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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Λάρισα 18-12-2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72 

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

 
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 και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 55754/12-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής: 
 Σχετικά: 
1/Την υπ’αριθμ. 30379/5-09-2018 αίτηση της κ. Χρ. Τοπουζλή για χορήγηση προσωρινής θέσης 
στάθμευσης  για το Εργαστήρι δημιουργίας παιχνιδιού & μάθησης για παιδιά 1,5 έως 10 ετών 
«ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ» στην Τζαρτζάνου 14 – Αποτελεί συνοικιακό Εργαστήριο απασχόλησης 
παιδιών , στο οποίο η προσέλευση των παιδιών γίνεται με την εποπτεία των γονέων με ΙΧ και όχι με 
σχολικό λεωφορείο  
2/ τις υπ’αριθμ.  37905/1-11-2018 & 11853/16-03-20187 αιτήσεις του κ. Ορέστη Παρδάλη για 
χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης για την επιχείρηση επί της οδού Αβέρωφ  8 Α –Δεν υφίσταται η 
επιχείρηση. 
3/ τις υπ’αριθμ Η2574/28-11-2018 ,42569/28-11-2018, 42575/28-11-2018, 42572/28-11-208 και 
42571/28-11-2018 αιτήσεις για χορήγηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης επιχειρήσεων επί της οδού Ηρ. 
Πολυτεχνείου 98, 102, 94, 96 και 104 –δες  τεχνική περιγραφή 
4/ Την υπ’αριθμ. 5678/7-02-2019 αίτηση του κ. Εξαρχόπουλου Θεοδ. για χορήγηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης για την επιχείρηση επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 163–δες  τεχνική περιγραφή 
5/ Την υπ’αριθμ. 20980/6-05-2019 αίτηση τριών επιχειρήσεων για χορήγηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 168–δες  τεχνική περιγραφή 
6/ Την υπ’αριθμ. 24408/28-05-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 18 & Ανθ. Γαζή–δες  τεχνική περιγραφή 
7/ Την υπ’αριθμ. 38367/28-05-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Αρκαδίου & Ξενοπούλου–δες  τεχνική περιγραφή 
8/ Την υπ’αριθμ. 58377/1-09-2017 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Υψηλάντου 55-57 & Οικ. Εξ Οικονόμων–δες  τεχνική περιγραφή 
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9/ Την υπ’αριθμ. 10965/5-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Τσίρκα - Δεν υφίσταται η επιχείρηση. 
10/ Την υπ’αριθμ. 22055/13-05-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Φαρσάλων 111 – Επιχείρηση που χρησιμοποιεί το πεζοδρόμιο για θέση στάθμευσης ΙΧ  
11/ Την υπ’αριθμ. 27943/20-0-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Παναγούλη & Ηπείρου  –Δεν υφίσταται η επιχείρηση. 
12/ Την υπ’αριθμ. 39693/13-11-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Γεωργιάδου 11 -δες  τεχνική περιγραφή 
13/Νοσοκομείο Κουτλιμπάνειο 
14/ Την υπ’αριθμ. 28202/20-08-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Χρυσοχόου 53 – Δεν υπάρχει ανάγκη για φορτοεκφόρτωση –το μανάβικο εκθέτει τα 
προϊόντα πάνω στην οδό. 
15/ Την υπ’αριθμ. 36304/23-10-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Καραολή Δημητρίου & Μακρυγιάννη-δες  τεχνική περιγραφή 
16/ Την υπ’αριθμ. 6699/12-02-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Λορέντζου Μαβίλη 3 -δες  τεχνική περιγραφή 
17/ Την υπ’αριθμ. 78404/16-11-2017 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Γ. Σεφέρη 80 
18/ Την υπ’αριθμ. 8175/19-02-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού 25ης Μαρτίου 6 - Δεν υπάρχει ανάγκη για φορτοεκφόρτωση είναι γραφείο Μηχανικών 
19/ Την υπ’αριθμ. 886/10-01-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Αλεξάνδρας 5 
20/ Την υπ’αριθμ. 2016/20-06-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Ταγματάρχου Βελησσαρίου 35 
21/ Την υπ’αριθμ. 36868/27-08-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Πάρου 9 
22/ Την υπ’αριθμ. 3184/25-01-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης Δικύκλων επί της οδού 
Κουμουνδούρου 14 
23/ Την υπ’αριθμ. 11638/7-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης Σχολικού Λεωφορείου 
επί της οδού 23ης  Οκτωβρίου 81–αποτελεί Κέντρο μελέτης σχολικών μαθημάτων «Δένδρο της 
Μάθησης» στο οποίο η προσέλευση των παιδιών γίνεται με την εποπτεία των γονέων με ΙΧ και όχι 
με σχολικό λεωφορείο  
24/ Την υπ’αριθμ. 12551/28-03-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης Σχολικού Λεωφορείου 
επί της οδού 23ης  Οκτωβρίου 72 
25/ Την υπ’αριθμ. 34548/8-10-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
των οδών Αγ. Τριάδος & Καναβατζόγλου  
26/ Την υπ’αριθμ. 34834/5-08-2019 αίτηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο για χορήγηση θέσης 
στάθμευσης στον πλησιέστερο δημοτικό χώρο στάθμευσης –Το τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
δεν διαχειρίζεται τους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης 
27/ Την υπ’αριθμ. 17391/10-04-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
των οδών Λορέντζου Μαβίλη & Ερυθρού Σταυρού 
28/Τις υπ’αριθμ. 6888/12-02-2019 & 19308/19-04-2019 αιτήσεις της Περιφερειακής Δ/νσης 
Εκπαίδευσης για χορήγηση θέση στάθμευσης 
29/ Την υπ’αριθμ. 14879/27-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Δήμητρας 29 –Υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις φορτοεκφόρτωσης ανα ΟΤ μετά την 
ανακατασκευή της οδού. 
30/ Την υπ’αριθμ. 7894/21-02-2018 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Αριστείδου 2 
31/ Την υπ’αριθμ. 14501/26-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Ιουστινιανού 2  
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32/ Την υπ’αριθμ. 28113/21-06-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Σκαρλάτου Σούτσου & Παλαιστίνης 
33/ Τις υπ’αριθμ. 15350/29-03-2019 & 80507/24-11-2017 αιττήσεις επιχείρησης για χορήγηση θέσης 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παπακυριαζή 45 & 46 
34/ Την υπ’αριθμ. 12366/13-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Παπαναστασίου & Μπουκουβάλα - Δεν υπάρχει ανάγκη για φορτοεκφόρτωση – τα 
επαγγελματικά οχήματα δεν θα χρησιμοποιήσουν την Μπουκουβάλα 
35/ Την υπ’αριθμ. 14163/21-03-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Ασκληπιού 84 & Ρούσβελτ 
36/ Την υπ’αριθμ. 58366/1-09-2017 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Παπακυριαζή 65 
37/ Την υπ’αριθμ. 287/25-02-2019 αίτηση του Δημοτικού Ωδείου για χορήγηση θέσεων για να 
μπορούν οι γονείς να παραδίδουν/παραλαμβάνουν τα παιδιά επί της οδού Ολύμπου 
38/ Την υπ’αριθμ. 21840/18-06-2018 αίτηση του Φαρμακείου για χορήγηση ολιγόλεπτης στάθμευσης 
επί της οδού Παπαναστασίου 94 –δεν προβλέπεται τέτοια θέση , να γίνει χρήση της θέσης 
φορτοεκφόρτωσης 
39/ Την υπ’αριθμ. 25730/23-07-2018 αίτηση Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών για 
χορήγηση θέσης ΑμΕΑ επί της οδού Ηπείρου  
40/ Την υπ’αριθμ. 42823/3-10-2019 αίτηση επιχείρησης για χορήγηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Γρηγορίου Ε’ 3 
 
 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 (φορτοεκφόρτωση , στάθμευση δικύκλων, ποδηλάτων κλπ.  στην πόλη της Λάρισας»  
για την λήψη κανονιστικής απόφασης. 
όπως αυτή συζητήθηκε. 
 

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 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και τα άρθρα 79 & 82 του Ν3463/2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ)  την εισήγηση της Υπηρεσίας σχετικά με την ρύθμιση της στάθμευσης «Παραχώρηση 
θέσεων  στάθμευσης (φορτοεκφόρτωση , στάθμευση δικύκλων, ποδηλάτων κλπ.  στην πόλη της 
Λάρισας»  όπως αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της 
αυτοψίας της Υπηρεσίας , για την λήψη κανονιστικής απόφασης. 
 
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 

1/ στο τμήμα από Κομνηνών έως Ξανθίππης  (ΟΤ 481) 
Απάντηση του (3) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
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Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
2/ τμήμα από Υψηλάντου έως  Κουτσούμπα (OT 961 A) 
Απάντηση του (4) σχετικού 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
3/ τμήμα από Αρκαδίου  έως  Μιχαήλ Αγγέλου (ΟΤ 1015 Α) 
Απάντηση του (5) σχετικού 
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.  
4/ τμήμα από Ανθ. Γαζή   έως  Ανώνυμος (ΟΤ 505 Α) 
Απάντηση του (6) σχετικού 
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.  

 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου   έως  Ξενοπούλου (ΟΤ 1009) 
Απάντηση του (7) σχετικού 
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.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 
1/τμήμα από Υψηλάντου  έως  Πέρπερα (ΟΤ 963) 
Απάντηση του (8) σχετικού 
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.  
2/τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσαρη (ΟΤ 996 & ΟΤ 798) 
ΟΤ 996   
Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης γενική ΑμΕΑ 
ΟΤ 798 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Μηχανοκίνητα δίκυκλα 

 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

1/ τμήμα από Ζαλόγγου   έως  Ζωοδόχου Πηγής (ΟΤ 953 Β) 
Απάντηση του (12) σχετικού 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
2/ τμήμα από Σβάρτσ έως Τσακάλωφ (ΟΤ 998) 
Απάντηση του (13) σχετικού 
Τρείς θέσεις (1) Ασθενοφόρου 
Τρείς (3) θέσεις  στάθμευσης γενικές  ΑμΕΑ  
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
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τμήμα από Καραολή Δημητρίου έως  Ράγκου( ΟΤ 661 Α) 
Απάντηση του (15) σχετικού 
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.  

 
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 

τμήμα από Πραξιτέλους  έως  Αγ. Μαρίνης (ΟΤ 985 Β) 
Απάντηση του (16) σχετικού 
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.  

 
Γ. ΣΕΦΕΡΗ  

τμήμα από Αγιάς  έως  Πυθαγόρα (ΟΤ 1002) 
Απάντηση του (17) σχετικού 
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.  

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως  Κολοκοτρώνη (ΟΤ 489) 
Απάντηση του (19) σχετικού 
 
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.  

 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ  

1/τμήμα από Αθανασίου Διάκου έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 820 Β) 
Απάντηση του (20) σχετικού 
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.  
2/τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Κύπρου (ΟΤ 822 Ε) 
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.  
 

ΠΑΡΟΥ  
τμήμα από Σερίφου έως  Ικαρίας (ΟΤ 351) 
Απάντηση του (21) σχετικού 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 
για τις ώρες, καθημερινά 09:00 – 14:00 , εξαιρείται το Σαββατοκύριακο. Εκτός ωραρίου 
φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για Ελεύθερη Στάθμευση. 

 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ  

τμήμα από Περαιβού έως  Παπαναστασίου (ΟΤ 814 Α) 
Απάντηση του (22) σχετικού 
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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.  
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  

 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ , ΚΑΝΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

Επί της οδού Αγίας Τριάδος , επί της οδού Καναβατζόγλου και επί της οδού Χατζημιχάλη(ΟΤ 733) 
Απάντηση του (25) σχετικού 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Δύο γενικές (2) θέσεις στάθμευσης για ΑμΕΑ  
 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη και επί της οδού Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 997 Α) 
Απάντηση του (27) σχετικού 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
τμήμα από μ. Μπότσαρη έως  Ηλιοδώρου (ΟΤ 810 Α) 
Απάντηση του (28) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
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.  
Μία θέση (1) στάθμευσης για ΙΧ της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ.- Δευτ. Εκπαίδευσης για τις 
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 07:00 – 17:00. Εκτός ωραρίου 
φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
τμήμα από Παλαιστίνης έως  Κύπρου (ΟΤ 821 Α) 
Απάντηση του (30) σχετικού  
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.  
 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 
τμήμα από Κοτσώνη έως  Παναγούλη (ΟΤ 792) -σύμφωνα με την νέα μελέτη 
Απάντηση του (31) σχετικού  
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.  
 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 
τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 823) 
Απάντηση του (32) σχετικού  
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.  
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ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 

1/τμήμα από Παπαναστασίου έως  Διογένους (ΟΤ 814 Γ) & τμήμα από Παπαναστασίου έως  Παύλου 
Μελά (ΟΤ 823 Γ) 
Δύο θέσεις (2) 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.  
ΟΤ 814 Γ 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
ΟΤ 823 Γ 
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
2/τμήμα από Ανθίμου Γαζή έως  Φαρμακίδου (ΟΤ 813 Γ) 
Απάντηση του (36) σχετικού  
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.  
 

ΡΟΥΣΒΕΛΤ –νέα μελέτη 
1/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως  Ασκληπιού (ΟΤ 795) 
Απάντηση του (35) σχετικού  
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΙΥ 7404 
2/τμήμα από Ηπείρου έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 799) 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για οχήματα της Αντιδ. Πολιτισμού 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
3/τμήμα από Κωλέτη  έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 798) 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΡΙ 5293 
4/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως Γρηγορίου Ε’ (ΟΤ 796) 
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.  
Τρείς  θέσεις (3) στάθμευσης για όχημα του ΣΟΦΛΑ 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
5/τμήμα από Γρηγορίου Ε’  έως Δημ. Αστεριάδη (ΟΤ 790 Α) 
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.  
 

31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
τμήμα από Ογλ έως  Σολωμού (ΟΤ 984 Α) 
Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 απόφαση του Δ.Σ. 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Τουριστικό Λεωφορείο 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
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τμήμα από Αμαλίας έως  Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) 
Δύο θέσεις (2) γενικές ΑμΕΑ 
 

ΟΛΥΜΠΟΥ 
1/τμήμα από Βενιζέλου έως  Νιρβάνα (ΟΤ 873 Α) 
Απάντηση του (37) σχετικού  
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.  
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για το Δημοτικό Ωδείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για 
τις ώρες, καθημερινά 15:00 – 21:00μμ. Εκτός ωραρίου επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
2/τμήμα από Νιρβάνα έως Βύρωνος (ΟΤ 873 Β) 
Μία (1) θέση στάθμευσης προσωπική για ΑμΕΑ (ΡΙΝ 6849) 
3/τμήμα από Βύρωνος έως Γαριβάλδη (ΟΤ 878 Α) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
4/τμήμα από Γαριβάλδη έως Νίκης (ΟΤ 879) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
5/τμήμα από Νίκης έως Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 879 Α) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 
1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 879   & ΟΤ 878) 
ΟΤ 879  
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
ΟΤ 878 
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.  
2/τμήμα από Ολύμπου έως Λ. Μαβίλη (ΟΤ 996 Α   & ΟΤ 996 Β) 
ΟΤ 996 Α  
Μία θέση (1) στάθμευσης για Φορτοταξί 
ΟΤ 996 Β 
Δύο προσωπικές θέσεις στάθμευσης (2) ΑμΕΑ  (για τα ΡΙΜ 6723 & ΡΡΑ 3367) 
 

Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 
1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 878 , ΟΤ 878 Α    & ΟΤ 873) 
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ΟΤ 878  
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.  
ΟΤ 878 Α  
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.  
ΟΤ 873 
Τέσσερις θέσεις (4) για Φορτοταξί 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
1/τμήμα από Σμολένσκη  έως  Καραθάνου (ΟΤ 767 Γ) 
Μία θέση (1) προσωπική ΑμΕΑ (ΡΙΚ 2039) 
2/τμήμα από Λεωνιδίου  έως  Τζαβέλλα (ΟΤ 801 Α) 
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.  
2/τμήμα από Τζαβέλλα έως Ανθίμου Γαζή(ΟΤ 780) 
Απάντηση του (39) σχετικού  
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΡ 7075) 
Μία γενική (1) θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
1/τμήμα από Κουμουνδουρου  έως  Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
Μία (1) θέση για Σχολικό λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 
καθημερινά 06:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ 
2/τμήμα από Μουρούζη έως  Ηρ. Πολυτεχνείου  (ΟΤ 782) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα  
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Αγ. Νικολάου (ΚΧ 785 ) 
Τροποποιεί την απόφαση 421/2019 Δ.Σ. ( στα ΟΤ 797 Α & ΚΧ  785 –Παπαναστασίου) 
Καταργούνται οι θέσεις ΑμΕΑ επί της οδού Αγ. Νικολάου και η μία θέση Φορτοεκφόρτωσης επί της 
οδού Παπαναστασίου. 
Δύο γενικές θέσεις (2) στάθμευσης ΑμΕΑ 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 
1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 797Α ) 
Απάντηση του (40) σχετικού  
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.  
2/τμήμα από  Γιαννιτσιώτη έως Αβέρωφ (ΟΤ 797 &  ΟΤ 789 Β ) 
ΟΤ 797 
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Καταργείται η θέση Φορτοεκφόρτωσης στο ΟΤ 797 
ΟΤ 789 Β 
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.  
 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 
1/τμήμα από Ταγμ. Βελησσαρίου  έως  Κενταύρων (ΟΤ 862 Α ) 
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.  
 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 
1/επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και επί της οδού Πετρόμπεη (ΟΤ 998 , ΟΤ 994 Γ &  ΟΤ 999 Α) 
ΟΤ 998 
Δύο (2) γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για Ασθενοφόρα 
 
ΟΤ 994 Γ  
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
ΟΤ 999 Α 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά την Παραχώρηση θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης, δικύκλων, ποδηλάτων κλπ. & διάφορων ειδικών θέσεων στην πόλη της 
Λάρισας που προέκυψαν κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας 
της Υπηρεσίας και αναλύονται όπως παρακάτω: 

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

1/ στο τμήμα από Κομνηνών έως Ξανθίππης  (ΟΤ 481) 
Απάντηση του (3) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
2/ τμήμα από Υψηλάντου έως  Κουτσούμπα (OT 961 A) 
Απάντηση του (4) σχετικού 
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Τρείς θέσεις (3) 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.  
3/ τμήμα από Αρκαδίου  έως  Μιχαήλ Αγγέλου (ΟΤ 1015 Α) 
Απάντηση του (5) σχετικού 
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.  
4/ τμήμα από Ανθ. Γαζή   έως  Ανώνυμος (ΟΤ 505 Α) 
Απάντηση του (6) σχετικού 
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.  

 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου   έως  Ξενοπούλου (ΟΤ 1009) 
Απάντηση του (7) σχετικού 
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.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 
1/τμήμα από Υψηλάντου  έως  Πέρπερα (ΟΤ 963) 
Απάντηση του (8) σχετικού 
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.  
2/τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσαρη (ΟΤ 996 & ΟΤ 798) 
ΟΤ 996   
Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης γενική ΑμΕΑ 
ΟΤ 798 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Μηχανοκίνητα δίκυκλα 

 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

1/ τμήμα από Ζαλόγγου   έως  Ζωοδόχου Πηγής (ΟΤ 953 Β) 
Απάντηση του (12) σχετικού 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
2/ τμήμα από Σβάρτσ έως Τσακάλωφ (ΟΤ 998) 
Απάντηση του (13) σχετικού 
Τρείς θέσεις (1) Ασθενοφόρου 
Τρείς (3) θέσεις  στάθμευσης γενικές  ΑμΕΑ  
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
τμήμα από Καραολή Δημητρίου έως  Ράγκου( ΟΤ 661 Α) 
Απάντηση του (15) σχετικού 
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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.  

 
ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 

τμήμα από Πραξιτέλους  έως  Αγ. Μαρίνης (ΟΤ 985 Β) 
Απάντηση του (16) σχετικού 
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.  

 
Γ. ΣΕΦΕΡΗ  

τμήμα από Αγιάς  έως  Πυθαγόρα (ΟΤ 1002) 
Απάντηση του (17) σχετικού 
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.  

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως  Κολοκοτρώνη (ΟΤ 489) 
Απάντηση του (19) σχετικού 
 
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.  

 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ  

1/τμήμα από Αθανασίου Διάκου έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 820 Β) 
Απάντηση του (20) σχετικού 
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.  
2/τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Κύπρου (ΟΤ 822 Ε) 
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.  
 

ΠΑΡΟΥ  
τμήμα από Σερίφου έως  Ικαρίας (ΟΤ 351) 
Απάντηση του (21) σχετικού 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και 
για τις ώρες, καθημερινά 09:00 – 14:00 , εξαιρείται το Σαββατοκύριακο. Εκτός ωραρίου 
φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για Ελεύθερη Στάθμευση. 

 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ  

τμήμα από Περαιβού έως  Παπαναστασίου (ΟΤ 814 Α) 
Απάντηση του (22) σχετικού 
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.  
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Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ , ΚΑΝΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
Επί της οδού Αγίας Τριάδος , επί της οδού Καναβατζόγλου και επί της οδού Χατζημιχάλη(ΟΤ 733) 
Απάντηση του (25) σχετικού 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Δύο γενικές (2) θέσεις στάθμευσης για ΑμΕΑ  
 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη και επί της οδού Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 997 Α) 
Απάντηση του (27) σχετικού 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
τμήμα από μ. Μπότσαρη έως  Ηλιοδώρου (ΟΤ 810 Α) 
Απάντηση του (28) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
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.  
Μία θέση (1) στάθμευσης για ΙΧ της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ.- Δευτ. Εκπαίδευσης για τις 
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 07:00 – 17:00. Εκτός ωραρίου 
φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
τμήμα από Παλαιστίνης έως  Κύπρου (ΟΤ 821 Α) 
Απάντηση του (30) σχετικού  
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.  
 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 
τμήμα από Κοτσώνη έως  Παναγούλη (ΟΤ 792) -σύμφωνα με την νέα μελέτη 
Απάντηση του (31) σχετικού  
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.  
 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 
τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 823) 
Απάντηση του (32) σχετικού  
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.  
 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
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1/τμήμα από Παπαναστασίου έως  Διογένους (ΟΤ 814 Γ) & τμήμα από Παπαναστασίου έως  Παύλου 
Μελά (ΟΤ 823 Γ) 
Δύο θέσεις (2) 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.  
ΟΤ 814 Γ 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
ΟΤ 823 Γ 
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
2/τμήμα από Ανθίμου Γαζή έως  Φαρμακίδου (ΟΤ 813 Γ) 
Απάντηση του (36) σχετικού  
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.  
 

ΡΟΥΣΒΕΛΤ –νέα μελέτη 
1/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως  Ασκληπιού (ΟΤ 795) 
Απάντηση του (35) σχετικού  
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΙΥ 7404 
2/τμήμα από Ηπείρου έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 799) 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για οχήματα της Αντιδ. Πολιτισμού 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
3/τμήμα από Κωλέτη  έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 798) 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΡΙ 5293 
4/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως Γρηγορίου Ε’ (ΟΤ 796) 
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.  
Τρείς  θέσεις (3) στάθμευσης για όχημα του ΣΟΦΛΑ 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
5/τμήμα από Γρηγορίου Ε’  έως Δημ. Αστεριάδη (ΟΤ 790 Α) 
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.  
 

31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
τμήμα από Ογλ έως  Σολωμού (ΟΤ 984 Α) 
Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 απόφαση του Δ.Σ. 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Τουριστικό Λεωφορείο 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
τμήμα από Αμαλίας έως  Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) 
Δύο θέσεις (2) γενικές ΑμΕΑ 
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ΟΛΥΜΠΟΥ 

1/τμήμα από Βενιζέλου έως  Νιρβάνα (ΟΤ 873 Α) 
Απάντηση του (37) σχετικού  
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.  
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για το Δημοτικό Ωδείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για 
τις ώρες, καθημερινά 15:00 – 21:00μμ. Εκτός ωραρίου επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση. 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
2/τμήμα από Νιρβάνα έως Βύρωνος (ΟΤ 873 Β) 
Μία (1) θέση στάθμευσης προσωπική για ΑμΕΑ (ΡΙΝ 6849) 
3/τμήμα από Βύρωνος έως Γαριβάλδη (ΟΤ 878 Α) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
4/τμήμα από Γαριβάλδη έως Νίκης (ΟΤ 879) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
5/τμήμα από Νίκης έως Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 879 Α) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 
1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 879   & ΟΤ 878) 
ΟΤ 879  
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
ΟΤ 878 
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.  
2/τμήμα από Ολύμπου έως Λ. Μαβίλη (ΟΤ 996 Α   & ΟΤ 996 Β) 
ΟΤ 996 Α  
Μία θέση (1) στάθμευσης για Φορτοταξί 
ΟΤ 996 Β 
Δύο προσωπικές θέσεις στάθμευσης (2) ΑμΕΑ  (για τα ΡΙΜ 6723 & ΡΡΑ 3367) 
 

Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 
1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 878 , ΟΤ 878 Α    & ΟΤ 873) 
ΟΤ 878  
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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.  
ΟΤ 878 Α  
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.  
ΟΤ 873 
Τέσσερις θέσεις (4) για Φορτοταξί 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
1/τμήμα από Σμολένσκη  έως  Καραθάνου (ΟΤ 767 Γ) 
Μία θέση (1) προσωπική ΑμΕΑ (ΡΙΚ 2039) 
2/τμήμα από Λεωνιδίου  έως  Τζαβέλλα (ΟΤ 801 Α) 
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.  
2/τμήμα από Τζαβέλλα έως Ανθίμου Γαζή(ΟΤ 780) 
Απάντηση του (39) σχετικού  
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΡ 7075) 
Μία γενική (1) θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
1/τμήμα από Κουμουνδουρου  έως  Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
Μία (1) θέση για Σχολικό λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 
καθημερινά 06:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ 
2/τμήμα από Μουρούζη έως  Ηρ. Πολυτεχνείου  (ΟΤ 782) 
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα  
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Αγ. Νικολάου (ΚΧ 785 ) 
Τροποποιεί την απόφαση 421/2019 Δ.Σ. ( στα ΟΤ 797 Α & ΚΧ  785 –Παπαναστασίου) 
Καταργούνται οι θέσεις ΑμΕΑ επί της οδού Αγ. Νικολάου και η μία θέση Φορτοεκφόρτωσης επί της 
οδού Παπαναστασίου. 
Δύο γενικές θέσεις (2) στάθμευσης ΑμΕΑ 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 
1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 797Α ) 
Απάντηση του (40) σχετικού  
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.  
2/τμήμα από  Γιαννιτσιώτη έως Αβέρωφ (ΟΤ 797 &  ΟΤ 789 Β ) 
ΟΤ 797 
Καταργείται η θέση Φορτοεκφόρτωσης στο ΟΤ 797 
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ΟΤ 789 Β 
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.  
 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 
1/τμήμα από Ταγμ. Βελησσαρίου  έως  Κενταύρων (ΟΤ 862 Α ) 
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.  
 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 
1/επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και επί της οδού Πετρόμπεη (ΟΤ 998 , ΟΤ 994 Γ &  ΟΤ 999 Α) 
ΟΤ 998 
Δύο (2) γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για Ασθενοφόρα 
 
ΟΤ 994 Γ  
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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
ΟΤ 999 Α 
Δύο θέσεις (2) 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.  
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 

 
Aποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 «Παραχώρηση 
θέσεων  στάθμευσης (φορτοεκφόρτωση , στάθμευση δικύκλων, ποδηλάτων κλπ.  στην πόλη της Λάρισας»  όπως 
αυτή προέκυψε κατόπιν  ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων  και της αυτοψίας της Υπηρεσίας, για την λήψη 
κανονιστικής απόφασης. 
 
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 για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
• Θέσεις στάθμευσης ασθενοφόρου (για τις ανάγκες  κλινικών, νοσοκομείων κλπ)  
• Θέσεις στάθμευσης για χρηματαποστολή σε Τράπεζες για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 

07:00 – 16:00. Εκτός ωραρίου 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 για Σχολικό Λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 07:00 – 
16:00. Εκτός ωραρίου 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] 

• Γενικές θέσεις ΑμΕΑ & Επικαιροποίηση προσωπικών θέσεων ΑμΕΑ 
• Θέσεις στάθμευσης για Δημόσια Υπηρεσία 

ΛΑΡΙΣΑ  12/12/2019 

mailto:kyklof@larissa-dimos.gr
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Προηγούμενες αποφάσεις παύουν να ισχύουν  

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στην οδό  
 

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
 

1/ στο τμήμα από Κομνηνών έως Ξανθίππης  (ΟΤ 481) 
 
ΟΤ 481 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (3) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα 
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2/ τμήμα από Υψηλάντου έως  Κουτσούμπα (OT 961 A) 
 
ΟΤ 961 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (4) σχετικού 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
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3/ τμήμα από Αρκαδίου  έως  Μιχαήλ Αγγέλου (ΟΤ 1015 Α) 
 
ΟΤ 1015 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 

 
 
Απάντηση του (5) σχετικού 
 
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.  
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4/ τμήμα από Ανθ. Γαζή   έως  Ανώνυμος (ΟΤ 505 Α) 
 
ΟΤ 505 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (6) σχετικού 
 
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.  
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ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
 
τμήμα από Ηρ. Πολυτεχνείου   έως  Ξενοπούλου (ΟΤ 1009) 
 
ΟΤ 1009 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

 
Απάντηση του (7) σχετικού 
 
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.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 
 

1/τμήμα από Υψηλάντου  έως  Πέρπερα (ΟΤ 963) 
 
ΟΤ 963 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (8) σχετικού 
 
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.  
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2/τμήμα από Ρούσβελτ έως Μ. Μπότσαρη (ΟΤ 796 & ΟΤ 798) 
 
ΟΤ 796  & ΟΤ 798 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

 

 
 
 

 
 

ΟΤ 796   
 

           Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
           Μία θέση (1) στάθμευσης γενική ΑμΕΑ 
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ΟΤ 798 
 

Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Μηχανοκίνητα δίκυκλα 

 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

 
1/ τμήμα από Ζαλόγγου   έως  Ζωοδόχου Πηγής (ΟΤ 935 Β) 
 
ΟΤ 935 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (12) σχετικού 
 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
 
2/ τμήμα από Σβάρτσ   έως  Τσακάλωφ (ΟΤ 998) 
 
ΟΤ 998 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Απάντηση του (13) σχετικού 
 
Τρείς θέσεις (1) Ασθενοφόρου 
 
Τρείς (3) θέσεις  στάθμευσης γενικές  ΑμΕΑ  
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
 

τμήμα από Καραολή Δημητρίου έως  Ράγκου( ΟΤ 661 Α) 
 
ΟΤ 661 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 

 
 
 
Απάντηση του (15) σχετικού 
 
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.  
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ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 

 
τμήμα από Πραξιτέλους  έως  Αγ. Μαρίνης (ΟΤ 985 Β) 
 
ΟΤ 985 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
 
Απάντηση του (16) σχετικού 
 
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.  
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Γ. ΣΕΦΕΡΗ  
 

τμήμα από Αγιάς  έως  Πυθαγόρα (ΟΤ 1002) 
 
ΟΤ 1002 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (17) σχετικού 
 
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.  
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  
 

τμήμα από 28ης Οκτωβρίου έως  Κολοκοτρώνη (ΟΤ 489) 
 
ΟΤ 489 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (19) σχετικού 
 
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.  
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ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ  
 

1/τμήμα από Αθανασίου Διάκου έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 820 Β) 
 
ΟΤ 820 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (20) σχετικού 
 
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.  
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2/τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Κύπρου (ΟΤ 822 Ε) 
 
ΟΤ 822 Ε (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
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.  
 
 

 
ΠΑΡΟΥ  

 
τμήμα από Σερίφου έως  Ικαρίας (ΟΤ 351) 
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ΟΤ 351 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
 
Απάντηση του (21) σχετικού 
 
Μία θέση (1) προσωρινής στάσης για φορτοεκφόρτωση, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, 
καθημερινά 09:00 – 14:00 , εξαιρείται το Σαββατοκύριακο . Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για Ελεύθερη Στάθμευση. 
 

 
 
 
 

 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ  
 

τμήμα από Περαιβού έως  Παπαναστασίου (ΟΤ 814 Α) 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 35 από 73 
 

 

 
ΟΤ 814 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (22) σχετικού 
 
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.  
 

Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

 
 
 
 

23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
 

τμήμα από Κανάρη έως  Κίρκης (ΟΤ 968 Α) 
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ΟΤ 968 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Απάντηση του (24) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
 
Τρείς θέσεις (3) 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.  
 

Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
Μία (1) θέση για Σχολικό λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 
16:00. Εκτός ωραρίου η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
 

 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ , ΚΑΝΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 

 
Επί της οδού Αγίας Τριάδος , επί της οδού Καναβατζόγλου και επί της οδού Χατζημιχάλη(ΟΤ 733) 
 
ΟΤ 733 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Απάντηση του (25) σχετικού 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 
Δύο γενικές (2) θέσεις στάθμευσης για ΑμΕΑ  
 
 

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

Επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη και επί της οδού Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 997 Α) 
 
ΟΤ 997 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Απάντηση του (27) σχετικού 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
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ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

τμήμα από μ. Μπότσαρη έως  Ηλιοδώρου (ΟΤ 810 Α) 
 
 
ΟΤ 810 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
 
Απάντηση του (28) σχετικού –τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 Απόφαση του Δ.Σ. 
 
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.  
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για ΙΧ της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτ.- Δευτ. Εκπαίδευσης για τις ημέρες Δευτέρα έως 
Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 07:00 – 17:00. Εκτός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης η θέση  δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 42 από 73 
 

 

 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

 
τμήμα από Παλαιστίνης έως  Κύπρου (ΟΤ 821 Α) 
 
 
ΟΤ 821 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (30) σχετικού  
 
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.  
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 43 από 73 
 

 

 
 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 
 

τμήμα από Κοτσώνη έως  Παναγούλη (ΟΤ 792)-σύμφωνα με την νέα μελέτη 
 
 
ΟΤ 792 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
 
Απάντηση του (31) σχετικού  
 
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.  
 

 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 44 από 73 
 

 

 
 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 
 

τμήμα από Παλαιστίνης  έως  Παπακυριαζή (ΟΤ 823) 
 
 
ΟΤ 823 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Απάντηση του (32) σχετικού  
 
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.  
 
 

 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 45 από 73 
 

 

 
 
 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
 

1/τμήμα από Παπαναστασίου έως  Διογένους (ΟΤ 814 Γ) & τμήμα από Παπαναστασίου έως  Παύλου Μελά (ΟΤ 
823 Β) 
 
 
ΟΤ 814 Γ  &  ΟΤ 823 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 
Απάντηση του (33) σχετικού  
 
ΟΤ 814 Γ 
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 

Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 46 από 73 
 

 

ΟΤ 823 Β 
 
Μία θέση (1)  στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
2/τμήμα από Ανθίμου Γαζή έως  Φαρμακίδου (ΟΤ 813 Γ) 
 
 

 
 
 
 

Απάντηση του (36) σχετικού  
 
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.  

 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 47 από 73 
 

 

 
 
 
 
 

ΡΟΥΣΒΕΛΤ –νέα μελέτη 
 

1/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως  Ασκληπιού (ΟΤ 795) 
 
ΟΤ 795 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 48 από 73 
 

 

 

 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 49 από 73 
 

 

Απάντηση του (35) σχετικού  
 
Δύο θέσεις (2) 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.  
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για όχημα της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΙΥ 7404 
 
2/τμήμα από Ηπείρου έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 799) 
 
ΟΤ 799 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για οχήματα της Αντιδ. Πολιτισμού 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 50 από 73 
 

 

3/τμήμα από Κωλέτη  έως Οικονόμου Εξ Οικονόμων (ΟΤ 798) 
 
ΟΤ 798 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης Προσωπική ΑμΕΑ για το ΙΧ με αριθμό ΡΡΙ 5293 
 
4/τμήμα από Οικονόμου Εξ Οικονόμων έως Γρηγορίου Ε’ (ΟΤ 796) 
 
ΟΤ 796 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 51 από 73 
 

 

 

 
 
 
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.  
 
Τρείς  θέσεις (3) στάθμευσης για όχημα του ΣΟΦΛΑ 
 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
 
5/τμήμα από Γρηγορίου Ε’  έως Δημ. Αστεριάδη (ΟΤ 790 Α) 
 
ΟΤ 790 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 52 από 73 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
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.  

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 53 από 73 
 

 

 
 

31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 

1/τμήμα από Ογλ έως  Σολωμού (ΟΤ 984 Α) 
 
ΟΤ 984 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Τροποποιεί την υπ’αριθμ. 421/2019 απόφαση του Δ.Σ. 
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Τουριστικό Λεωφορείο 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 54 από 73 
 

 

 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
 

1/τμήμα από Αμαλίας έως  Ολύμπου (ΚΧ 982 Β) 
 
ΟΤ ΚΧ 982 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
 
Δύο θέσεις (2) γενικές ΑμΕΑ 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 55 από 73 
 

 

 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
1/τμήμα από Βενιζέλου έως  Νιρβάνα (ΟΤ 873 Α) 
 
ΟΤ 873 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 
Απάντηση του (37) σχετικού  
 
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.  
 
Δύο θέσεις (2) στάθμευσης για το Δημοτικό Ωδείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 
15:00 – 21:00μμ. Εκτός ωραρίου επιτρέπεται η ελεύθερη στάθμευση. 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 56 από 73 
 

 

 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης γενική για ΑμΕΑ  
 
2/τμήμα από Νιρβάνα έως Βύρωνος (ΟΤ 873 Β) 
 
ΟΤ 873 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης προσωπική για ΑμΕΑ (ΡΙΝ 6849) 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 57 από 73 
 

 

3/τμήμα από Βύρωνος έως Γαριβάλδη (ΟΤ 878 Α) 
 
ΟΤ 878 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 

 
 
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 58 από 73 
 

 

 
 
4/τμήμα από Γαριβάλδη έως Νίκης (ΟΤ 879) 
 
ΟΤ 879 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
 

 
 
 
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 59 από 73 
 

 

5/τμήμα από Νίκης έως Ερυθρού Σταυρού (ΟΤ 879 Α) 
 
ΟΤ 879 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 60 από 73 
 

 

 
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 

 
1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 879   & ΟΤ 878) 
 
ΟΤ 879 & ΟΤ 878 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
 

 
 
 
ΟΤ 879  
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα  
 
ΟΤ 878 
 
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.  
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 61 από 73 
 

 

2/τμήμα από Ολύμπου έως Λ. Μαβίλη (ΟΤ 996 Α   & ΟΤ 996 Β) 
 
ΟΤ 996 Α & ΟΤ 996 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
 

 
 
 
ΟΤ 996 Α  
 
Μία θέση (1) στάθμευσης για Φορτοταξί 
 
ΟΤ 996 Β 
 
Δύο προσωπικές θέσεις στάθμευσης (2) ΑμΕΑ  (για τα ΡΙΜ 6723 & ΡΡΑ 3367) 
 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 62 από 73 
 

 

Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 
 

1/τμήμα από Δήμητρας έως  Ολύμπου (ΟΤ 878 , ΟΤ 878 Α    & ΟΤ 873) 
 
ΟΤ 878 , ΟΤ 878 Α & ΟΤ 873 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 
ΟΤ 878  
 
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.  
 
ΟΤ 878 Α  
 
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.  
 
ΟΤ 873 
 
Τέσσερις θέσεις (4) για Φορτοταξί 
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 63 από 73 
 

 

 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
1/τμήμα από Σμολένσκη  έως  Καραθάνου (ΟΤ 767 Γ) 
 
ΟΤ 767 Γ (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

 
 
Μία θέση (1) προσωπική ΑμΕΑ (ΡΙΚ 2039) 
 
 
2/τμήμα από Λεωνιδίου  έως  Τζαβέλλα (ΟΤ 801 Α) 
 
ΟΤ 801 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 64 από 73 
 

 

 
 
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.  
 
2/τμήμα από Τζαβέλλα έως Ανθίμου Γαζή(ΟΤ 780) 
 
ΟΤ 780 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 65 από 73 
 

 

 
 
Απάντηση του (39) σχετικού  
 
Μία (1) προσωπική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ (ΡΙΡ 7075) 
 
 
Μία γενική (1) θέση στάθμευσης ΑμΕΑ 
 
 
 

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
 

1/τμήμα από Κουμουνδουρου  έως  Ηπείρου (ΟΤ 807 Α ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 
 
ΟΤ 807 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 66 από 73 
 

 

 
 
 
Μία (1) θέση για Σχολικό λεωφορείο για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και για τις ώρες, καθημερινά 06:00 – 
16:00. Εκτός ωραρίου η θέση  δύναται να χρησιμοποιηθεί για ολιγόλεπτη στάση.  
 
Μία (1) γενική θέση ΑμΕΑ 
 
2/τμήμα από Μουρούζη έως  Ηρ. Πολυτεχνείου  (ΟΤ 782) 
 
ΟΤ 782 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΧΗΩΛΞ-32Ν



 

Σελίδα 67 από 73 
 

 

 
 
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα  
 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Αγ. Νικολάου (ΚΧ 785 ) 
 
ΚΧ 785 (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Τροποποιεί την απόφαση 421/2019 Δ.Σ. ( στα ΟΤ 797 Α & ΚΧ  785 –Παπαναστασίου) 
 
Καταργούνται οι θέσεις ΑμΕΑ επί της οδού Αγ. Νικολάου και η μία θέση Φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 
Παπαναστασίου. 
 
Δύο γενικές θέσεις (2) στάθμευσης ΑμΕΑ 
 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 
 

1/τμήμα από Ηπείρου  έως  Γιαννιτσιώτη (ΟΤ 797Α ) 
 
ΟΤ 797 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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Απάντηση του (40) σχετικού  
 
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.  
 
 
2/τμήμα από  Γιαννιτσιώτη έως Αβέρωφ (ΟΤ 797 &  ΟΤ 789 Β ) 
 
ΟΤ 797  & ΟΤ 789 Β (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΟΤ 797 
 
Καταργείται η θέση Φορτοεκφόρτωσης στο ΟΤ 797 
 
 ΟΤ 789 Β 
 
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.  
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ΗΦΑΙΣΤΟΥ 
 

1/τμήμα από Ταγμ. Βελησσαρίου  έως  Κενταύρων (ΟΤ 862 Α ) 
 
ΟΤ 862 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
 
 

 
 
 
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.  
 
 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 
 

1/επί της οδού Ερυθρού Σταυρού και επί της οδού Πετρόμπεη (ΟΤ 998 , ΟΤ 994 Γ &  ΟΤ 999 Α) 
 
ΟΤ 998 , ΟΤ 994 Γ & ΟΤ 999 Α (όπως απεικονίζονται στο σχέδιο) 
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ΟΤ 998 
 
Δύο (2) γενικές θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ 
 
Δύο (2) θέσεις στάθμευσης για Ασθενοφόρα 
 
ΟΤ 994 Γ  
 
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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 
ΟΤ 999 Α 
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Δύο θέσεις (2) 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.  
 
Μία (1) θέση στάθμευσης για Μηχανοκίνητα Δίκυκλα 
 
 
 
  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                    O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ                           ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
               
 
 
      Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ                                               Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Γεώργιος ΣΟΥΛΤΗΣ 
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