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          Στη Λαμία, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 17406/ 66 /23.01.2020 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Ηλία Σανίδα, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:    
    

Θέμα  10ο 

H.Δ 
Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της Λαμίας 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 

Ηλίας Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  

 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντου Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Παπαθωμά Φανή √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Περγαντάς Ιωάννης √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Σανίδας Ηλίας √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανιδάς Χαράλαμπος √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοούλιας Ανδρέας √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

18 2 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

1

2

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

10

3

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα επτά (47), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα 
άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση 
παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Απόντες  κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν η Περιφερειακή 
Σύμβουλος κ. Πηνελόπη Κοντού και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης 
«Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»,  κ. Χαράλαμπος Γιώτης 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, λόγω απουσίας του εισηγητή 
του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Ηλία Κυρμανίδη, 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 16479/694/23.01.2020  σε ορθή επανάληψη εισήγηση  και 
ανέφερε τα ακόλουθα: 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Η υπόψη μελέτη αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης της Λαμίας.  
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2. Με το αρ.222/Α/ 20-8-1955 ΒΔ «περί καθορισμού των εθνικών οδών κατά τις διατάξεις του 

v.3155/55» καθορίσθηκε το εθνικό οδικό δίκτυο. Με την αριθμ. Γ25871/9-7-63 ΦΕΚ 319/Β/23-7- 

63) Απόφαση έγινε η αρίθμηση των οδών του εθνικού οδικού δικτύου. Με την 

αριθμ.ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/95 Απόφαση (ΦΕΚ 30/Β/19-1-96) έγινε η κατάταξη των εθνικών οδών, Εξ 

αυτών των διατάξεων κατατάσσεται η αριθμ. Παλαιά Εθνική Οδός Νο3 "Ελευσίς-Θήβαι -

Λεβάδεια-Μπράλλος-Λαμία -Φάρσαλα-Λάρισα-Ελασσών-Σέρβια-Κοζάνη-Πτολε -μαΐς -Βεύη -

Φλώρινα-Σύνορα" -η οποία διέρχεται από την οδό Αθηνών εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλεως Λαμίας- στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο και η αριθμ. Εθνική Οδός Νο38 στο 

τμήμα της: «Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο" στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο. 

3. Με την παρ.1 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 

2190/Β/30-9-2011) καθορίσθηκαν οι οδοί του Εθνικού οδικού δικτύου για τις οποίες την 

αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης ευθύνη είχε η πρώην ΔΕΣΕ/ΠΣΕ σύμφωνα 

με την ενότητα Α1 της αρ. 44070/2194/25-5-2009 (ΦΕΚ 270 ΑΑΠ/10-6-2009) απόφασης του Γ.Γ 

της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και ανατέθηκε στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περ.Ενοτήτων για 

το οδικό τμήμα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης. Στην ΔΤΕ της Π.Ε. Φθιώτιδας 

ανατέθηκαν: α) η Π.Ε.Ο. Νο3 για το τμήμα της Π.Ε.Ο. 3 που διέρχεται από το Παλαιοχώρι, τον 

Μπράλλο, τον Σκαμνό την γέφυρα του Ασωπού, το Κόμμα, μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης της 

Λαμίας και (β) η Ε.Ο Νο38 “α. Από τέλος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λαμίας − 

Σ.Σ. Λιανοκλαδίου − Λιανοκλάδι− Ζηλευτό − Παλιούρι − Καστρί − Μακρακώμη. β. Από τέλος 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Μακρακώμης − Νεοχωράκι − Άγιος Γεώργιος Τυμφρηστού − 

Τυμφρηστός − Νότια Παράκαμψη Καρπενησίου έως διασταύρωση με επεραχιακή οδό 

Καρπενησίου−Προυσσού. γ. Από τέλος εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρπενησίου − Καλεσμένο 

− Ανατολική Φραγκίστα − παράκαμψη Δυτικής φραγκίστας − έως τα όρια των Νομών Ευρυτανίας 

και Αιτωλοακαρνανίας (γέφυρα Επισκοπής)”. 

4. Με την παρ.4 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 

2190/Β/30 9-2011) ανατέθηκε στις ΔΤΕ των Περιφ.Ενοτήτων η εκπόνηση και έγκριση μελετών 

του αρθ.52 του Κ.Ο.Κ. όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τις ανωτέρω εθνικές 

οδούς. Δηλαδή διατηρήθηκε σε ισχύ το αρθ.Α7 της αριθμ.44070/2194/25-5-2009 (ΦΕΚ 270 

ΑΑΠ/10-6-2009) απόφασης του ΓΓ της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας με την οποία η αρμοδιότητα της 

συντήρησης όλων των υπολοίπων δημόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των ανωτέρω οδών 

που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. 

5. Με την υπ’αρίθμ.108/2019 (ΑΔΑ:60ΒΜΩΛΚ-3Δ5) Απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Λαμιέων  και εν συνεχεία με την υπ’ αρίθμ.108/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΑΕΩΛΚ-4ΑΞ) Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκαν τα κάτωθι :-Θέμα 1ο/ Να καταργηθεί μια 

θέση χρηματοαποστολής που εξυπηρετούσε την Τράπεζα Πειραιώς επί της οδού Καποδιστρίου 

στη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου, να μεταφερθεί ανατολικότερα (Καποδιστρίου 12) και να 

γίνει μόνο θέση φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της περιοχής ( δεν 

αφορά οδικό τμήμα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας) -Θέμα 2ο/ Να παραχωρηθεί μία θέση 

φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Παπαποστόλου 61 για τις ανάγκες της περιοχής (δεν αφορά 
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οδικό τμήμα αρμοδιότητας της  Υπηρεσίας μας) -Θέμα 5ο -Να τοποθετηθεί σήμα Ρ 40 και να γίνει 

διαγράμμιση έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Κύπρου 37  (απολύτως 

εξατομικευμένη ρύθμιση με χαρακτήρα ατομικής πράξης σύμφωνα με τη μελέτη/ μέτρα ρύθμισης 

Κυκλοφορίας σύμφωνα με το το με αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/οικ 6396/Φ.252/12.12.2019 του Δ/νσης 

οδικών Υποδομών (Δ13)) -Θέμα 15ο Να παραχωρηθεί μία θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 

Καλυβίων αρ.90, για τις ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής (απολύτως εξατομικευμένη 

ρύθμιση με χαρακτήρα ατομικής πράξης σύμφωνα με τη μελέτη/ μέτρα ρύθμισης Κυκλοφορίας 

σύμφωνα με το το με αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/οικ 6396/Φ.252/12.12.2019 του Δ/νσης οδικών Υποδομών 

(Δ13)).-Θέμα 19ο - Να τοποθετηθεί παλλόμενος σηματοδότης επί της οδού Καλυβίων στο ρεύμα 

προς Λαμία πριν τον κυκλικό κόμβο για λόγους ασφαλείας πριν την είσοδο στον κυκλικό κόμβο. 

6. Με το με αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/2401/Φ.270/15.11.2019 έγγραφο της Γενικής Γραμ. Υποδομών 

/Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ13), διευκρινίζεται ότι η οδός Κύπρου δεν ανήκει στο Εθνικό ή 

επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

7. Με το με αρ. Πρωτ. Οικ.18539/232483/14.12.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησής Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας, αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν ατομικές πράξεις και εκφεύγουν της 

έγκρισης του άρθρου 52 του ΚΟΚ. 

8. Με το με αρ. Πρωτ. ΔΟΥ/οικ 6396/Φ.252/12.12.2019 του Δ/νσης οδικών Υποδομών (Δ13), 

παρέχονται οδηγίες σχετικά με αποφάσεις συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν θέσεις 

στάθμευσης. 

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του N.2696/1999(KOK) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 και την εγκύκλιο 3 (ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 - ΑΔΑ 

Ω37Χ1-2ΥΑ) “Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας λαμβάνονται με αποφάσεις του 

Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας τους, με βάση μελέτες 

που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι 

αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. Οι ανωτέρω Αποφάσεις 

κατόπιν της με αρ. Πρωτ. 11181/136302/28.8.2017 Απόφασης της ΑΔΘΣΕ, θα ασκούνται από τη 

Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού  και τη Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού 

σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Γεν. Διεύθυνσης χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας. 

10. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς, ότι τα τμήματα των προαναφερομένων εθνικών 

οδών που περιλαμβάνονται στην συνημμένη κυκλοφοριακή μελέτη του ευρύτερου κέντρου της 

πόλης της Λαμίας ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου Λαμιέων καθότι αποτελούν 

οδούς εντός σχεδίου πόλεως Λαμίας. Ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων έχει ήδη λάβει 

απόφαση υπέρ των προτεινόμενων ρυθμίσεων με αυξημένη πλειοψηφία κατά νόμο, για τις 

οποίες άλλωστε τον ουσιαστικό λόγο έχει ο Δήμος Λαμιέων, καθώς οι δρόμοι αυτοί πλέον σε 

κάθε περίπτωση εξυπηρετούν κυρίως εσωτερικές στην πόλη κινήσεις και όχι κινήσεις εθνικού ή 

επαρχιακού δρόμου. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται αρμοδίως από τον Δήμο Λαμιέων στην Δ/νση 

Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού και τη Δ/νση Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού 
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Στερεάς Ελλάδας της Γεν. Διεύθυνσης χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για να εγκριθεί. 

11. Με την αρίθμ.αρίθμ.108/2019 (ΑΔΑ:Ω5ΑΕΩΛΚ-4ΑΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων λήφθηκε απόφαση υπέρ των προτεινομένων ρυθμίσεων που περιγράφονται 

στην υπόψη κυκλοφοριακή μελέτη. 

12. Με το αρ.πρωτ.30568/26.7.2019 & α.π.53412/16.12.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δ. Λαμιέων εστάλη στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντίγραφο 

του Φακέλου, με σκοπό την λήψη Γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με 

τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τμήματα των Εθνικών Οδών που 

περιλαμβάνονται στην κυκλοφοριακή μελέτη. 

13. Από τον έλεγχο της μελέτης διαπιστώνεται ότι στις οδούς Καποδιστρίου & Καλυβίων, που 

αφορούν τμήματα Ε.Ο. δεν προτείνονται ουσιαστικές επεμβάσεις όπως μονοδρομήσεις ή 

τροποποιήσεις του υφιστάμενου περιορισμού του τύπου των οχημάτων, παρά μόνο κατάργηση 

και μεταφορά θέσης χρηματαποστολής, παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτηση 

παλλόμενου σηματοδότη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση καταστημάτων και την ασφάλεια 

της κυκλοφορίας. 

14. Τα σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Καποδιστρίου 12 (Θέμα 1ο) και οδό 

Παπαποστόλου (Θέμα 2ο), δεν αφορούν εθνικό δίκτυο αρμοδιότητας μας . 

15. Σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Κύπρου (Θέμα 5ο), αυτή δεν αφορά 

επαρχιακό η εθνικό οδικό δίκτυο. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

I. Την θετική γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης 

Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, που αναφέρονται στο -Θέμα 15ο της 108/2019 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων και αφορά παραχώρηση μίας θέσης 

φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Καλυβίων αρ.90, για τις ανάγκες των καταστημάτων της 

περιοχής.  

II. Την θετική γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης 

Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, που αναφέρονται στο -Θέμα 19ο της 108/2019 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων και αφορά τοποθέτηση παλλόμενου σηματοδότη επί 

της οδού Καλυβίων στο ρεύμα προς Λαμία πριν τον κυκλικό κόμβο, για λόγους ασφαλείας 

πριν την είσοδο στον κυκλικό κόμβο .  

 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά 1. επί των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της πόλης Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, που αναφέρονται στο -Θέμα 15ο της 
108/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων και αφορά 
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παραχώρηση μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Καλυβίων αρ.90, για τις 
ανάγκες των καταστημάτων της περιοχής, και 2.επί των προτεινόμενων 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, που αναφέρονται 
στο -Θέμα 19ο της 108/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων 
και αφορά τοποθέτηση παλλόμενου σηματοδότη επί της οδού Καλυβίων στο ρεύμα 
προς Λαμία πριν τον κυκλικό κόμβο, για λόγους ασφαλείας πριν την είσοδο στον 
κυκλικό κόμβο 
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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