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 Ελασσόνα 04/10/2014 
 

 

 
Θέµα:  Ενηµέρωση και προτάσεις του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας προς 

τον νέο ∆ήµαρχο  Ελασσόνας για το ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ  & το ΚΕΝΤΡΟ 
της ΠΟΛΗΣ. 

 

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε ,   

    Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας θα θέλαµε να σας  
συγχαρούµε θερµά εσάς και το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γι’ µια ακόµη φορά και 
να σας  ευχηθούµε από καρδιάς καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας . Είµαστε 
βέβαιοι ότι θα συνδέσετε την παρουσία σας  στο ∆ηµαρχείο µε ουσιαστικές 
παρεµβάσεις για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία της 
Επαρχίας Ελασσόνας . Στην επιστολή που σας στείλαµε είχαµε δεσµευτεί να 
κάνουµε προτάσεις και καλόπιστη κριτική. Σήµερα µας δίνεται η ευκαιρία να το 
κάνουµε πράξη ξεκινώντας από δύο προβλήµατα που απασχολούν όχι µόνον 
τους εργαζόµενους στο κέντρο, αλλά και όλους τους κατοίκους της πόλης. 
 

Κυκλοφοριακό - Εµπορικό κέντρο & Οδό Ελ. Βενιζέλου 

 

• Κυκλοφοριακό: 
 

     ∆εν υπάρχει περίπτωση λύσης του κυκλοφοριακού όταν στο κέντρο της πόλης 
στις ώρες αιχµής, υπάρχουν τουλάχιστον 50-60 αυτοκίνητα µόνιµα και άναρχα 
παρκαρισµένα, ένα µέτρο µακριά από το πεζοδρόµιο, όλα τα αυτοκίνητα των 
ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, των υπαλλήλων των τραπεζών και των υπηρεσιών του 
δήµου τα αυτοκίνητα σε όλες τις πόλεις τα διαχειρίζονται δεν τα διώχνουν ας τους 
αντιγράψουµε .  
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΜΕΛΟΝΤΙΚΑ ή ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΑ 
 

o  Περισσότερες ελεύθερες θέσεις στάθµευσης, δηµιουργώντας πρώτα 
υπόγειες υποδοµές (πάρκιγκ) και µετά πλατείες και όχι το ανάποδο, ας 
παραδειγµατιστούµε από τις µεγαλύτερες πόλεις, πρώτα οριοθετούµε που 
επιτρέπεται το παρκινγκ µε όρους και  µετά απαγορεύουµε τους υπόλοιπους 
χώρους ποτέ ανάποδα.  

 
o  Να µεταφερθεί η 1 πιάτσα των ταξί στο κέντρο, στην προβλεπόµενη 

θέση και να γίνει επανασχεδιασµός του δρόµου µπροστά από την εκκλησία, 
µεταφέροντας τις θέσεις παρκινγκ στην πλευρά της πλατείας και διαχωρίζοντας 
αυτές από τον δρόµο.  

o Να µεταφερθεί η 2 πιάτσα των ταξί που πιάνει τον µισό δρόµο απέναντι 
από το δηµαρχείο και να οριοθετηθεί ο δρόµος µε κορύνες απαγορεύοντας την 
στάση και την στάθµευση.   

ΠΡΟΣ: Το ∆ήµαρχο  Ελασσόνας 

κ. κ. Ευαγγέλου Νικόλαο  
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o Χώρος στάθµευσης βαρέων οχηµάτων ( µε απασχόληση υπαλλήλων 
µε κόστος για την φύλαξη των οχηµάτων στον υπάρχοντα χώρο απέναντι από 
τα νέα ΚΤΕΛ ). 

o Σύνταξη µελέτης για την κατασκευή (αερογέφυρας ή δρόµου), στο 
κοµµάτι από το κατάστηµα του κ Κουρδή, µπροστά από το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας έως τα ΚΤΕΛ και ο υπάρχον δρόµος να γίνει ένας πολύ όµορφος 
χώρος στάθµευσης που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες που επισκέπτονται 
την κεντρική µας αγορά και όχι µόνον.  

 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
•••• Ενεργοποίηση της κάρτας στάθµευσης µε ελεύθερο παρκινγκ 30-40 λεπτών 
µεριµνώντας για τους µόνιµους κατοίκους  σε ολόκληρο το εµπορικό  
κέντρο και αστυνόµευση των χώρων.  

•••• Μια τουλάχιστον θέση για στάση λεωφορείου, µόνον για επιβίβαση και 
αποβίβαση στην κεντρική πλατεία (η οποία υπήρχε και καταργήθηκε ). 

•••• Η Οικονόµου εξ Οικονόµου κάρτα στάθµευσης µε ελεύθερο παρκινγκ 30-40 
λεπτών µεριµνώντας για τους µόνιµους κατοίκους  

•••• Η Χ. Βλαχοδήµου ελεύθερο παρκινγκ 30-40 λεπτών. 
•••• Να λειτουργήσουν οι µονόδροµοι, µε ορισµένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.  
•••• Έλεγχος όλων των STOP σε ολόκληρη την πόλη. 
•••• Στην οδό 6ης Οκτωβρίου από την παλιά Εµπορική Τράπεζα, (βάζοντας κώνους 

στο κέντρο µε διπλή κατεύθυνση µέχρι το ύψους του κ. Τσουβελακίδη, 
αφήνοντας από την µητρόπολη και µετά, στην µια πλευρά κάρτα στάθµευσης 
µε ελεύθερο παρκινγκ 30-40 λεπτών µεριµνώντας για τους µόνιµους 
κατοίκους. 

•••• Αλλαγή της κατεύθυνσης στην Μεραρχίας (είσοδος ). 
•••• ∆ηµιουργία εσοχής για στάση στην Αγροτική Τράπεζα (από την πλευρά της 

πλατείας), αποκλειστικά για φορτοεκφόρτωση, όπως στην Εµπορική, και το ίδιο 
στην Αστυνοµία ή µπροστά στην είσοδο του ∆ήµου), για να µην δηµιουργούνται 
ουρές αυτοκινήτων στη φορτοεκφόρτωση. 

•••• Στην οδό Γ. Ολυµπίου  να απαγορευθεί το πάρκιγκ στη δεξιά πλευρά του 
δρόµου, τουλάχιστον στα πρώτα 100 µέτρα και στην αριστερή πλευρά, κάρτα 
στάθµευσης µε ελεύθερο παρκινγκ 30-40 λεπτών µεριµνώντας για τους 
µόνιµους κατοίκους.  

•••• Στην οδό Βυζαντίου να επιτρέπεται  η στάθµευση από την µία πλευρά του 
δρόµου. 

•••• Να µεταφερθεί η πιάτσα των ταξί στη προβλεπόµενη θέση και 
επανασχεδιασµός του δρόµου µπροστά από την εκκλησία, διαχωρίζοντας τις 
θέσεις πάρκιγκ στην πλευρά των ΤΑΧΙ µε είσοδο από τη 6η Οκτωβρίου και 
έξοδο την πλατεία Μανώλη, µεταφέροντας τον δρόµο µπροστά στην εκκλησία. 

•••• Στην οδό 6ης Οκτωβρίου από την είσοδο της Βενιζέλου µέχρι το κατάστηµα του 
κ Κουρδή  δεξιά ή αριστερά του δρόµου,  κάρτα στάθµευσης µε ελεύθερο 
παρκινγκ 30-40 λεπτών µεριµνώντας για τους µόνιµους κατοίκους 

 
•••• Να µεταφερθεί η πιάτσα των ταξί που πιάνει τον µισό δρόµο απέναντι από το 

δηµαρχείο, ή να περάσει στο µέσα µέρος της συστάδας των δέντρων και να 
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διαχωρίσουµε τον δρόµο βάζοντας κορύνες µπροστά από το περίπτερο έως 
και τα παλιά ΚΤΕΛ. 

•••• Καθαρισµός και Αξιοποίηση των οικοπέδων και µε την συνεννόηση των 
ιδιοκτητών να µετατραπούν σε µικρά παρκινγκ έως ότου τα χρειαστούν για να 
τα χρησιµοποιήσουν .  

 
•••• Εµπορικό κέντρο & Οδό Ελ. Βενιζέλου  

 
       ( Ο πιο σκοτεινός Εµπορικός ∆ρόµος στην Ελλάδα )  2 προτάσεις  
 

o   ∆ηµιουργία µίας λωρίδας κυκλοφορίας οχηµάτων από την πλατεία προς 
το σιταροπάζαρο µε 4-6 θέσεις ολιγόλεπτων στάσεων για φορτοεκφόρτωση, 
οι οποίες θα γίνονται συγκεκριµένες ώρες, µε  οριοθέτηση πεζοδροµίων για 
την διέλευση των πεζών. 

 
o Εφόσον λειτουργήσει η ελεγχόµενη στάθµευση περιµετρικά της οδού και 

στο κέντρο της πόλης µας µε (κάρτα στάθµευσης µε ελεύθερο παρκινγκ 
30-40 λεπτών µεριµνώντας για τους µόνιµους κατοίκους). 

               τότε :  
     Πεζόδροµος µε ωράριο λειτουργίας 10,00 – 14,00 & 18,00 – 21,00 
 

a. Αλλαγή του φωτισµού µε κρεµαστές στους τοίχους, όµορφες λάµπες και όχι 
σωλήνες από γεώτρηση δηµιουργώντας τουλάχιστον µια κεντρική αγορά 
υποφερτά επισκέψιµη και όχι ένα χώρο χειρότερο από λαϊκή. 

 
b.   ∆ιαρκής αποκατάσταση των ζηµιών  και γενικά µια ανάπλαση του χώρου που 

να προδιαθέτει τον επιχειρηµατία να επενδύσει και τον καταναλωτή να την 
επισκεφθεί 

 
c.   Ξεκινήσατε την καθαριότητα και τον ευπρεπισµό, από το εγκαταλελειµµένο 

κεντρικό, θα µπορούσατε να επεκτείνετε το µέτρο σε όλα τα εγκαταλελειµµένα 
κτίσµατα ή οικόπεδα της πόλης µας. 

 
Κέντρο πόλης 

 
   Μετά το ξήλωµα των τεντών σε όλο τον ∆ήµο επιβάλλεται ο επανασχεδιασµός 
των χώρων των τραπεζοκαθισµάτων µε ιδιαίτερη έµφαση στους πεζούς, στα 
πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα και στα άτοµα µε αναπηρία .  
 

   
  

Με τιµή  για το ∆. Σ του Εµπορικού Συλλόγου 

ο Πρόεδρος 

 

∆ηµήτριος Ι. Οικονόµου 


