
 

 

 
  

 
Λαμία, 12 Αυγούστου 2020 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογό όπιων προςωρινών κυκλοφοριακών ρυθμύςεων ϋωσ  

30/11/2020 ςτο κϋντρο τησ πόλησ. 

 

ε μύα καθοριςτικό κύνηςη με την οπούα απελευθερώνεται ζωτικόσ χώροσ υπϋρ 

των πολιτών, περιορύζεται η κύνηςη των αυτοκινότων ςτο κϋντρο τησ πόλησ, 

διευρύνεται η κυκλοφορύα των πολιτών ςτουσ κεντρικούσ ϊξονεσ και διαμορφώνεται 

ϋνα πρώτο πλαύςιο δρόμων όπιασ κυκλοφορύασ ςτα οπούα κινούνται μονό τα μϋςα 

μαζικόσ μεταφορϊσ προχώρηςε ςόμερα με απόφαςη τησ η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ.  

Βαςικό χαρακτηριςτικό τησ απόφαςησ εύναι ότι με βϊςη διαχρονικϋσ απόψεισ, 

κυκλοφοριακϋσ μελϋτεσ, αιτόματα πολιτών και φορϋων με τα οπούα ζητούςαν 

περιςςότερο ζωτικό χώρο ςτο κϋντρο τησ πόλησ για την κυκλοφορύα των ανθρώπων 

προχώρηςε με γρόγορουσ ρυθμούσ ο διϊλογοσ, ϋτςι ώςτε να δημιουργηθεύ πιλοτικϊ ϋνα 

ςχϋδιο ϊμεςα εκτελεςτό, πϊνω ςτο οπούο μπορούμε να οικοδομόςουμε το επόμενο 

διϊςτημα ςυγκεκριμϋνεσ παρεμβϊςεισ ϋτςι ώςτε ο βαςικόσ πυρόνασ, το κϋντρο τησ 

πόλησ, να δοθεύ ςε χρόςη ςτουσ πολύτεσ, να γύνει ενιαιοπούηςη  των πεζόδρομων και να 

δώςουμε μεγαλύτερο κοινόχρηςτο χώρο ςτουσ πολύτεσ.  

 Με την απόφαςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ που λόφθηκε ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του Ν. 4688/2020 και τη μελϋτη τησ Δ/νςησ Τποδομών και Σεχνικών Έργων, 

από τη Παραςκευό 14/08/2020 και ώρα 21.00 τύθενται ςε εφαρμογό οι παρακϊτω 

προςωρινϋσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ:  

1) Απαγορεύεται  η κυκλοφορύα οχημϊτων πλην λεωφορεύων και ΣΑΧΙ ςτισ 

παρακϊτω οδούσ: 

-οδό Τψηλϊντου, από τη ςυμβολό τησ με την οδό Ευαγγελιςτρύασ ϋωσ την Πλ. 



 

 

Ελευθερύασ, 

-δυτικό τμόμα τησ Πλ. Ελευθερύασ, 

-οδό κληβανιώτη, από την Πλ. Ελευθερύασ ϋωσ τη ςυμβολό τησ με την οδό 

Μακροπούλου, 

- οδό Διϊκου, από την Πλ. Ελευθερύασ ϋωσ τη ςυμβολό τησ με την οδό Αινιϊνων. 

Θα τοποθετηθεύ ςόμανςη Ρ7 πλην λεωφορεύων και ΣΑΧΙ και ςόμα 

υποχρεωτικόσ πορεύασ αριςτερϊ, επύ τησ οδού Τψηλϊντη ςτη ςυμβολό τησ με την οδό 

Ευαγγελιςτρύασ όπωσ επύςησ θα τοποθετηθούν πληροφοριακϋσ πινακύδεσ ςε διϊφορα 

ςημεύα τησ οδού Τψηλϊντη. 

ε ό,τι αφορϊ την φορτοεκφόρτωςη των καταςτημϊτων που βρύςκονται ςτην 

περιοχό, την διϋλευςη των μόνιμων κατούκων, την κύνηςη των αυτοκινότων παροχόσ 

πρώτων βοηθειών, των νεκροφόρων οχημϊτων, των απορριμματοφόρων του Δόμου, 

των εκτελούντων υπηρεςύα αυτοκινότων Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, Πυροςβεςτικόσ και 

ϊλλων περιπτώςεων, ιςχύουν οι διατϊξεισ του κανονιςμού Χρόςησ Κοινοχρόςτων 

Χώρων του Δόμου, ο οπούοσ ϋχει εγκριθεύ με τη αριθμ. 438/2018 Απόφαςη Δ.. 

Λαμύεων. 

την οδό κληβανιώτη από την Πλ. Ελευθερύασ μϋχρι και τη ςυμβολό τησ με την 

οδό Μακροπούλου, θα απαγορευτεύ προςωρινϊ η ςτϊςη και ςτϊθμευςη όλων των 

οχημϊτων, αφού ςτο ςυγκεκριμϋνο τμόμα τησ οδού ϋχει απαγορευτεύ η κυκλοφορύα 

των οχημϊτων πλην λεωφορεύων και ΣΑΧΙ. ημειώνεται ότι θα παραμεύνει εν ιςχύ η 

θϋςη η οπούα ϋχει παραχωρηθεύ για τον ΟΣΕ και τα ΜΜΕ. 

ε ό,τι αφορϊ τα οχόματα ΑΜΕΑ τα οπούα ϋχουν ειδικό κϊρτα ΑΜΕΑ κι 

επιθυμούν να ςταθμεύςουν ςτην θϋςη ΑΜΕΑ, η οπούα βρύςκεται ςτο δυτικό τμόμα τησ 

Πλ. Ελευθερύασ, επιτρϋπεται η διϋλευςη τουσ προκειμϋνου να ςταθμεύςουν ςτισ 

αντύςτοιχεσ θϋςεισ.  

2) Απαγορεύεται  η ςτϊςη και η ςτϊθμευςη ςτο βόρειο τμόμα τησ οδού 

Καραγιαννοπούλου και μετατρϋπεται  το ςυγκεκριμϋνο τμόμα του οδοςτρώματοσ ςε 



 

 

χώρο αποκλειςτικόσ διϋλευςησ πεζών, ςτην ύδια ςτϊθμη με την μηχανοκύνητη 

κυκλοφορύα, με μεύωςη του ορύου ταχύτητασ των οχημϊτων ςτην οδό 

Καραγιαννοπούλου ςε 30 χλμ/ώρα  

Ο διαχωριςμόσ του διαδρόμου κύνηςησ των πεζών  με την λωρύδα κυκλοφορύασ 

οχημϊτων θα πραγματοποιηθεύ: 

α) με αξονικό ςυνεχό γραμμό κύτρινου χρώματοσ.  

β) με την τοποθϋτηςη αυτοφερόμενων οριοδεικτών για την προςταςύα των 

πεζών από τουσ απρόςεκτουσ οδηγούσ που μπορεύ να ειςϋλθουν ςτη λωρύδα κύνηςησ 

πεζών ό να ςταθμεύςουν παρϊνομα και να προκληθεύ  ατύχημα. 

Τπϊρχει πρόβλεψη για θϋςη χρηματαποςτολόσ και φορτοεκφόρτωςησ 

ϋμπροςθεν τησ ALPHA BANK και θϋςη ςτϊθμευςησ δικύκλων ςτη ςυμβολό τησ οδού 

Καραγιαννοπούλου με την Πλ. Πϊρκου, μετατοπιςμϋνεσ εκτόσ τησ λωρύδασ διϋλευςησ 

των πεζών. 

 Οι προςωρινϋσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ θα ιςχύουν ϋωσ 30/11/2020. 

Μετϊ την απόφαςη τησ  Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ ο Δόμαρχοσ Θύμιοσ 

Καραΐςκοσ και Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ, δόλωςε ςχετικϊ: 

«…..Ηταν αύτημα... Γύνεται πρϊξη. Προχωρϊμε οργανωμϋνα να εξαςφαλύςουμε 

μια ςύνδεςη ςτο δύκτυο πεζόδρομων του αςτικού κϋντρου και να δημιουργόςουμε τισ 

ςυνθόκεσ για περιςςότερο χώρο ςτουσ ανθρώπουσ και τισ ανθρωπογενεύσ 

δραςτηριότητεσ, δημιουργώντασ ϋνα περιςςότερο φιλικό περιβϊλλον ςτο αςτικό 

κϋντρο. 

Σο ιςτορικό κϋντρο τησ Λαμύασ αποτελεύ την καρδιϊ του Δόμου Λαμιϋων, εύναι η 

εικόνα του και αποτυπώνει ουςιαςτικϊ και ϋμπρακτα την φιλοςοφύα και την πολιτικό 

τησ δημοτικόσ αρχόσ, ςε ςχϋςη με το αςτικό περιβϊλλον και την προοπτικό τησ πόλησ 

ςτο μϋλλον. 

Με τισ όπιεσ προςωρινϋσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ που βϊζουμε ςε εφαρμογό,  

ουςιαςτικϊ προςπαθούμε να πετύχουμε δύο ςτόχουσ : πρώτον το ιςτορικό κϋντρο τησ 



 

 

πόλησ να γύνει φιλικότερο ςτουσ δημότεσ και δεύτερο να αναβαθμύςουμε τα ποιοτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ του αςτικού μασ περιβϊλλοντοσ. 

Σο βόμα αυτό το κϊνουμε  με προςοχό και με τισ κεραύεσ μασ ανοιχτϋσ ςτην 

κοινωνύα των πολιτών. 

Και τούτο γιατύ οι κυκλοφοριακϋσ μελϋτεσ δεν εύναι ςαν τα λοιπϊ δημοτικϊ ϋργα 

που καταςκευϊζονται μύα και ϋξω, αλλϊ ενϋχουν το ςτοιχεύο τησ δυναμικόσ 

αλληλεπύδραςησ  του Δόμου με την κοινωνύα και τησ ανϊγκησ καθημερινόσ 

παρακολούθηςησ και βελτύωςησ. 

Ξεκινϊμε λοιπόν την εφαρμογό των παρεμβϊςεων μετϊ από προςεκτικό μελϋτη 

και με την δϋςμευςη ότι θα παρακολουθούμε τισ επιπτώςεισ ςτην καθημερινότητα, 

ςτην κοινωνικό και οικονομικό ζωό και αν και όπου χρειαςτεύ, θα εύμαςτε ϋτοιμοι για 

διορθωτικϋσ κινόςεισ. 

Εύμαι βϋβαιοσ ότι με τισ όπιεσ αυτϋσ κυκλοφοριακϋσ παρεμβϊςεισ προχωρούμε 

ϋνα ακόμη βόμα ςτην ανϊδειξη του ιςτορικού κϋντρου τησ πόλησ, βελτιώνουμε την 

πρόςβαςη των πεζών ςε αυτό, αναβαθμύζουμε το επιβαρυμϋνο αςτικό περιβϊλλον τησ 

Λαμύασ και πϊνω από όλα, δημιουργούμε τισ ςυνθόκεσ το κϋντρο τησ πόλησ  να 

αποδοθεύ ςτουσ δημότεσ μασ. 

Εύναι βαθιϊ πύςτη μασ ότι το αςτικό περιβϊλλον ϋχει ανϊγκη από ανατροπϋσ. 

Αυτϋσ επιχειρούμε με ϋναν ζωντανό και διαρκό διϊλογο με όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ, ϋχοντασ μπροςτϊ μασ την βαςικό αρχό των ςυγκοινωνιολόγων τον 

πλόρη διαχωριςμό των αυτοκινότων από τουσ ανθρώπουσ. 

' αυτό την πορεύα καλούμε όλουσ τουσ φορεύσ να δουν μεςο-μακροπρόθεςμα 

το κϋντρο τησ πόλησ και να ςυνειςφϋρουν με προτϊςεισ, ιδϋεσ, θϋςεισ και απόψεισ για 

να γύνει περιςςότερο φιλικό και περιςςότερο ςύγχρονο.……». 

 


