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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7624/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 55/2022

Περίληψη: Λήψη απόφασης διακοπής
κυκλοφορίας οχημάτων επι της οδού
Λαμίας, περιφερειακή οδός αλσυλλίου &
λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την
διενέργεια εκδηλώσεων

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
1. Κουκουλιός Σταύρος
2.
Χατζηπλή Σοφία
2. Συροπούλου Δέσποινα
3.
Γούσιας Δημήτριος
3. Μπασαγιάννης Χρήστος
4.
Μπαλατσός Κων/νος
4. Καραχάλιος Αριστομένης
5.
Χαμορούσου Ευαγγελία
5. Μπαμπανίκας Δημήτριος
6.
Γκατζόγιας Νικόλαος
6. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
7.
Αρσενοπούλου Βάια
7. Ίφου Μαρία
8.
Μπρόζος Κων/νος
8. Πατσιούρας Βασίλειος
9.
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
9. Γκρήτζαλης Δημήτριος
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
10. Αναγνώστου Απόστολος
11. Μπένου Κωνσταντία
12. Λελεντζής Ιωάννης
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος
14. Αγγελακοπούλου Ιουλία
15. Γκέβρος Ιωάννης
16. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
17. Τριάντης Ιωάννης
ότι, στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα προσκλήθηκε,
καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερόμενων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη
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(η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής) ανέφερε τα εξής :
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε και αυτήν την Χρονιά να αποφασίσουμε για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οχημάτων, στο εμπορικό κέντρο και όχι μόνο της πόλης μας, την
καλοκαιρινή περίοδο που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις.
Πριν τη λήψη απόφασης Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, την πρόταση του Εμπορικού και
Επιχειρηματικού Συλλόγου που έγκαιρα ζήτησα και μου έστειλαν. Τους καταστηματάρχες των
καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που επλήγησαν τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας
αλλά και όλους τους άλλους χρήστες (πεζοί) των κοινόχρηστων χώρων για τους οποίους Θα
αποφασίσουμε.
Για το συγκεκριμένο Θέμα προτείνουμε τα παρακάτω:
1.- Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Λαμίας από τη συμβολή της με την
οδό Β Συν/τος πεζικού μέχρι την οδό Κουκουφλή - Λαρίσης (πλατεία Δημαρχείου).
Κάθε Παρασκευή από ώρες 20.00 έως 05.00
Κάθε Σάββατο από ώρες 20.00 έως 0500
Κάθε Κυριακή από ώρες 20.00 έως 05.00
2.- Η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό τον Αλσυλλίου από 0107 έως 30/09 και για όλο το 24ωρο.
3.- Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την περιφορά της εικόνας της Προστάτιδας της
πόλης μας Αγίας Παρασκευής που πραγματοποιείται την παραμονή της εορτής 25/07 από την
είσοδο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού — οδό Λαμίας — Κουκουφλή — Λαρίσης — Ρ. Φεραίου
μέχρι την είσοδο του Ναού από ώρα 18.00.
4.- Η διακοπή της Κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Περιφερειακής Αθηνών από τη διασταύρωσή
της με την Π.Ε.Ο. Φαρσάλων — Λάρισας μέχρι το ύψος της Αποθήκης τον Δήμου (παλαιά σφαγεία)
από ώρα 17.00 της παραμονής έναρξης της Εμποροπανήγυρης και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της.
Από την παραμονή της έναρξης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και για όλη τη διάρκεια αυτής
(14/08 έως και 22/08), καθώς και σε κάθε εκδήλωση (όπως η γιορτή χαλβά κ.λ.π.) που Θα
γνωστοποιείται και Θα πραγματοποιείται στις πλατείες Λαού και Δημαρχείου, μεταξύ των δυο
πλατειών). Θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λαμίας όπως αναγράφεται στην
παράγραφο 1.
5.- Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών Λαμίας — Κουκουφλή — Λαρίσης
μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Θέτιδος από ώρα 19.00 έως 01.00, για κάθε φορά που Θα
διεξάγεται από τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Φαρσάλων η «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ».
Τα παραπάνω μέτρα να έχουν χρόνο έναρξης από 01/07 και μέχρι 30-09 κάθε έτους.
6.- Η έγκριση τοποθέτησης πινακίδων ΛΠΛΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ οχημάτω
ν επί του οδοστρώματος της οδού Θέτιδος ένθεν κακείθεν της πρόσοψης του διαμορφωθέντος χώρου
«ΠΗΓΕΣ ΑΠΙΔΑΝΟΥ», διότι η ανεξέλεγκτη στάση και στάθμευση διάφορων οχημάτων δημιουργεί
κυκλοφοριακή συμφόρηση, αφού με δυσκολία και μεγάλη καθυστέρηση διέρχονται ογκώδη
οχήματα όπως, λεωφορεία ΚΤΕΛ, φορτηγά αλλά και ΙΧΕ αυτοκίνητα, έτσι η Αστυνομία δεν
νομιμοποιείται
να βεβαιώνει παραβάσεις, (λόγω της έλλειψης πινακίδων), πέραν της
κυκλοφοριακής συμφόρησης εγκυμονείται και κίνδυνος ατυχήματος.
Περί της έγκρισης τοποθέτησης απαγορευτικών της στάσης και στάθμευσης πινακίδων υπάρχει και
εισήγηση του Α Τ Φαρσάλων.
7.- Η έγκριση χάραξης οριζόντιων διαβάσεων πεζών επί της οδού Λαρίσης και τοποθέτηση κάθετης
σήμανσης (πινακίδα) στο ύψος των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΗ όπου μεταβαίνουν και αποχωρούν από
αυτό ηλικιωμένα άτομα αλλά και παιδιά λόγω υπάρχοντος στο σημείο ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ. (υπάρχει
προφορικά αίτημα Προέδρου Ηλικιωμένων).
Η υπάρχουσα στη συμβολή των οδών Λαμίας και Β Συν/τος Ιππικού μπάρα, Θα κλείνει και ανοίγει
από υπάλληλο του Δήμου.
Οι μπάρες στον περιφερειακό Αλσύλλιο Θα κλείσουν από τους πυροφύλακες τον Δάσους.
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Η απόφαση που θα ληφθεί να σταλεί :
 Στο A.Τ. Φαρσάλων για να λάβει αφενός γνώση του περιεχομένου αυτής αλλά και καί να λάβει
κατά την κρίση του μέτρα εκτροπής της κυκλοφορίας όπου χρειάζεται κατά το χρόνο διακοπής
της κυκλοφορίας.
 Στην Δ/νση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού τον Δήμου για να λάβει γνώση.
 Στον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Φαρσάλων, για να λάβει γνώση.
 Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , για τις δικές της ενέργειες ως προς την
προαναφερόμενη σήμανση.
 Στην Αντιδημαρχία έργων του Δήμου, για τις δικές της ενέργειες ως προς την τοποθέτηση της
σήμανσης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τοποθετηθούν.
Αφού δεν υπήρξαν ερωτήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις στα εισηγηθέντα μέτρα, ο Πρόεδρος
τους κάλεσε εκ νέου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄)
 Το άρθρο 82 παρ. 1του Ν. 3463/2006
 Την αριθ. 58/2021 απόφαση μας (ΑΔΑ: 64ΑΥΩΗ0-47Τ)
 Την αριθ. 48/2022 απόφαση μας, για κανονισμό λειτουργίας ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης Φαρσάλων (ΑΔΑ: ΩΣ4ΜΩΗ0-Ξ12)
 Την αριθ. 182/11ο/06.06.2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, για την
παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στην πόλη των Φαρσάλων,
για την «Λευκή Νύχτα 2022» (ΑΔΑ: ΨΖ1Ο7ΛΡ-Σ1Ν)
 Την αριθ. 8/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Φαρσάλων (ΑΔΑ: 6Ν07ΩΗ0-Α7Μ)
 Το αριθ. πρωτ. 982/18.05.2022 έγγραφο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων, προτάσεις για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
 Το αριθ. πρωτ. 988/01.06.2022 έγγραφο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων, αίτημα επέκτασης ωραρίου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει Λευκής Νύχτας
 Την ανάγκη υποβολής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 Την ανάγκη τοποθέτησης πινακίδων για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και κίνδυνος
ατυχήματος
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :
1. Την μερική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λαμίας από το ύψος της Β΄
Συντάγματος Ιππικού, μέχρι τη συμβολή της οδού Κουκουφλή – Λαρίσης (Πλατεία Δημαρχείου)
από 01.07.2022 έως 30.09.2022 ως εξής :
 Κάθε Παρασκευή, από ώρες 21:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί
 Κάθε Σάββατο, από ώρες 20:00 και μέχρι τις 05:00 το πρωί
 Κάθε Κυριακή, από ώρες 10:30 και μέχρι τις 05:00 το πρωί
2. Την ολική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό του Αλσυλλίου, από
01.07.2022 έως 30.09.2022 και για όλο το 24ωρο.
3. Την μερική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την περιφορά της εικόνας της
Προστάτιδας της πόλης μας Αγίας Παρασκευής που πραγματοποιείται την παραμονή της εορτής
25/07 από την είσοδο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού - οδό Λαμίας – Κουκουφλή – Λαρίσης Ρήγα Φεραίου μέχρι την είσοδο του Ναού, από ώρα 18.00 μέχρι το πέρας.
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4. Τη διακοπή της Κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Περιφερειακής Αθηνών από τη
διασταύρωσή της με την Π.Ε.Ο. Φαρσάλων - Λάρισας μέχρι το ύψος της Αποθήκης τον Δήμου
(παλαιά σφαγεία) από ώρα 17.00 της παραμονής έναρξης της Εμποροπανήγυρης (από 14
Αυγούστου) και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της (έως 22 Αυγούστου).
5. Από την παραμονή της έναρξης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και για όλη τη διάρκεια
αυτής (14/08 έως και 22/08), καθώς και σε κάθε εκδήλωση (όπως η γιορτή χαλβά κ.λ.π.) που
θα γνωστοποιείται και θα πραγματοποιείται στις πλατείες Λαού και Δημαρχείου, μεταξύ των δυο
πλατειών), θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λαμίας από το ύψος της Β΄
Συντάγματος Ιππικού, μέχρι τη συμβολή της οδού Κουκουφλή – Λαρίσης (Πλατεία Δημαρχείου).
6. Τη διακοπή της Κυκλοφορίας των οχημάτων επί των οδών Λαμίας - Κουκουφλή - Λαρίσης
μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Θέτιδος από ώρα 19.00 έως 05.00, για κάθε φορά που Θα
διεξάγεται από τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Φαρσάλων η «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ».
7. Την τοποθέτηση πινακίδων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ οχημάτων επί του
οδοστρώματος της οδού Θέτιδος ένθεν κακείθεν της πρόσοψης του διαμορφωθέντος χώρου
«ΠΗΓΕΣ ΑΠΙΔΑΝΟΥ» διότι δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, από τη δυσκολία
διέλευσης λεωφορείων ΚΤΕΛ, φορτηγών αλλά και ΙΧΕ αυτοκινήτων.
8. Τη χάραξη οριζόντιων διαβάσεων πεζών επί της οδού Λαρίσης και τοποθέτηση κάθετης
σήμανσης (πινακίδα) στο ύψος των εγκαταστάσεων τον ΚΑΠΗ όπου μεταβαίνουν και αποχωρούν
από αυτό ηλικιωμένα άτομα αλλά και παιδιά λόγω υπάρχοντος στο σημείο ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
(υπάρχει προφορικό αίτημα Προέδρου Ηλικιωμένων).
Β. Η ισχύς της κανονιστικής απόφασης αρχίζει όπως αναγράφεται παραπάνω και εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την τροποποίησή της. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση,
πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα κανονιστική θα ισχύουν
οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα,
στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, στον Εμπορικό Επιχειρηματικό
Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου, στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων του Δήμου,
προκειμένου να λάβουν γνώση και ενεργήσουν σχετικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΓΚΕΒΡΟΣ Ι
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
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