
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014 
και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 265/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 11/12/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

17/11-12-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα 
ΟΤ 14, 15 και 16 για την πεζοδρόµηση της οδού Αβέρωφ. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 32998/6-

12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος,  

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος    3) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6)    

7)              

8)    

9)   

   
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 5), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 



 
 
 

 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ΟΤ 14, 15 και 16 για την πεζοδρόµηση της οδού Αβέρωφ και 
αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την Τεχνική Έκθεση του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
“ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η οδός Αβέρωφ θεσµοθετήθηκε ως πεζόδροµος σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 486/2007 
απόφαση ∆.Σ. η οποία επικυρώθηκε µε την υπ' αριθµόν 2980/2008 Απόφαση Νοµάρχη 
Καρδίτσας περί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως. 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, τοποθετήθηκε η κατάλληλη σήµανση που 
επισηµαίνει την ύπαρξη του πεζοδρόµου. Ωστόσο πολύ συχνά η σήµανση αγνοείται από 
τους οδηγούς διότι ακολουθούν την επί χρόνια συνήθειά τους να χρησιµοποιούν την οδό 
Αβέρωφ µε αποτέλεσµα να καταστρατηγείται η έννοια του πεζόδροµου. Για το λόγο αυτό η 
∆ηµοτική αρχή µε την υπ' αριθµόν 13/2013 απόφαση ∆.Σ. αποφάσισε να αποκλείσει την 
πρόσβαση των οχηµάτων από την οδό Καραϊσκάκη µε την τοποθέτηση σταθερών εµποδίων 
ανά αποστάσεις κατά πλάτος της οδού. Η απόφαση αυτή έλαβε υπόψιν της υφιστάµενες 
αποφάσεις ∆.Σ. 408/2003, 481/2003 και 486/2007 οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα στο 
ξενοδοχείο ΑΥΡΑ να διαθέτει θέσεις στάθµευσης ΙΧ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ επί της οδού Αβέρωφ, νότια πλευρά ΟΤ 14 στην πρόσοψη του ξενοδοχείου. 
Για το λόγο αυτό τα εµπόδια δεν τοποθετήθηκαν στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη αλλά 
µετά την πρόσοψη του ξενοδοχείου στο ύψος της στοάς. Η απόφαση αυτή είχε προσωρινό 
χαρακτήρα έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες διαµόρφωσης του πεζόδροµου. 
Προκειµένου να οριστικοποιηθεί η λειτουργία του πεζόδροµου η Τεχνική Υπηρεσία 
προχώρησε σε διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων κυκλοφορίας του πεζόδροµου και των 
γειτονικών οδών που επηρεάζονται από αυτόν. 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
Ροές οδού Αβέρωφ που προέρχονται από τις εξυπηρετούµενες παρόδιες χρήσεις. Κατοικίες, 
Ξενοδοχείο, συνεργείο µοτοποδηλάτων, γυµναστήριο, parking, διαµπερής κίνηση. 
Ροές οδού Αλλαµανή που προέρχονται από τις εξυπηρετούµενες παρόδιες χρήσεις. 
Κατοικίες, Ξενοδοχείο, συνεργείο µοτοποδηλάτων, parking, διαµπερής κίνηση. 
1η Εναλλακτική: 
Απόφαση ∆.Σ. Προσωρινή 13/2013 
Φράξιµο της οδού Αβέρωφ στο ύψος της στοάς. 
Οδός Αλλαµανή Μονόδροµος µε κατεύθυνση Νότιος -Βορράς. 
 
Λειτουργία της οδού Αβέρωφ 

Χρήσεις & Ροές οδού 
Αβέρωφ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ ΘΕΣΕΙΣ Parking 

Κατοικίες 
Συνεργείο 
µοτοποδηλάτων 
Γυµναστήριο 

ΤΖΕΛΛΑ- 
ΑΒΕΡΩΦ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
Η΄ιδιωτικά parking 

Ξενοδοχείο  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ- 
ΑΒΕΡΩΦ 

ΑΒΕΡΩΦ- 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΑΒΕΡΩΦ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 



 
 
 

 

∆ιαµπερής κίνηση από 
την οδό Αλλαµανή 

   

Κατοικίες οδού 
Αλλµανή 

ΤΖΕΛΛΑ- 
ΑΒΕΡΩΦ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
Η' ιδιωτικά parking 

 
Λειτουργία της οδού Αλλαµανή 
Μονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος- Βορράς 
Χρήσεις & ροές οδού 
Αλλαµανή 

ΤΖΕΛΛΑ- ΑΒΕΡΩΦ 
ΤΖΕΛΛΑ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

Κατοικίες 
Parking ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΤΖΕΛΛΑ- ΑΒΕΡΩΦ 
ΤΖΕΛΛΑ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 
ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

∆ιαµπερής κίνηση από 
την οδό Αβέρωφ 

   

Συνεργείο 
µοτοποδηλάτων 
Γυµναστήριο 
Ξενοδοχείο 

-----  ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 2ης ΛΥΣΗΣ 
• Η οδός Αβέρωφ επιβαρύνεται επιπλέον µε διαµπερή Κίνηση µε κατεύθυνση από την οδό 
Αλλαµανή. 
• Οι κάτοικοι της οδού Αλλαµανή εισέρχονται στην οδό Αλλαµανή επευθείας από την οδό 
Βασιαρδάνη. 
• Η οδός Αβέρωφ έχει είσοδο από Αλλαµανή έξοδο από Τζέλλα. · Το ξενοδοχείο έχει 

είσοδο-έξοδο από Καραισκάκη. 
• Το Parking δεν επιβαρύνει την οδό Αβέρωφ 
• Parking είσοδος Αλλαµανή έξοδος Τζέλλα. 
• Οι διαδροµές πάνω στην οδό Αβέρωφ είναι µικρότερες αιτ’ ότι µε την προηγούµενη λύση. 
• Υπάρχει δυνατότητα στάθµευσης επί της οδού Αλλαµανή. 
3η Εναλλακτική 
Φράξιµο της οδού Αβέρωφ στο ύψος της στοάς. 
Φράξιµο της οδού Αβέρωφ στο ύψος της Αλλαµανή. 
Οδός Αλλαµανή ∆ιπλής Κατεύθυνσης 
Λειτουργία της οδού Αβέρωφ 



 
 
 

 

Λειτουργία της οδού Αλλαµανη 

∆ιπλής Κατεύθυνσης 

ΧΡΗΣΕΙΣ & ΡΟΕΣ οδού 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

 

ΕΞΟ∆ΟΣ 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Parking 

 

 

Κατοικίες 

 

ΤΖΕΛΛΑ- 

ΑΒΕΡΩΦ 

 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

·Η ιδιωτικά Parking 

Parking   ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΤΖΕΛΛΑ- 

 

 

 

∆ιαµπερής κίνηση από 

 Την οδό Αβέρωφ 

 

   

Κατοικίες οδού Αβέρωφ 

Συνεργείο µοτοποδηλάτων 

Γυµναστήριο 

 

ΑΒΕΡΩΦ ΑΒΕΡΩΦ- 

 

Γυρω περιοχή & 

ιδιωτικά Parking 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 3ης ΛΥΣΗΣ 

• Η οδός Αβέρωφ δεν επιβαρύνεται µε επιπλέον διαµπερή κίνηση από ή προς την οδό 

Αλλαµανή. Επιβαρύνεται µόνο µε τη δική της κυκλοφορία λόγω παρόδιας χρήσης. 

ΧΡΗΣΕΙΣ & ΡΟΕΣ οδού 

ΑΒΕΡΩΦ 

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

 

ΕΞΟ∆ΟΣ 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Parking 

 

 

Κατοικίες Συνεργείο µοτο- 

ποδηλάτων 

Γυµναστήριο 

 

ΑΒΕΡΩΦ 

 

ΑΒΕΡΩΦ 

 

Γυρω περιοχή & 

ιδιωτικά Parking 

Ξενοδοχείο  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-         

ΑΒΕΡΩΦ 

 

ΑΒΕΡΩΦ- 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

 

 

ΑΒΕΡΩΦ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαµπερής κίνηση από 

 Την οδό   ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

 

   

Parking ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

 

 

  ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

·Η ιδιωτικά Parking 

 



 
 
 

 

• Η οδός Αβέρωφ έχει είσοδο-έξοδο από Τζέλλα. 

• Καταργούνται υποχρεωτικά και χάνονται Θέσεις στάθµευσης επί της οδού Αλλαµανή. 

• Οι κάτοικοι της οδού Αλλαµανή εισέρχονται και εξέρχονται από την οδό 

            Αλλαµανή απευθείας προς οδό Βασιαρδάνη. 

• Το ξενοδοχείο έχει είσοδο-έξοδο από Καραϊσκάκη. 

• Το Parking δεν επιβαρύνει την οδό Αβέρωφ. 

• Parking: είσοδος Τζέλλα έξοδος Αλλαµανή. 

Οποιαδήποτε από τις τρεις λύσεις επιλεγεί Θα υπάρχει µέριµνα η οδός Αβέρωφ να είναι προσπελάσιµη 

από Καραισκάκη-Τζέλλα και Αλλαµανή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πυρκαγιά ή προσπέλαση 

ασθενοφόρου. 

4η Εναλλακτική 

Φράξιµο της οδού Αβέρωφ µετά την Αλλαµανή. 

Οδός Αλλαµανή Μονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος-Βορράς 

Λειτουργία της οδού Αβέρωφ 

ΧΡΗΣΕΙΣ & ΡΟΕΣ οδού

ΑΒΕΡΩΦ 

 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

 

ΕΞΟ∆ΟΣ 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Parking 

 

 

Κατοικίες 

Συνεργείο µοτοποδηλάτων

Γυµναστήριο 

 

Καραϊσκακη 

Καραϊσκακη 

ΤΖΕΛΛΑ- 

ΑΒΕΡΩΦ- 

 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

Ή ιδιωτικά Parking 

Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-         

ΑΒΕΡΩΦ 

ΑΒΕΡΩΦ 

-ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

 

ΑΒΕΡΩΦ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

 

∆ιαµπερής κίνηση από

 Την οδό Καραϊσκακη

 

 

   

Κατοικίες οδού Αλλαµανή

 

Καραϊσκακη 

 

ΑΒΕΡΩΦ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

Ή ιδιωτικά Parking 

Λειτουργία της οδού Αλλαµανή 

Μονόδροµος µε κατεύθυνση Νότος-Βορράς 



 
 
 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ & ΡΟΕΣ οδού

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 

 

ΕΞΟ∆ΟΣ 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Parking 

 

 

Κατοικίες 

Parking ΑΛΛΑΜΑΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΤΖΕΛΛΑ 

 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

∆ιαµπερής κίνηση από

 Την οδό Αβέρωφ 

 

   

 

Συνεργείο 
µοτοποδηλάτων 
Γυµναστήριο 
Ξενοδοχείου 

ΑΒΕΡΩΦ ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 4ης ΛΥΣΗΣ 

Η οδός Αβέρωφ δέχεται όλη τη ροή από Καραϊσκάκη που αφορά Ξενοδοχείο, Συνεργείο, 
Γυµναστήριο, Κατοικίες οδού Αλλαµανή ‚κατοικίες οδού Αβέρωφ,Ρ8ΓΚ οδού Αλλαµανή. 
Υποχρεωτικά , δέχεται επίσης Φόρτιση από την οδό Τζέλλα για τις κατοικίες της οδού Αβέρωφ 
µετά την Αλλαµανή. Στην ουσία η λύση αυτή εµµέσως ακυρώνει τη λειτουργία του πεζόδροµου 
καθώς Θα επιτρέπεται η διέλευση µεγάλου αριθµού αυτοκινήτων. 
Οποιαδήποτε από τις τέσσερις λύσεις επιλεγεί Θα υπάρχει µέριµνα η οδός Αβέρωφ να είναι 
προσπελάσιµη από Καραϊσκάκη-Τζέλλα και Αλλαµανή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
πυρκαγιά ή προσπέλαση ασθενοφόρου. 
Συµπερασµατικά από την εξέταση των παραπάνω εναλλακτικών λύσεων η υπηρεσία έχει την 
εξής άποψη: Η 1η λύση η οποία λειτουργεί προσωρινά εδώ και τρεις µήνες, συγκεντρώνει τα 
Περισσότερα πλεονεκτήµατα καθώς αποφορτίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την Κίνηση επί της οδού 
Αβέρωφ και την περιορίζει στην απολύτως απαραίτητη. 
Η 2η λύση είναι περίπου ισοδύναµη µε την πρώτη, αλλά αλλάζει την κατεύθυνση ροής στην 
Αλλαµανή και εν µέρει στην Αβέρωφ. 
Η 3η λύση πιθανόν να εµφανίσει προβλήµατα κυκλοφοριακά επί της οδού Αλλαµανή. 
Η 4η λύση ακυρώνει ουσιαστικά τη λειτουργία της οδού Αβέρωφ ως πεζόδροµο. 

 

2.Το υπ' αριθµ. πρωτ.:12130/21-5-2013 έγγραφο του Ιδρύµατος Υποτροφιών Γεωργίου 
Αχιλλέως Αλλαµανή το οποίο έχει ως εξής: 
“ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
1.Φράξιµο της Αβέρωφ στο ύψος της Αλλαµανή. 
2Μερικό φράξιµο της Αβέρωφ στο ύψος της στοάς, µε πρόβλεψη µίας στενής λωρίδας 
κυκλοφορίας µε κατεύθυνση από Καραϊσκάκη προς Αλλαµανή. 
3.Οδός Αλλαµανή (τµήµα Βασιαρδάνη- Αβέρωφ) διπλής κατεύθυνσης. 
 

(α) Λειτουργία της Αβέρωφ τµήµα Αλλαµανή- Τζέλλα. 
Χρήσεις & ροές ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ Parking 

Κατοικίες- Συνεργείο- 
Γυµναστήριο 

Από ΤΖΕΛΛΑ Προς ΤΖΕΛΛΑ ΑΛΛΑΜΑΝΗ ή ιδιωτικά 

∆ιαµπερής κίνηση προς 
Αλλαµανή και 
Καραϊσκάκη 

ΟΧΙ ΟΧΙ  



 
 
 

 

 

(β) Λειτουργία της Αβέρωφ τµήµα Καραϊσκάκη- Αλλαµανή 
Χρήσεις & ροές ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ Parking 

Ξενοδοχείο Από Καραϊσκάκη Προς Καραϊσκάκη ή 
Αλλαµανή 

Αβέρωφ πελατών 
αποκλειστικά 

Κατοικίες οδού 
Αλλαµανή 

Από Βασιαρδάνη ή 
Καραϊσκάκη µέσω 
Αβέρωφ 

Προς Βασιαρδάνη ΑΛΛΑΜΑΝΗ η ιδιωτικά 

 
(γ) Λειτουργία της οδού Αλλαµανή 

Χρήσεις & ροές ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΣ Parking 

Κατοικίες οδού 
Αλλαµανή 

Από Βασιαρδάνη 
Καραϊσκάκη µέσω 
Αβέρωφ 

Προς Βασιαρδάνη ΑΛΛΑΜΑΝΗ ή ιδιωτικά 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
1.Η Αβέρωφ δεν επιβαρύνεται µε διαµπερή κίνηση από/προς Τζέλλα έως την Αλλαµανή 
ή την Καραϊσκάκη. Το τµήµα Τζέλλα- Αλλαµανή επιβαρύνεται µόνο µε την παρόδια 
χρήση, ενώ το τµήµα από την Καραϊσκάκη έως την Αλλαµανή µόνο µε κυκλοφορία 
µέσω µίας στενής λωρίδας µίας κατεύθυνσης που θα επιτρέπει την πρόσβαση από την 
Καραϊσκάκη µέχρι την Αλλαµανή. 
2.Συγχρόνως το τµήµα της Αλλαµανή από Βασιαρδάνη έως Αβέρωφ γίνεται διπλής 
κατεύθυνσης, ώστε οι κατοικίες και το parking να εξυπηρετούνται µε δύο 
εναλλακτικούς τρόπους, µειώνοντας έτσι την επιβάρυνση της Αβέρωφ. 
3.Το ξενοδοχείο έχει είσοδο- έξοδο από Καραϊσκάκη και εναλλακτική έξοδο προς 
Αλλαµανή, που δίδει και την δυνατότητα parking στους πελάτες του. 
4.Το parking ΑΛΛΑΜΑΝΗ µπορεί να έχει είσοδο από την Αλλαµανή και έξοδο από τη 
Τζέλλα, είτε είσοδο και από την Αλλαµανή και από τη Τζέλλα και την Αλλαµανή προς 
Βασιαρδάνη. Για να µειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της Αλλαµανή θα µπορούσε, 
εάν χρειαστεί, να καταργηθεί η έξοδος του parking προς αυτήν. 
Η λύση αυτή κρίνεται ως η πλέον πλεονεκτική, διότι αποφορτίζει σε µεγάλο βαθµό την 
κίνηση επί της Αβέρωφ, δεν την επιβαρύνει µε τη διαµπερή κίνηση από Τζέλλα προς 
Αλλαµανή (όπως η 1η και η 2η λύσεις που προτείνονται, ενώ πλησιάζει τη 3η), 
διατηρώντας ουσιαστικά την λειτουργία της Αβέρωφ ως πεζόδροµο, ενώ συγχρόνως 
εξυπηρετεί (α) την πρόσβαση στις κατοικίες και στις επαγγελµατικές εγκαταστάσεις της 
οδού Αβέρωφ (β) την πρόσβαση στο ξενοδοχείο, βελτιώνοντας την κυκλοφορία εξόδου 
από αυτό, (γ) την πρόσβαση στις κατοικίες της οδού Αλλαµανή µε δύο εναλλακτικές 
λύσεις, (δ) την πρόσβαση προς το parking ΑΛΛΑΜΑΝΗ µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους 
(από Τζέλλα ή από Καραϊσκάκη/ Αβέρωφ ή από Βασιαρδάνη/ Αλλαµανή), ενώ η έξοδος 
από το parking δεν επιβαρύνει καθόλου την Αβέρωφ, είτε στο τµήµα της Καραϊσκάκη- 
Αλλαµανή είτε σε αυτό Αλλαµανή- Τζέλλα.” 
 
3.Τα επισυναπτόµενα σχεδιαγράµµατα που συνοδεύουν τις προτεινόµενες λύσεις. 
 
4.Την υπ' αριθµ. 325/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Καρδίτσας. 
 
5.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί των προτάσεων κατά την οποία υπέρ της 
αριθµ. 2 πρότασης ψήφισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωτούλας. Υπέρ της υπ' 

  



 
 
 

 

αριθµ. 5 πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Παπαδηµητρίου και 
Γιοβάνης. 
Συνεπώς η υπ' αριθµ. 5 πρόταση συγκέντρωσε 4 θετικές ψήφους και 1 αρνητική επί 
συνολικά 5 ψηφισάντων. 
 

 
 

Κατά πλειοψηφία εισηγείται 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ΟΤ 14, 15 και 16 
για την πεζοδρόµηση της οδού Αβέρωφ, ήτοι: 
 
 Α. 1.Φράξιµο της Αβέρωφ στο ύψος της Αλλαµανή. 
   2.Μερικό φράξιµο της Αβέρωφ στο ύψος της στοάς, µε πρόβλεψη µίας στενής 
λωρίδας κυκλοφορίας µε κατεύθυνση από Καραϊσκάκη προς Αλλαµανή. 
 
Β. Η Τεχνική υπηρεσία θα αποτυπώσει την παραπάνω πρόταση σε τοπογραφικό 
διάγραµµα. 

  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 265 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 
 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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