 

Για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

προτείνεται 

 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  (τμήμα από Φαρσάλων  έως 

Μαρτάλη  -Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με φορά κίνησης 

από την οδό Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη         

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 19 από 66 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) - τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη. 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  (τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  -

Γ2051 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  με φορά κίνησης από την οδό 

Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη.   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο (τμήμα από Φαρσάλων  έως Μαρτάλη  -Γ2051 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) με φορά κίνησης από την οδό 

Φαρσάλων  προς την οδό Μαρτάλη         

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  έναντι της οδού Μαρτάλη –

Ρ2 

 

 
 

παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) 

τμήμα από Μαρτάλη  έως παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

, Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

 

Για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

Προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο)  (τμήμα 

από Μαρτάλη  έως παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , 

Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) - τμήμα από Μαρτάλη  έως παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο). 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή & δεξιά  

πλευρά της οδού παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο (τμήμα από Μαρτάλη  έως παράπλευρο 

Φαρσάλων (Κοιμητήριο) (Γ2037 ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

 Παραχώρηση προτεραιότητας (Ρ1) του τμήματος της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Άρτης προς Μαρτάλη]    έναντι   του τμήματος της οδού 

παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) [φορά από Φαρσάλων προς Μαρτάλη-Άρτης] σε δύο 

σημεία, στην διασταύρωση Μαρτάλη - παράπλευρος Φαρσάλων (Τελωνείο) καθώς και στην 

διασταύρωση παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων 

(Κοιμητήριο) 

 Απαγόρευση δεξιά στροφής Ρ28  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Άρτης προς Μαρτάλη] στην διασταύρωση παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο 

 Απαγόρευση αριστερής  στροφής Ρ27  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) [ φορά από Μαρτάλη προς  Άρτης ] στην διασταύρωση παράπλευρος 

Φαρσάλων(Τελωνείο) – στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) 

 
 

παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) 

Για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων(Κοιμητήριο) δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω 

σχέδια. 

 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο)  (τμήμα από Άρτης  έως 

Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) με 

φορά κίνησης από την οδό Άρτης προς την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως)  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρο Φαρσάλων 

(Κοιμητήριο)  -τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως. 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) –αμέσως μετά την 1η είσοδο   (τμήμα από 

Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) (ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)   με φορά κίνησης από την οδό Άρτης   προς την οδό Ανώνυμος 

(Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως)   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) καθώς και στην δεξιά πλευρά για τα πρώτα 

25μ (έως την 1η έισοδο) (τμήμα από Άρτης  έως Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως) 

(ΟΤ 384 Α –ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)   με φορά κίνησης από την οδό Άρτης   προς την 

οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων-Αλεξανδρουπόλεως)                 

 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27  για το τμήμα της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο) [ φορά από Άρτης προς Ανώνυμος (Φαρσάλων -

Αλεξανδρουπόλεως] στην διασταύρωση παράπλευρος Φαρσάλων(Κοιμητήριο) – στροφή 

προς παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) 

 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο)  –Ρ2 

 Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή δεξιά (Ρ-50δ) για την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων (Κοιμητήριο)  προς την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων –Αλεξανδρουπόλεως) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Μαρτάλη 

τμήμα από παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 

Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, 

Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ,Γ2033 β ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

Για την οδό Μαρτάλη  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

Προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Μαρτάλη   (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Μαρτάλη   (τμήμα από 

παράπλευρο Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης . 

 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά πλευρά 

της οδού Μαρτάλη  (με φορά κίνησης από την οδό Κονίτσης προς την οδό παράπλευρο 

Φαρσάλων (Τελωνείο))  -εκτός των τελευταίων 25μ  (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης ( Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΧΩΡΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, Γ2033 β ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)         

 

   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά   πλευρά της οδού 

Μαρτάλη (με φορά κίνησης από την οδό παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) προς την οδό 

Κονίτσης ) καθώς και στην δεξιά πλευρά για τα τελευταία  25μ (με φορά κίνησης από την 

οδό Κονίτσης προς την οδό παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο))   -  (τμήμα από παράπλευρο 

Φαρσάλων(Τελωνείο) έως Κονίτσης (Γ2048 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Γ2038 ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ, Γ2039 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Γ2040 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γ2041 ΚΑΠΗ, Γ2042 ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ, Γ2037 α ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ) 

 

 
 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Κάτω διάβαση πεζών & ποδηλάτων(υφιστάμενη) 

 

Προτείνεται 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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• Σήμανση της Κάτω διάβασης πεζών & Ποδηλάτων με πινακίδες Π-63 Aνισόπεδη διάβαση 

πεζών χωρίς σκαλoπάτια & Ρ-66 οι κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα 

(πεζοί & ποδήλατα)  επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο 

 

 
 

 

Άρτης 

τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 

Για την οδό Άρτης  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

Προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Άρτης   (τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο 

Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΧΩΡΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Άρτης   (τμήμα από 

Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο). 

 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά  & αριστερή  

πλευρά της οδού Άρτης (τμήμα από Αχιλλέως έως παράπλευρο Φαρσάλων(Κοιμητήριο) –

(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) 

                 

 
 

Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ) 

τμήμα από Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 

384 B) 

 

Για την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως ) δεν υπάρχει καμία απόφαση 

κυκλοφοριακής ρύθμισης 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

προτείνεται 

 

 Μονοδρόμηση της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από 

Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 384 B) 

με φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Ανώνυμος (Φαρσάλων – 

Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως . 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά & 

αριστερή πλευρά της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – Αλεξανδρουπόλεως )  (τμήμα από 

Φαρσάλων  έως Αλεξανδρουπόλεως –(OT 384 A ΧΩΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , KX 384 B)      

 Προτεραιότητα της οδού Αλεξανδρουπόλεως έναντι της οδού Ανώνυμος (Φαρσάλων – 

Αλεξανδρουπόλεως )   –Ρ2 

 

 
 

 

 

Φαρσάλων (υπογείωση) 

τμήμα από τις συνοικίες Ανθούπολη/Χαραυγή με παράπλευρο δίκτυο τις οδούς 

παράπλευρος Φαρσάλων(Τελωνείο) και παράπλευρο Φαρσάλων (Κοιμητήριο) από και 

προς την συνοικία Σταθμός/Νεράιδα 

 

Προτείνεται 

 Σήμανση της υπογείωσης της οδού Φαρσάλων με πινακίδες Ρ-11 Aπαγoρεύεται η είσoδoς 

στα πoδήλατα, Ρ-15 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς  & Ρ-22 Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε 

oχήματα συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα 4,60 μέτρα. 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την υπογείωση της οδού 

Φαρσάλων  

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27 & αναστροφής Ρ-29 για την υπογείωση Φαρσάλων [ 

τμήμα με φορά κίνησης από την Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως ] – 

στροφή προς παράπλευρο Φαρσάλων (Τελωνείο) 

 Απαγόρευση αριστερής στροφής Ρ27  για την οδό Φαρσάλων [ τμήμα με φορά κίνησης από 

την Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Αλεξανδρουπόλεως ] – στροφή προς την οδό Γουργιώτη 

Υπογείωση Φαρσάλων (κατευθυνση Αλεξανδρουπόλεως –Ηρ. Πολυτεχνείου) 

Αριστερή στροφή προς Γουργιώτη 

 
 

Υπογείωση Φαρσάλων (κατευθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου- Αλεξανδρουπόλεως) 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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2/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την  οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων (τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσσαρη ) –γεωμετρία -φορά –προτεραιότητα -

καθεστώς στάθμευσης)  

–λόγω της ανακατασκευής της οδού & ταυτόχρονης τακτοποίησης των ειδικών θέσεων στάθμευσης–

ΑΜ15 

Οικονόμου εξ Οικονόμων 

τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσσαρη (OT 796 & OT 798)  

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ 

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - HOME ZONES (Λειτουργική κατάταξη κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ: E V Τοπική 

οδός) 

 Εφαρμόζεται ανώτερο όριο ταχύτητας 20χλμ/ώρα 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Μονοδρόμηση της οδού Οικονόμου εξ Οικονόμων, δημιουργώντας μια λωρίδα κυκλοφορίας 

μονής κατεύθυνσης πλάτους 3,00m, με φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την οδό 

Μπότσαρη. 

 Δημιουργία δύο (2) εσοχών στάθμευσης στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης , 

παράλληλες στην οδό (ΟΤ 796). 

 Δημιουργία τριών (3) και έξι (6) εσοχών στάθμευσης υπό γωνία, στην αριστερή πλευρά κατά 

την φορά κίνησης  (ΟΤ 796) 

 Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων, στην αριστερή  πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την 

οδό Μπότσαρη για τα τελευταία 24,00μ περίπου –ΟΤ 796 

 Δημιουργία τριών (3) εσοχών στάθμευσης στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης , 

παράλληλες στην οδό (ΟΤ 798). 

 Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην οδό Οικονόμου εξ 

Οικονόμων, στην δεξιά   πλευρά κατά την φορά κίνησης από την οδό Ρούσβελτ  προς την οδό 

Μπότσαρη για περίπου 57,00μ  (ανάμεσα από τις παράλληλες στην οδό και τις οριοθετημένες 

υπό γωνία  θέσεις στάθμευσης )-ΟΤ 798 

 Δημιουργία τριών (3)  εσοχών στάθμευσης υπό γωνία, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά 

κίνησης  (ΟΤ 798) 
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Θέση τυπικής διατομής  1-1 

 
 

Τυπική διατομή 1-1 
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3/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό  Αγιάς (καθεστώς 

στάθμευσης)  

 

– λόγω της χορήγησης χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγιάς 44-46 - ΑΜ17 

 

Για την οδό ισχύει: 

901/1998  Α.Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΣΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ  

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

Αγιάς 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Γ. Σεφέρη –(ΟΤ1003, OT 989,OT 989 & KX 989 B) 

Προτείνεται 

 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά   πλευρά της οδού 

Αγιάς (τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Γ. Σεφέρη ΟΤ1003) και φορά κίνησης από την Ηρ. 

Πολυτεχνείου προς την οδό Γ. Σεφέρη  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά   πλευρά της οδού 

Αγιάς (τμήμα από Γ. Σεφέρη  έως Ηρ. Πολυτεχνείου OT 989,OT 989 & KX 989 B) και φορά 

κίνησης από την Γ. Σεφέρη προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 
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Αγιάς 

τμήμα από Γ. Σεφέρη έως  40α Μαρτύρων / Χρυσοχόου –(ΟΤ1002, ΚΧ 990 Γ, OT 990 Β) 

Προτείνεται 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από Γ. Σεφέρη έως  40α Μαρτύρων  – ΟΤ1002 )      

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή  

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από Γ. Σεφέρη έως   Χρυσοχόου - ΚΧ 990 Γ, OT 990 Β)      

 

 
 

Αγιάς 

τμήμα από  40α Μαρτύρων / Χρυσοχόου  έως Μητρ. Αμβροσίου –(ΟΤ1001, ΟΤ 991Β, ΟΤ991 Γ) 

Προτείνεται 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 36 από 66 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από 40α Μαρτύρων έως  Μητρ. Αμβροσίου  – ΟΤ1001 )      

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από Χρυσοχόου   έως  1η πάροδος Αγιάς –πεζόδρομος – 

ΟΤ991 Β )  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από 1η πάροδος Αγιάς [πεζόδρομος] έως 2η πάροδος Αγιάς 

[πεζόδρομος] – ΟΤ991 Β )      

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από 2η πάροδος Αγιάς [πεζόδρομος] έως Σκρά [πεζόδρομος]  

– ΟΤ991 Β )      

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην αριστερή πλευρά της 

οδού Αγιάς  (τμήμα από Σκρά [πεζόδρομος]  και για τα πρώτα 26,00μ περίπου– ΟΤ991 Γ )      

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή 

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από  Σκρά [πεζόδρομος] έως  Μητρ. Αμβροσίου και για τα 

τελευταία 30,00μ περίπου  – ΟΤ991 Γ )      
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Αγιάς 

τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α, ΟΤ 992 Ε, ΟΤ992 , 993 Α) 

Προτείνεται 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α)    -εκτός 

των τελευταίων 20,00μ περίπου, πριν την οδό 31ης Αυγούστου  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην δεξιά πλευρά της οδού 

Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως 31ης Αυγούστου –(ΟΤ1000 Α)  για  τα τελευταία 

20,00μ περίπου, πριν την οδό 31ης Αυγούστου  

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή  

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από   Μητρ. Αμβροσίου έως Στρ. Φράγκου –(ΟΤ 992 Ε)   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην αριστερή  

πλευρά της οδού Αγιάς  (τμήμα από  Στρ. Φράγκου έως Αγ. Μαρίνης [πεζόδρομος] –(ΟΤ 

992)   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην αριστερή ά πλευρά της 

οδού Αγιάς  (τμήμα από Αγ. Μαρίνης [πεζόδρομος] έως   31ης Αυγούστου –(ΟΤ 993 Α)  
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4/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις οδούς παράπλευρος 

Φαρσάλων (Νεράιδα) & παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) –Επικαιροποίηση  (φορά-

προτεραιότητα-καθεστώς στάθμευσης)  

 

– λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού παράπλευρο Φαρσάλων 

(Νεράιδα) & Σαρανταπόρου 1–ΑΜ17 

 

Για την οδό ισχύει: 

393/1996  Α.Δ.Σ. - ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΕΣ   

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

 

παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) 

τμήμα από Προφήτη Ηλία έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416) 

 

προτείνεται 

 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)  (τμήμα από Προφήτη Ηλία 

έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416) με φορά κίνησης από την οδό Φαρσάλων προς την 

οδό Λατταμύα         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Νεράιδα)  ( τμήμα από Προφήτη Ηλία έως Λατταμύα ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά & 

αριστερή πλευρά της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)   (τμήμα από Προφήτη Ηλία 

έως Λατταμύα (ΟΤ 497, OT 415, OT 416)      

 Προτεραιότητα της οδού Λατταμύα έναντι της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα)  

–Ρ2 
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Λατταμύα 

τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  

(ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 

προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού Λατταμύα   (τμήμα από παράπλευρος 

Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ)         

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για το τμήμα της οδού Λατταμύα   

(τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  

(ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων , στην δεξιά & αριστερή 

πλευρά του τμήματος της οδού Λατταμύα   (τμήμα από παράπλευρος Φαρσάλων (Νεράιδα) 

έως παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (ΧΩΡΟΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ) 

 
παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου (Γ2049 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) 
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προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας το τμήμα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   

(τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου (Γ2049 ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ )         

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός  ( τμήμα από Λατταμύα  έως Πτολεμαίου ) 

 

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) έναντι της οδού 

Πτολεμαίου –Ρ2 

 

 
 

 

παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά  (ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α) 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (τμήμα από Πτολεμαίου έως 

Νικ. Φωκά  (ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α)με φορά κίνησης από την οδό Πτολεμαίου προς την οδό 

Νικ. Φωκά         

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός)  ( τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά) 
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 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   (τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά  

(ΟΤ 417 Α , ΚΧ 417 Α) κατά την φορά κίνησης 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   (τμήμα από Πτολεμαίου έως Νικ. Φωκά),   κατά 

την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  έναντι της οδού Νικ. Φωκά  

–Ρ2 

 

 
 

παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός) 

τμήμα από Νικ. Φωκά έως Παλαιολόγου (ΟΤ 494) 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)  (τμήμα από Νικ. Φωκά έως 

Παλαιολόγου (ΟΤ 494) με φορά κίνησης από την οδό Νικ. Φωκά προς την οδό Φαρσάλων          

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό παράπλευρος Φαρσάλων 

(Σταθμός)  ( τμήμα από Νικ. Φωκά έως Παλαιολόγου) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά & αριστερή  

πλευρά της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   (τμήμα από Νικ. Φωκά έως 

Παλαιολόγου (ΟΤ 494),   κατά την φορά κίνησης   
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 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού παράπλευρος Φαρσάλων (Σταθμός)   

–Ρ2 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) της οδού παράπλευρος 

Φαρσάλων (Σταθμός)   επί της Φαρσάλων  –Ρ29 

 

 
 

5/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό Γερουλάνου 

(Μανουσάκη-Ηρακλείτου)- (καθεστώς στάθμευσης)  

- λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Γερουλάνου 38 –ΑΜ17 

 

Για την οδό Γερουλάνου (Μανουσάκη-Ηρακλείτου)-  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης που να αφορά καθεστώς στάθμευσης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

Γερουλάνου 
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τμήμα από Μανουσάκη έως Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός (ΟΤ 904, ΚΧ 903 Γ, ΟΤ 903) 

 

προτείνεται 

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Γερουλάνου  ( τμήμα από 

Μανουσάκη έως Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Γερουλάνου  ( τμήμα από Μανουσάκη έως Μαντούδη) ΟΤ 904, κατά την φορά 

κίνησης   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Γερουλάνου   (τμήμα από Μανουσάκη έως Αδιάνοικτη οδός ( ΚΧ 903 Γ, ΟΤ 903)   

κατά την φορά κίνησης   

 
 

Γερουλάνου 

τμήμα από Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου (ΟΤ 904 Β,  ΟΤ 903 Β) 

προτείνεται 

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Γερουλάνου  ( τμήμα από 

Μαντούδη /Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Γερουλάνου  ( τμήμα από Μαντούδη έως Ηρακλείτου (ΟΤ 904 Β), κατά την φορά 

κίνησης   
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Σελίδα 46 από 66 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Γερουλάνου   (τμήμα από Αδιάνοικτη οδός  έως Ηρακλείτου (ΟΤ 903 Β),   κατά την 

φορά κίνησης   

 

 
 

6/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για οδό Λακωνίας (Δράμας -

Ακαρνανίας)- (φορά-προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) 

- λόγω της χορήγησης ειδικής θέσης στάθμευσης (ΑμΕΑ)  επί της οδού Λακωνίας 5 -ΑΜ17 

Για την οδό Λακωνίας (Δράμας -Ακαρνανίας)-  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής 

ρύθμισης 

Λακωνίας 

τμήμα από Δράμας έως Πέλλης (ΟΤ 314, ΟΤ 315) 

 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  ΟΤ 314, ΟΤ 315) με 

φορά κίνησης από την οδό Δράμας  προς την οδό Πέλλης          

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από 

Δράμας έως Πέλλης ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας  , αμέσως μετά τα πρώτα 10,0μ (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  - ΟΤ 

315), κατά την φορά κίνησης   

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 47 από 66 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  -ΟΤ 314)καθώς και στα πρώτα 10,0μ στην 

δεξιά πλευρά της οδού Λακωνίας (τμήμα από Δράμας έως Πέλλης  -ΟΤ 315) ,   κατά την 

φορά κίνησης   

 
Λακωνίας 

τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη (ΟΤ 309 Α, ΟΤ 308) 

 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –

αδιάνοικτη (ΟΤ 309 Α, ΟΤ 308), με φορά κίνησης από την οδό Πέλλης   προς την οδό 

Χαλκιδικής / Μαγνησίας  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από 

Πέλλης έως Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας   (τμήμα από Πέλλης έως Μαγνησίας –αδιάνοικτη - ΟΤ 308), κατά την 

φορά κίνησης   

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από Πέλλης έως Χαλκιδικής - ΟΤ 309 Α) , κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Χαλκιδικής  –Ρ2 

 

 
Λακωνίας 

τμήμα από  Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας (ΟΤ 267, ΟΤ 268) 

 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από  Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως 

Θάλειας (ΟΤ 267, ΟΤ 268), με φορά κίνησης από την οδό Χαλκιδικής / Μαγνησίας    προς 

την οδό Θάλειας  

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από  

Χαλκιδικής / Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας  ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας   (τμήμα από   Μαγνησίας –αδιάνοικτη  έως Θάλειας - ΟΤ 268), κατά 

την φορά κίνησης   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από  Χαλκιδικής  έως Θάλειας -ΟΤ 267) , κατά την φορά κίνησης   

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 49 από 66 

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Θάλειας   –Ρ2 

 

 
 

Λακωνίας 

τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  (ΟΤ 264, ΟΤ 262, ΚΧ 268 Α) 

 

προτείνεται 

 Μονοδρόμηση της οδού Λακωνίας (τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  (ΟΤ 264, ΟΤ 

262, ΚΧ 268 Α), με φορά κίνησης από την οδό Θάλειας     προς την οδό Ακαρνανίας              

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Λακωνίας (τμήμα από  

Θάλειας έως Ακαρνανίας  ) 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην ΙΧ , στην δεξιά  πλευρά 

της οδού Λακωνίας   (τμήμα από  Θάλειας έως Ακαρνανίας  - ΚΧ 268 Α), κατά την φορά 

κίνησης   

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην αριστερή  πλευρά της 

οδού Λακωνίας (τμήμα από  Θάλειας  - Ηφαιστίωνος έως Ακαρνανίας -ΟΤ 264, ΟΤ 262)  , 

κατά την φορά κίνησης   

 Προτεραιότητα της οδού Λακωνίας  έναντι της οδού Ηφαιστίωνος –Ρ2 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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7/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για την οδό Τσιτσάνη (Ζακύνθου – 

Ξυλοκάστρου/Βαρίκα) -φορές (μονοδρομήσεις –διπλής κατεύθυνσης)  καθεστώς στάθμευσης 

,προτεραιότητα 

 

Για την οδό ισχύει: 

1028/2007 Α.Δ.Σ. -ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΠΟΥ ΤΗ ΤΕΜΝΟΥΝ 

 

132/2009 Α.Δ.Σ. -ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΜΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΡΙΚΑ (ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ), 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ(ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ) ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

Τσιτσάνη 

τμήμα από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) και προς τις δύο κατευθύνσεις 

(κατεύθυνση ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς ΖΑΚΥΝΘΟΥ, κατεύθυνση ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς ΠΑΙΩΝΙΟΥ) 

–τοπΟθέτηση πιν. Ρ-29 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Ζακύνθου έως  Παιωνίου ) λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και Αθλητικών 

χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Ζακύνθου έως Παιωνίου (Γ1778, Γ1777 – Ρ, Γ2532 ΧΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 Δημιουργία διαβάσης  πεζών επί της οδού Τσιτσάνη (είσοδος από την οδό Ζακύνθου)  

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Παιωνίου.  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Παιωνίου & Τσιτσάνη 

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας P-1 του ρεύματος εισόδου (από την οδό 

Ζακύνθου με κατεύθυνση προς την οδό Παιωνίου) έναντι των οχημάτων που κινούνται επί  

της οδού Τσιτσάνη. 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι της οδού Παιωνίου –Ρ2 

 Προτεραιότητα της οδού Ζακύνθου έναντι της οδού Tσιτσάνη  –Ρ2 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Τσιτσάνη 

τμήμα από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

 Aπαγoρεύεται η αναστρoφή (στρoφή κατά 180 μoίρες) για την  κατεύθυνση 

(ΤΣΑΠΡΑΖΗ προς ΠΑΙΩΝΙΟΥ) καθώς και στην κατεύθυνση (ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς 

ΤΣΑΠΡΑΖΗ)  –τοποθέτηση πιν. Ρ-29 

 Επιτρέπεται η αριστερή στροφή για την κατεύθυνση (ΠΑΙΩΝΙΟΥ προς ΤΣΑΠΡΑΖΗ) –

τοποθέτηση πιν. Ρ-51 α 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Παιωνίου έως  Τσαπράζη ) -λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και Αθλητικών 

χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Παιωνίου έως  Τσαπράζη (Γ1777 – Ρ, Γ1776, ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

 Τοποθέτηση σχολικής πινακίδας (ΟΤ 584Β ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Τσαπράζη .  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσαπράζη & Τσιτσάνη 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι της οδού Τσαπράζη  –Ρ2 καθώς και 

τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή δεξιά της οδού 

Τσαπράζη 

 

 
 

 

Τσιτσάνη 

τμήμα από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 591, ΟΤ 591 Α) 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 

591, ΟΤ 591 Α) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη  ) -λόγω της ύπαρξης πολλών Σχολικών μονάδων και 

Αθλητικών χώρων 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Τσαπράζη έως Συκουτρή/ Χατζηδάκη (Γ1776 α, Γ1766, ΟΤ 591, ΟΤ 591 Α) 

 Τοποθέτηση σχολικής πινακίδας (ΟΤ 591) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Βούρβερη και Τσιτσάνη με Συκουτρή.  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με Βούρβερη και Τσιτσάνη με Συκουτρή 

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Βούρβερη, Συκουτρή και Χατζηδάκη  

–Ρ2 καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά των οδών Βούρβερη, Συκουτρή, Ξαφάρα και Χατζηδάκη 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Τσιτσάνη 

τμήμα από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( Γ1765, ΟΤ 591 Β, 

ΟΤ 593) 

 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη  (τμήμα από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( 

Γ1765, ΟΤ 591 Β, ΟΤ 593) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από 

Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ) -λόγω της ύπαρξης πολλών 

Σχολικών μονάδων και Αθλητικών χώρων 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από Συκουτρή/ Χατζηδάκη έως Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα  ( Γ1765, ΟΤ 591 Β, ΟΤ 

593) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Παπανούτσου και Τσιτσάνη με Μπ. Κλάρα.  

 Δημιουργία διαβάσης  πεζών επί της οδού Τσιτσάνη (έναντη της οδού Χατζηκυριάκου 

Γκίκα)  

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας σε πεζούς και ποδηλάτες – κατά την διέλευση 

τους από την παράλληλη διάβαση με την τοποθέτηση πινακίδας P-1 , καθώς και 

απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων για τα τελευαταία 5,0μ –Ρ-40  

στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με Παπανούτσου και Τσιτσάνη με Μπ. Κλάρα.  

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Χατζηκυριάκου Γκίκα, Παπανούτσου 

και Μπ. Κλάρα –Ρ2 καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση 

πoρείας με στρoφή δεξιά των οδών Χατζηκυριάκου Γκίκα, Παπανούτσου και Μπ. Κλάρα 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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Τσιτσάνη 

τμήμα από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου  ( Γ1761 ΧΩΡΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, ΚΧ Γ1856 α, Γ1856 ) 

 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός Τσιτσάνη (τμήμα από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου  

( Γ1761 ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, ΚΧ Γ1856 α, 

Γ1856 ) 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Τσιτσάνη  ( τμήμα από  

Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου) -λόγω της ύπαρξης πολλών 

Σχολικών μονάδων και Αθλητικών χώρων 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 58 από 66 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στην διασταύρωση Τσιτσάνη με Θεοδωρακοπούλου 

(δημιουργία επιπρόσθετης λωρίδας αριστερής στροφής για την κατεύθυνση 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΙΚΑ προς ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πλάτους 2,75μ και δύο 

λωρίδων πλάτους 3,35μ για την ευθεία κατεύθυνση ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΙΚΑ προς 

ΔΗΜΑΡΑ 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, σε όλες τις πλευρές και 

κατευθύνσεις της οδού , όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο,  της οδού Τσιτσάνη  (τμήμα 

από  Χατζηκυριάκου Γκίκα/Μπ. Κλάρα έως Δημαρά /Ασπροποτάμου  ( Γ1761 ΧΩΡΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΤ 593 Β, KX 594 Δ & KX Γ1856 β, ΚΧ Γ1856 α, Γ1856 ) 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Θεοδωρακοπούλου  και Τσιτσάνη με Δημαρά 

 Δημιουργία κοινής  διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση Τσιτσάνη  με 

Θεοδωρακοπούλου   

 Προτεραιότητα της οδού Tσιτσάνη  έναντι των οδών Θεοδωρακοπούλου, Δημαρά   –Ρ2 

καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά της οδού Δημαρά 

 Yπoχρεωτική παραχώρηση πρoτεραιότητας του παράπλευρου Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

έναντι της οδού Τσιτσάνη (κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας από την υπογείωση)   – κατά τον 

διαχωρισμό των οχημάτων από την μία στις  δύο λωρίδες κυκλοφορίας που δημιουργούνται  

P-1 

 
 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 59 από 66 

 
 

Τσιτσάνη 

τμήμα από  Δημαρά /Ασπροποτάμου έως Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) ( Γ1758, Γ 1855) 

 

προτείνεται 

 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός υπογείωση Τσιτσάνη  (κάτω από τις Σιδ. Γραμμές)  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) –πλάτους 4,25μ (τμήμα από  

Δημαρά έως Σιδέρη - Γ1758) με φορά κίνησης από την οδό Δημαρά προς την οδό Σιδέρη 

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) –πλάτους 4,25μ (τμήμα 

από  Ασπροποτάμου έως Ανώνυμος(πεζόδρομος) -Γ 1855) με φορά κίνησης από την οδό 

Ανώνυμος(πεζόδρομος) προς την οδό Ασπροποτάμου 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για τις οδούς υπογείωση Τσιτσάνη , 

παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στις οδούς  υπογείωση 

Τσιτσάνη ,καθώς και στις οδούς  παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) για το τμήμα από  Δημαρά /Ασπροποτάμου έως Σιδέρη 

/Ανώνυμος(πεζόδρομος) ( Γ1758, Γ 1855) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 60 από 66 

 Δημιουργία παράλληλης διάβασης πεζών & ποδηλάτων στην διασταύρωση παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Αβέρωφ) με Σιδέρη 

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ)  έναντι της οδού Σιδέρη –Ρ2 

καθώς και τοποθέτηση πιν. P-50δ για Yπoχρεωτική κατεύθυνση πoρείας με στρoφή 

δεξιά της οδού Σιδέρη 

 Επιπλέον σήμανση της υπογείωσης Τσιστάνη (Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα 

συνoλικoύ ύψoυς πoυ υπερβαίνει τα  5,00μ  (Ρ-22)  / Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε πεζoύς ( 

Ρ-15)/ Aπαγoρεύεται η είσoδoς στα πoδήλατα (Ρ-11)  

 

 
 

Τσιτσάνη 

τμήμα από   Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα /Ξυλοκάστρου( Γ1757, Γ 1405 α) 

 

προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας (με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση –πλάτους 3,50μ έκαστη) , η 

οδός υπογείωση Τσιτσάνη  (κάτω από τις Σιδ. Γραμμές)  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) –πλάτους 4,25μ (τμήμα από   

Σιδέρη έως Βαρίκα -Γ1757) με φορά κίνησης από την οδό Σιδέρη προς την οδό Βαρίκα  

 Μονοδρόμηση της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) –πλάτους 4,25μ (τμήμα 

από   Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα /Ξυλοκάστρου -Γ 1405 α) με φορά κίνησης από 

την οδό Βαρίκα /Ξυλοκάστρου προς την οδό Ανώνυμος(πεζόδρομος) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 61 από 66 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για τις οδούς υπογείωση Τσιτσάνη , 

παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 3,0μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στις οδούς  υπογείωση 

Τσιτσάνη ,καθώς και στις οδούς  παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) και παράπλευρος 

Τσιτσάνη (Ν. Πολιτεία) για το τμήμα από   Σιδέρη /Ανώνυμος(πεζόδρομος) έως Βαρίκα 

/Ξυλοκάστρου( Γ1757, Γ 1405 α) 

 Δημιουργία διάβασης πεζών  στην διασταύρωση παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ) με 

Βαρίκα  

 Προτεραιότητα της οδού Βαρίκα έναντι της οδού παράπλευρος Τσιτσάνη (Αβέρωφ)  

Σιδέρη –(Ρ-2)  

 
 

 

8/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για τις  οδούς Προσαλέντη 

(παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων)  και Φερεκύδη(Γαλάνη-Φαρσάλων) - προτεραιότητα 

και όριο ταχύτητας 

 

Φερεκύδη 

Τμήμα από Γαλάνη-Φαρσάλων  

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 62 από 66 

Για την οδό Φερεκύδη -  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στα παρακάτω σχέδια. 

 

Προτείνεται : 

 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Φερεκύδη (τμήμα από 

Γαλάνη-Φαρσάλων) 

 Προτεραιότητα της οδού Θετιδίου έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2)  

 Προτεραιότητα της οδού Λέγγα   έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2)  

 Προτεραιότητα της οδού Φερεκύδη έναντι της οδού ανώνυμος (Ρ-2) 

 

 Προτεραιότητα της οδού Γαλάνη έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2) 

 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού Φερεκύδη (Ρ-2) 

 

 
 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 63 από 66 

 
 

Προσαλέντη 

τμήμα από παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων 

 

Για την οδό Προσαλέντη -  δεν υπάρχει καμία απόφαση κυκλοφοριακής ρύθμισης 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στα παρακάτω σχέδια. 

 

Προτείνεται : 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα για την οδό Προσαλέντη (τμήμα από 

παράπλευρος Λ.Καραμανλή –Φαρσάλων) 

 Προτεραιότητα της οδού Λέγγα   έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2) –και οι δύο 

κατευθύνσεις 

 Προτεραιότητα της οδού Φαρσάλων έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2)  

 Προτεραιότητα της οδού Προσαλέντη    έναντι της οδού Γαλάνη (Ρ-2)  

 Προτεραιότητα της οδού παράπλευρος Λ.Καραμανλή έναντι της οδού Προσαλέντη (Ρ-2) 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 64 από 66 

 
 

 
 

9/ Απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Υπηρεσία  για οδό Θεοδωρακοπούλου  

(Τσιτσάνη – Μάνου Λοίζου) - καθεστώς στάθμευσης, οδός διπλής κατεύθυνσης ,προτεραιότητα 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 65 από 66 

Για την οδό Θεοδωρακοπούλου ισχύουν : 

 

132/2009 Α.Δ.Σ. - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΜΝΟΥΝ   ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 

 

426/2011 Α.Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

 

Η υφιστάμενη διατομή οδού(από κράσπεδο σε κράσπεδο) αποτυπώνεται στά παρακάτω σχέδια. 

Θεοδωρακοπούλου 

τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου (ΟΤ 593 Β, ΟΤ 594 Β,  ΚΧ 594 Δ) 

προτείνεται 

 Οδός διπλής κυκλοφορίας η οδός Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου 

Λοίζου ) -με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ,πλάτους 3,75μ και χωρίς στάθμευση για τα 

πρώτα 42,00 από τον σηματοδοτούμενο  κόμβο με την οδό Τσιτσάνη, η οποία γίνεται με 

μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ,πλάτους 2,75μ έκαστη & με λωρίδα στάθμευσης 2,00μ. 

 Eφαρμόζεται ανώτατο όριο ταχύτητας 40χλμ/ώρα για την οδό Θεοδωρακοπούλου ( 

τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου -ΟΤ 593 Β, ΟΤ 594 Β,  ΚΧ 594 Δ) 

 Σήμανση του υφιστάμενου (διπλής κατεύθυνσης) ποδηλατόδρομου –πλάτους 2,50μ με 

πινακίδα Ρ-65 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά πλευρά για τα 

πρώτα 42,00μ της οδού Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου - ΟΤ 

594 Β,  ΚΧ 594 Δ) και φορά κίνησης από την οδό Τσιτσάνη προς την οδό Μάνου Λοίζου 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, στην δεξιά πλευρά της οδού 

Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου Λοίζου - ΟΤ 593 Β ) και φορά 

κίνησης από την οδό Μάνου Λοίζου προς την οδό Τσιτσάνη 

 Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλήν ΙΧ, στην δεξιά πλευρά , 

μετά τα  πρώτα 42,00μ της οδού Θεοδωρακοπούλου ( τμήμα από Τσιτσάνη έως Μάνου 

Λοίζου - ΟΤ 594 Β,  ΚΧ 594 Δ) και φορά κίνησης από την οδό Τσιτσάνη προς την οδό 

Μάνου Λοίζου 

 Προτεραιότητα της οδού Θεοδωρακοπούλου  έναντι της οδού Μάνου Λοίζου –Ρ2 (και οι 

δύο πλευρές ) 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3



 

 

Σελίδα 66 από 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
 

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 

ΑΔΑ: 9ΟΙΧΩΛΞ-ΦΜ3
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