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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 22 του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή «δ ι α τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς »
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα
από την με αριθ. πρωτ. 3673/17-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 16 )
1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Μητσογιάννης Nικ.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σίμος Βασ.
Ζαρδούκας Κων.
Καραναστάσης Αθανάσιος
Γκατζόγιας Παναγιώτης
Γκανάτσιος Ζήσης
Νικολάου Γεώργιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 11)
1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή
2. Ντόντος Γεωργ.
3. Τσεργάς Κων/νος
4. Ζησάκη Ξανθή
5. Κωστή Μαρία
6. Μαϊμάρης Δημ.

9. Κακαγιάννης Χρ.
10. Βλάχος Αθαν.
11. Κρικώνης Χρ.
12. Κολλάτος Κων/νος
13. Διψάνας Αχιλλεύς
14. Αργυρίου Ιωάννης
15. Καρατέγος Μιχάλης
16. Χαδουλός Κων.

7. Σαΐτης Αστέριος
8. Τσούγιας Χρήστος
9. Νταναβάρα Αργυρή
10. Κοντογιάννης Ιωα.
11. Ανδρέου Νικ.
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης, ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (6ο). «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Πυργετό»
Αριθμός Απόφασης ( 62)
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Ζαρδούκας Κωνσταντίνος
Σύμφωνα με το άρθρο 82 «Ρύθμιση κυκλοφορίας» του Ν.3463/06 (ΦΕΚ
114/08.06.2006 τ.Α’) 1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της

ΑΔΑ: 67Ν7ΩΗ7-540

κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε
κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι
οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή
Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.4685/2020 (Α’ 92), η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ), εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μας έστειλε την αριθ. 3/2021
[ΑΔΑ: 6ΝΟΥΩΗ7-ΘΝΦ] σχετικά με τις προτεινόμενες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον
Πυργετό του Δήμου Τεμπών.
Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την αριθ. 3/2021 απόφαση της ΕΠΖ, την αριθ. 8/2020 απόφαση του Τ.Σ.
Πυργετού, την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση & ψηφοφορία.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κεντρικό δημοτικό δρόμο του Πυργετού
που οδηγεί στη Κρανιά (από την πλατεία του Δημαρχείου έως και την πλατεία του
Πυργετού), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πυργετό
που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τεμπών και το σχέδιο αποτύπωσης του
Δήμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
➢
➢
➢
➢

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ειδικότερα αφορούν:
την τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης
την τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία της οδού.
την τοποθέτησή ραμπών ΑΜΕΑ
την τοποθέτηση διαβάσεων για πεζούς εκεί που κρίνεται απαραίτητο,

Η παρούσα να αποσταλεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, προς έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 62/2021
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεωργ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΥΡΓΕΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
Έπειτα από επιτόπια αυτοψία του Δήμου Τεμπών στον κεντρικό δημοτικό δρόμο του
Πυργετού που οδηγεί στη Κρανιά (από την πλατεία του Δημαρχείου έως και την
κεντρική πλατεία του Πυργετού), διαπιστώθηκαν τα εξής κυκλοφοριακά ζητήματα:
•
•
•
•
•

Παράνομη στάθμευση παράπλευρα της οδού.
Παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, ειδικότερα στις στροφές και σε σημεία όπου
στενεύει ο κεντρικός δημοτικός δρόμος.
Έλλειψη πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας.
Έλλειψη ραμπών για ΆΜΕΑ.
Έλλειψη διαβάσεων για πεζούς.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κυκλοφοριακών ζητημάτων προτείνονται
επεμβάσεις σε δύο τμήματα του κεντρικού δημοτικού δρόμου. Το πρώτο τμήμα
αποτελεί η πλατεία του Δημαρχείου και το δεύτερο τμήμα ξεκινά από το δημοτικό
σχολείο του Πυργετού έως την κεντρική πλατεία. Ειδικότερα προτείνεται:
1. Η τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 40264/4971 (ΦΕΚ 2201Β’/14-112007) και τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας Ν 2696/1999 σε διασταυρώσεις
οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των μέσων μαζικής
μεταφοράς,
τοποθετούνται
κατακόρυφοι
ελαστικοί
εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με
στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού.
2. Η τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία της
οδού.
Στις περιοχές μελέτης παρατηρείται απουσία ρυθμιστικών και πληροφοριακών
πινακίδων. Προτείνεται συνεπώς η τοποθέτηση των πινακίδων αυτών σύμφωνα με
τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας Ν 2696/1999 , για τη βέλτιστη ρύθμιση της
κυκλοφορίας.
3. Η τοποθέτησή ραμπών ΑΜΕΑ.
Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα εισόδου- εξόδου των ΑΜΕΑ στη πλατεία του
Δημαρχείου και στο δημοτικό σχολείο. Συνεπώς, προτείνεται η κατασκευή ραμπών
σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου μελετών για άτομα με αναπηρίες του
υπουργείου περιβάλλοντος χωροταξίας και δημοσιών έργων.
4. Η τοποθέτηση διαβάσεων για πεζούς εκεί που κρίνεται απαραίτητο.
Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 2 διαβάσεων για πεζούς σύμφωνα με τον Κώδικα
οδικής κυκλοφορίας Ν 2696/1999 , για τη βέλτιστη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
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