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Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Πετρούπολης 

κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της ανάγκης επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων που 

έχουν σχέση με την μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών αλλά και την  γενικότερη κυκλοφοριακή 

οργάνωση της πόλης. 

 
Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας αφορούν:  

α) στην αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης.,  

β) στην έλλειψη θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα/ δίκυκλα, για εμπορευματικά οχήματα,  

γ) στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση, η οποία επιβαρύνει 

κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης,  

δ) στην προσβασιμότητα όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ (π.χ. πεζοδρόμια 

με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, έλλειψη υποδομών για ΑΜΕΑ) 
 

Από την άλλη, η πόλη της Πετρούπολης διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα όπως πολύ καλή 

ρυμοτομία, τερματικός δήμος με άμεση πρόσβαση σε ορεινό όγκο, μεγάλους διαθέσιμους 

χώρους παλιών λατομείων κ.τ.λ. που θα της επέτρεπαν να αποτελέσει μια πόλη πρότυπο 

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), 

ακολουθώντας τις αρχές τις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 
 

Σημαντικές προσπάθειες σχετικές με τα κυκλοφοριακά προβλήματα και την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ως τέτοιες αναφέρονται:  
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Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ Ι, ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ, ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ) 
Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/03/2018 ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ. 

 

Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον 
Δήμο Πετρούπολης που θα έχει ως στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών 
υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.  
Μια τέτοια διαδικασία θα στοχεύει: 
•Στην ορθολογική και χρονικά ιεραρχημένη πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της βιώσιμης 

κινητικότητας: ι) όλων των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑΜΚ, με κυριότερο 

μέλημα τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου 

προσβάσιμων πεζοδρομίων, ii) των ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου 

ποδηλατοδρόμων καθώς και iii) τη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή φαινομένων 

παράνομης στάθμευσης. 

•Στην διευκόλυνση των δημοτών αλλά και επισκεπτών να προσεγγίσουν με ασφάλεια χώρους 

μαζικής επιλεξιμότητας όπως χώρους αθλητικούς, πολιτιστικούς και χώρους πρασίνου. 

•Στην βελτίωση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών, εστιασμένη 

στους χρήστες, προγραμματίζοντας τη σωστή χωροθέτηση των σημείων εξυπηρέτησης των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (υφιστάμενων και μελλοντικών) και των ταξί και την γρήγορη 

πρόσβαση των δημοτών στα μέσα σταθερής τροχιάς. 

•Στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις και τη βελτίωση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. 

•Στην εκπόνηση μελέτης των σημείων πρόσβασης των φορτηγών διανομής και τροφοδοσίας των 

καταστημάτων, τη θέσπιση ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και την εξασφάλιση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης ώστε να παραμένουν ελεύθερες και μόνο για τη χρήση που προορίζονται. 

•Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στάθμευσης και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων 

στάθμευσης. 

•Στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και 

των επισκεπτών της πόλης. 
 

Ενώ προϋποθέτει μια δομημένη μεθοδολογία που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 
1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων που 

θα καθορίσουν τις ελλείψεις της πόλης, τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν 

άμεσα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. 

2. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 
3. Ανάπτυξη σεναρίων βιώσιμης διαχείρισης της κινητικότητας 

4. Θέσπιση και ιεράρχηση λογικών στόχων που η πόλη θέλει να πετύχει.  

5. Προσδιορισμός κατάλληλων ενεργειών και μέτρων για την εξυπηρέτηση του κοινού 

οράματος. 

6. Εκπόνηση ΣΒΑΚ, κατανομή χρηματοδότησης, ετοιμασία του σχεδίου δράσης και του 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού, ενσωμάτωση παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

Σχεδίου και τελική υιοθέτηση (εγκεκριμένο έγγραφο ΣΒΑΚ). 
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Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό 

ρόλο του Δήμου, εμπλέκονται μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό και 

όργανα εκπροσώπησης αυτού. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ προϋποθέτει έναν 

στρατηγικό σχεδιασμό που να βασίζεται κατ’ εξοχήν στην ικανοποίηση των αναγκών 

κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική τους 

αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

και επισκεπτών τους και τέλος τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της πρόσβασής τους 

σε συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη μέτρα και δράσεις που οδηγούν σε έναν ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό 

και συγκοινωνιακό σχεδιασμό και σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. 

Παράλληλα, πρέπει να προωθούνται τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον με ταυτόχρονη 

ανάπλαση του αστικού χώρου και απόδοση περισσότερου χώρου στις ήπιες μορφές μετακίνησης.  

Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών ώστε να υιοθετήσουν μέσω του 

ΣΒΑΚ την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση. Με την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας, όπου ο ρόλος των πολιτών, με τις συνεχείς διαβουλεύσεις, είναι ενεργός 

κρίνεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί εφικτό. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Β.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ο Δήμος Πετρούπολης είναι προάστιο στο βορειοδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

Βόρεια και νότια της πόλης βρίσκονται οι δύο κορυφές του Ποικίλου όρους. Γεωγραφικά ο δήμος 

τοποθετείται Α/ΝΑ της Ελευσίνας, Ν της Αττικής Οδού, Δ της Λεωφόρου Κηφισού και της Αθήνας. 

Οι βασικές οδοί (25ης Μαρτίου, Ανατολικής Ρωμυλίας και Περικλέους) συνδέουν την πόλη με το 

Ίλιον και το Περιστέρι.  Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ήταν 57.709 κάτοικοι. 

 Σήμερα, με τα στοιχεία από τη ΔΕΗ, υπολογίζεται ότι ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου 

αγγίζει  τους  80 χιλιάδες κατοίκους. 

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 08.01.1955 διάταγμα 

(κίτρινο χρώμα στο χάρτη Εικ. 1)  και η επόμενη μεγάλη ένταξη ήταν αυτή με το από 16.07.1970 

διάταγμα (πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη). Τα σημερινά όρια του Δήμου οριστικοποιήθηκαν μόλις 

το 2006 με την από 13.04.06 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 385/Δ/06 και αφορούσε  στα όρια του Δήμου Πετρούπολης με τον όμορο 

του, Δήμο Ιλίου. 
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Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης 
 

Η πόλη στο μεγαλύτερό της μέρος, που αφορά στα δύο παραπάνω προαναφερόμενα 

διατάγματα, έχει καλή ρυμοτομία και πρασιές πλάτους τεσσάρων μέτρων. Χωρίς πρασιές και με 

μικρότερα πλάτη δρόμων είναι τα τμήματα που πριν ανήκαν διοικητικά στο Δήμο Ιλίου και 

εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με τα από 31.10.1966 και 01.08.1970 διατάγματα.  

Ο «κοινωνικός εξοπλισμός» της πόλης είναι ελλιπής. Ο Δήμος Πετρούπολης στερείται ιδιόκτητων 

χώρων για την κάλυψη ακόμη και βασικών του αναγκών. Η πόλη τις δεκαετίες 1990 και 2000 

οικοδομήθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εξαφάνιση 

κάθε ελεύθερου χώρου από τον ιστό της πόλης αλλά και την εισροή νέων κατοίκων. Ήταν μάλιστα 

από τους λίγους αστικούς Δήμους της χώρας που παρουσίασε πληθυσμιακή αύξηση κατά την 

απογραφή του 2011. 

 

 
Β.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στόχος της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας για το Δήμο Πετρούπολης, μέσω της υλοποίησης των παρακάτω δράσεων, τα 

οποία αποτελούν δράσεις του κύκλου ΣΒΑΚ: 

1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των υφιστάμενων δεδομένων και προβλημάτων 

κινητικότητας αλλά και των ευκαιριών ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών, μέσω 

της καταγραφής των υφιστάμενων κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. 

2. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα και ενεργή ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού για αυτό. 

3. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την κινητικότητα του Δήμου Πετρούπολης και ανάπτυξη 

ειδικών στόχων για την παρακολούθηση της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ. 

4. Ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας της υπό μελέτη περιοχής. 
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5. Προσδιορισμός των ενεργειών και μέτρων εκείνων που κρίνονται το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα για την ικανοποίηση των στόχων που τέθηκαν. 

6. Προετοιμασία σχεδίου δράσης και εκτιμώμενου προϋπολογισμού των προτεινόμενων  μέτρων. 
7. Καθορισμός συστήματος παρακολούθησης και εφαρμογή ΣΒΑΚ σε βραχυπρόθεσμο στάδιο, με 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης, ενημέρωση και εμπλοκή των πολιτών και τελική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο Στάδια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

Β.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Κατά το πρώτο Στάδιο θα πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης 

χρήσεων γης, κυκλοφορίας, στάθμευσης και εξυπηρέτησης των μετακινούμενων (αξιοποίηση 

υπαρχουσών σχετικών μελετών, πραγματοποίηση μετρήσεων και έρευνας ερωτηματολογίου), 

ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών και εντοπισμός των υπαρχόντων προβλημάτων 

κινητικότητας. 

Επιπλέον εντοπισμός προβλημάτων κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

πρώτης διαβούλευσης φορέων και οργανώσεων πολιτών και επιχειρηματιών, την οποία θα 

διοργανώσει ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος, σε πλήρη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναπτύξει ένα 

κοινό όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου Πετρούπολης, το οποίο και θα 

επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ανοιχτών εκδηλώσεων. 

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα καθορίσει ειδικούς στόχους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την 

παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του κοινού αυτού οράματος. 

Ακολούθως, με βάση τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης, θα διαμορφωθεί ένας αριθμός εναλλακτικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης 

της κινητικότητας της περιοχής μελέτης (προκαταρκτική πρόταση), τα οποία θα αξιολογηθούν 

από κυκλοφοριακό μοντέλο που θα αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό και βάσει των ειδικών στόχων 

που θα έχουν τεθεί. 

Μια δεύτερη διαβούλευση (διοργανωμένη από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή) θα πραγματοποιηθεί μετά τη διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης των σεναρίων, 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη των φορέων και πολιτών στην διατύπωση της οριστικής 

πρότασης. Κατά τη δεύτερη διαβούλευση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα εναλλακτικά 

σενάρια και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτών από το κυκλοφοριακό μοντέλο. 

Απόρροια τις δεύτερης διαβούλευσης, αλλά και συνολικά του πρώτου Σταδίου του έργου είναι η 

επιλογή του βέλτιστου σεναρίου που θα αποτελέσει το οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας που θα ικανοποιεί το κοινό όραμα για το Δήμο. 

Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο Στάδιο του έργου, θα ακολουθήσει μια λεπτομερής ανάλυση των 

οριστικά προτεινόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δεύτερης 

διαβούλευσης, και τις προτάσεις/ αλλαγές/ απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι προτάσεις/ 

αλλαγές αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία προσομοίωσης από το κυκλοφοριακό 

μοντέλο οπότε και θα διατυπωθεί η οριστική πρόταση των σεναρίων βιώσιμης διαχείρισης της 

κινητικότητας. 
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Τέλος, το Στάδιο αυτό θα περιλαμβάνει την επίτευξη των στόχων με την ετοιμασία του σχεδίου 

δράσης για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων όπως αυτά προέκυψαν, καθώς και την 

κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων. 

Μια τρίτη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του 

σχεδίου δράσης και θα έχει ως στόχο την τελική αποδοχή του ΣΒΑΚ από τους συμμετέχοντες 

φορείς και πολίτες. 

Ο στόχος των δημόσιων διαβουλεύσεων, οι οποίες θα διοργανωθούν από τον Ανάδοχο σε πλήρη 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή σε τρεις φάσεις (στην αρχή το έργου, πριν τη διαμόρφωση 

του τελικού σεναρίου και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης) είναι η δημόσια συμμετοχή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δηλαδή η συμμετοχή είτε των φορέων που εμπλέκονται με 

οποιοδήποτε τρόπο στην άσκηση συγκοινωνιακού έργου, είτε συλλογικών οργάνων που 

εκπροσωπούν οργανωμένα και νόμιμα την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής μελέτης, είτε, τέλος, 

μεμονωμένων πολιτών (κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες). 

Από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα προκύψουν οι προτάσεις και παρατηρήσεις φορέων και 

πολιτών σχετικά τόσο με τα προβλήματα και την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και με τις 

προκαταρκτικές προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στις προτάσεις του Ανάδοχου. Ταυτόχρονα, 

η διαδικασία της διαβούλευσης θα λειτουργήσει και ως εργαλείο δημιουργίας σύμπνοιας και 

αποδοχής των προτεινόμενων μέτρων του ΣΒΑΚ καθώς όλοι οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν τις 

απόψεις και αντιρρήσεις τους. Τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να αποδεχτούν το 

τελικό ΣΒΑΚ. 

Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους χώρους πραγματοποίησης των διαβουλεύσεων κρίνεται 

απαραίτητο να εξασφαλιστεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Αναλυτικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες: 

 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟ Ι 
 
Οργάνωση της πρώτης διαβούλευσης 
 

Το Στάδιο 1 ξεκινάει με την πρώτη διαβούλευση που στόχο έχει την ενημέρωση των Φορέων και 

των πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου και ανοιχτή συζήτηση επάνω στα 

βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσουν στα πλαίσια της διαβούλευσης, τους 

πολίτες και επισκέπτες του Δήμου σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει τόσο στην ανάπτυξη της πόλης και των γύρω 

περιοχών όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Ο χρόνος και ο τόπος 

που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται τα ενημερωτικά φυλλάδια που θα έχει 

σχεδιάσει κι εκτυπώσει ο Ανάδοχος, ενώ ταυτόχρονα το κοινό θα ενημερωθεί για την έρευνα 

ερωτηματολογίου που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της μελέτης προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή του σε αυτήν. 

Πριν τη διοργάνωση της πρώτης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει τη σχετική 

ιστοσελίδα ΣΒΑΚ. Μέσα στην ιστοσελίδα αυτή θα παρουσιάζονται όλες οι δράσεις και τα 

αποτελέσματα του έργου. Για την ευρεία διάδοση της ιστοσελίδα και την καλύτερη πληροφόρηση 



 

~7~ 

του κοινού, ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει την σύνδεση της ιστοσελίδα με όλα τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, twitter, Instagram κ.α.) καθώς και με τις ιστοσελίδες του Δήμου, της 

Περιφέρειας, κτλ. Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής, είναι να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με 

τους πολίτες και τους φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχετικά 

ερωτήματα που θα σχεδιάζει και θα αναρτά ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Δήμο ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Τα ερωτήματα θα σχετίζονται με τον καθορισμό των προβλημάτων κινητικότητας της πόλης, την 

πρόταση πιθανών λύσεων, το πώς βλέπουν κάτοικοι την πόλη τους σήμερα και πως επιθυμούν να 

τη δουν να διαμορφώνεται στο μέλλον. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι πολίτες θα συμβάλλουν 

δυναμικά στη διαμόρφωση του οράματος και των στόχων που θέλει να επιτύχει η πόλη, 

πετυχαίνοντας έτσι τη συμμετοχική προσέγγιση που είναι και το ζητούμενο κάθε ΣΒΑΚ. Η σελίδα 

θα πρέπει να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό (νέα ερωτήματα, γεγονότα και δράσεις που 

σχετίζονται άμεσα με τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, κλπ.). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει, σε συνεργασία με το Δήμο, ένα λογότυπο για το ΣΒΑΚ του 

Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται από ένα σχετικό σλόγκαν, τα οποία θα χρησιμοποιήσει στη 

σχεδίαση της ιστοσελίδας και των ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου. 

Πριν την πρώτη διαβούλευση ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και τυπώσει την πρώτη έκδοση από τα 

ενημερωτικά φυλλάδια για το ΣΒΑΚ, που θα αναφέρουν τον ρόλο τον πολιτών σε αυτό, την 

ιστοσελίδα και τους άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία 

του καθώς και τα βασικά θέματα στα οποία θα χρειαστεί ο Δήμος τη συμμετοχή και τη συνδρομή 

τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να ετοιμάσει τη λίστα των 

προσκεκλημένων φορέων και συλλόγων πολιτών, να ετοιμάσει τη σχετική πρόσκληση που θα 

προωθήσει ο Δήμος, να οργανώσει τον χώρο που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να 

φροντίσει για τα πρακτικά και τις σχετικές παρουσιάσεις, να οργανώσει τη συζήτηση και να 

καταγράψει τις απόψεις των πολιτών και των Φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ ενώ τα αναλυτικά 

συμπεράσματα από τη διαβούλευση θα αποτελέσουν το δεύτερο παραδοτέο του Αναδόχου. 

 

 

Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
 

3.1.1.Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της περιοχής μελέτης 
Στον Ανάδοχο θα δοθούν από τον Δήμο όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και σχετίζονται 
άμεσα ή και έμμεσα με το αντικείμενο της μελέτης όπως μελέτες κυκλοφοριακές, πολεοδομικές, 
αναπτυξιακών έργων, χαρτογραφικά υπόβαθρα, κτλ. 

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με όλους αυτούς τους φορείς τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς (Περιφέρεια, Υπουργείο Μεταφορών, πάροχους δημόσιας 

συγκοινωνίας, συλλόγους ατόμων με προβλήματα κινητικότητας, πολιτιστικούς συλλόγους, 

εκπροσώπων ιδιοκτητών ταξί, εμπορικό σύλλογο κ.λπ.) αλλά και όποιους άλλους οικονομικούς και 

κοινωνικούς φορείς διαθέτουν στοιχεία και μπορούν να συμβάλουν στην αρτιότητα της μελέτης. 

Στον πίνακα 1.1.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι βασικές σχετικές μελέτες που διαθέτει στην 

κατοχή του ο Δήμος Πετρούπολης και θα περιληφθούν στον φάκελο της μελέτης που θα 

παραδοθεί στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης του.  
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Πίνακας 1.1.1: Παρόμοιας Φύσης Μελέτες / Έργα του Δήμου Πετρούπολης 
 

Α/α Τίτλος Μελέτης Μελετητής Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ Ι 
Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 

2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ 
Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 

3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ 
Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 

4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΔΩΝ 

(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 

 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ 

ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΪΟΣ 2016 

5 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΚ 14Δ/95  

 
 

Επαφές επίσης θα γίνουν με την Περιφέρεια Αττικής, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, τον Α.Σ.Δ.Α. και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για έργα που μελετώνται ή έχουν 

μελετηθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα και συνδέονται άρρηκτα με την κινητικότητα της 

πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε υφιστάμενες μελέτες εφαρμογής που σχετίζονται με την 

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας αλλά και αναδεικνύουν την ωριμότητα του Δήμου ως προς 

την κατεύθυνση αυτή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία κριθούν απαραίτητα για την 

εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος θα προβεί στην ανασκόπηση όλων των ανωτέρω σχετικών μελετών και 

των σχετικών έργων που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τα οποία θα 

βοηθήσουν στην ανάδειξη πιθανών πηγών δεδομένων. 

 

 

3.1.2.Καταγραφή των χαρακτηριστικών του συστήματος μεταφορών στην περιοχή μελέτης 
 

Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και τις συστηματικές παρατηρήσεις της 

κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης, θα οριστούν και σχεδιαστούν οι απαραίτητες έρευνες και 

μετρήσεις των χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, στάθμευσης και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. 

Αυτές θα εστιάσουν εντός του Δήμου Πετρούπολης ενώ συμπληρωματικά θα περιλαμβάνουν και 

συγκεκριμένες αρτηρίες σύνδεσης του με τους όμορους Δήμους. Θεωρείται σημαντική η ομαλή 

διασύνδεση του Δήμου Πετρούπολης με τους όμορους Δήμους. 

Απαραίτητος κρίνεται ο σχεδιασμός των ερευνών και ο ακριβής χρονοπρογραμματισμός αυτών 

στη φάση αυτή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των ερευνών θα παραδώσει 

στον Δήμο σχετικό μεθοδολογικό πλαίσιο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ερευνών (Παραδοτέο 

Π1) περιγράφοντας αναλυτικά τα δεδομένα που υπάρχουν από τις προηγούμενες μελέτες του 

Δήμου και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, τις μετρήσεις και τις έρευνες που θα 

οργανώσει, τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιήσει, τις ακριβείς θέσεις μέτρησης, την 

δειγματοληψία, τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλέξει και τη διάρκεια κάθε 

εργασίας, προκειμένου να εγκριθούν από την ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου. Οι καταγραφές 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
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Απογραφή Οδικού Δικτύου, Χρήσεων Γης, Δημογραφικών και Κοινωνικοοικονομικών Στοιχείων 
της Περιοχής Μελέτης 
Ο ανάδοχος καλείται να χρησιμοποιήσει ως βάση το ψηφιακό υπόβαθρο που θα του δώσει ο 

Δήμος και να το συμπληρώσει/επικαιροποιήσει με καταγραφές οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον για όλη την περιοχή μελέτης: 
 

 Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, βάσει των γεωμετρικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του. 

 Την κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού δικτύου. Απογράφονται, οι ισχύουσες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων, μονοδρομήσεις, 

πεζοδρομήσεις, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας), τα στοιχεία της διατομής των οδών (αριθμός 

και πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτη πεζοδρομίων, κατάσταση οδοστρώματος και 

πεζοδρομίων/ πεζοδρόμων, κλίσεις οδών – πάνω ή κάτω από 5%, πλάτος νησίδας – αν 

υπάρχει). Οι οδοί στις οποίες θα γίνει πλήρη απογραφή των χαρακτηριστικών τους θα 

προκύψει από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα περιλαμβάνει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες καθώς και κύριες 

συλλεκτήριες οδούς. 

 Την καταγραφή υφιστάμενων σηματοδοτούμενων κόμβων, διαβάσεων πεζών και λοιπού 

εξοπλισμού εξυπηρέτησης των μεταφορών/ μετακινήσεων (στάσεις, θέσεις ταξί, θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης, κ.α.) με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που άπτονται της 

κινητικότητας ΑΜΕΑ (ράμπες, οδηγοί τυφλών, ύπαρξη επαρκούς ελεύθερου ύψους και 

πλάτους όδευσης, σημαντικά εμπόδια που εμποδίζουν την κίνηση ΑΜΕΑ, κτλ.). 

 Την καταγραφή της υφιστάμενης ρυθμιστικής κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε 

όλη την περιοχή μελέτης για το ιεραρχημένο δίκτυο της περιοχής μελέτης στις 

πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες καθώς και στις κύριες συλλεκτήριες οδούς. 

 Την καταγραφή σημαντικών χρήσεων γης (στη βάση του υπάρχοντος χάρτη χρήσεων γης 

και του ΓΠΣ που θα δοθεί στον Ανάδοχο). Αυτό θα αφορά κυρίως την καταγραφή των 

ποσοστών χρήσεων γης ανά ζώνη, όπως αυτές θα οριστούν από τον Ανάδοχο για τις 

ανάγκες του κυκλοφοριακού μοντέλου, αλλά και τον εντοπισμό των θέσεων και 

προσβάσεων χρήσεων που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα (όχι περιοριστικά), ο Ανάδοχος θα καταγράψει: 

- υπηρεσίες τις οποίες επισκέπτονται συχνά ΑΜΕΑ (π.χ. ΚΕΠΑ, υπηρεσίες υγείας, 

υπηρεσίες που δίνουν επιδόματα κλπ.) 

- δημόσιες υπηρεσίες που επισκέπτεται συχνά ο πολίτης 

- σημεία με γενικό ενδιαφέρον άρα και ενδιαφέρον από ΑΜΕΑ (π.χ. εμπορικές ζώνες, 

θέατρα/κινηματογράφοι, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.) 

- σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. άλσος, εκκλησίες, θέατρο Πέτρας, περιοχές 

φυσικού κάλλους, κ.λπ.) 

 Συλλογή κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης 

σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή ταχυδρομικού κώδικα (πληθυσμός, Δείκτης 

Ιδιοκτησία Ι.Χ., ΑΕΠ κτλ.). 

Όλα τα παραπάνω θα εισαχθούν σε βάση δεδομένων (GIS), όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά του ιεραρχημένου οδικού δικτύου. Το δίκτυο θα κωδικοποιηθεί (διαχωρισμός σε 

ζώνες) έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει τη βάση για το κυκλοφοριακό μοντέλο που θα 

αναπτυχθεί. 
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Καταγραφή μετακινήσεων 

Αυτές θα περιλαμβάνουν: 

 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε διατομές. Θα γίνουν με απογραφικά μηχανήματα σε 

τουλάχιστον 18 διατομές, με καταγραφή ανά ώρα για δύο 24ωρα σε κάθε διατομή. Οι 

διατομές θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Μετρήσεις σύνθεσης της κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων σε κύριες διασταυρώσεις 

της περιοχής μελέτης. Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε μία τυπική ημέρα (με 

πρωινό και απογευματινό ωράριο καταστημάτων), σε περίπου 15 κόμβους για τα χρονικά 

διαστήματα 07:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00. Οι κόμβοι θα προσδιοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα αρχή. 

Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα και σε χάρτες 

κυκλοφοριακών φόρτων (θεματικοί χάρτες GIS) που θα απεικονίζουν τη Μέση Ημερήσια 

Κυκλοφορία και τους Ωριαίους Φόρτους Αιχμής, Ποσοστό Κορεσμού, κτλ. 

 

Έρευνα προέλευσης προορισμού (Π-Π) των μετακινήσεων 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει έρευνα ερωτηματολογίων (revealed and stated preferences) σε 

νοικοκυριά προκειμένου να καταγράψει για όλα τα μέλη τις ημερήσιες μετακινήσεις τους, 

στοιχεία αυτών και βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μεταφορικού μέσου. 

Επιπλέον, μέσα από την έρευνα θα ζητηθούν ποιοτικοί δείκτες τόσο για τις Δημόσιες 

Συγκοινωνίες (π.χ. καθαριότητα, ευκολία προμήθειας εισιτηρίων, τήρηση 

χρονοπρογραμματισμού, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, κ.λπ.) όσο και για τη χρήση ποδηλάτου και την 

πεζή μετακίνηση. 

Ως ελάχιστο απαιτούμενο πληθυσμιακό δείγμα για την εκπόνηση της έρευνας ορίζονται τα 800 

ερωτηματολόγια Από αυτά, το 1/3 θα περιλαμβάνουν και την έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων 

ενώ το 1/6 θα περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση ποιοτικών δεικτών του συστήματος Δ.Σ, 

ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης. Η κατανομή δείγματος θα γίνει βάσει πληθυσμού ζώνης αλλά 

και άλλων χαρακτηριστικών τα οποία θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με 

τον Ανάδοχο της μελέτης. Το δείγμα ερωτηθέντων θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό και να 

περιλαμβάνει και χρήστες ΔΣ (20% τουλάχιστον του συνόλου των ερωτηθέντων). Ειδική μέριμνα 

πρέπει να ληφθεί ώστε στην έρευνα να συμμετάσχουν και ΑΜΕΑ. 

Το είδος των ερωτηματολογίων, η μεθοδολογία δειγματοληψίας, η οργάνωση της έρευνας και η 

μεθοδολογία ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας θα προταθεί από τον Ανάδοχο στο πρώτο 

παραδοτέο (Π1) του και θα εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία.  

Από την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν θα προκύψουν τα μητρώα Π-Π των 

συνολικών μετακινήσεων για την περιοχή μελέτης αλλά και ανά μεταφορικό μέσο. Συγχρόνως, θα 

προκύψουν οι βασικοί παράμετροι των αλγορίθμων καταμερισμού των μετακινήσεων στα 

μεταφορικά μέσα. 

 
Απογραφή των χαρακτηριστικών Στάθμευσης 
Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στάθμευσης σε πέντε (5) τουλάχιστον αντιπροσωπευτικές 
διαδρομές της περιοχής μελέτης (που θα προσδιοριστούν σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα 
Αρχή και θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τη ζώνη διοικητικού και οικονομικού κέντρου της πόλης, 
και περιοχών με πολιτιστικό ενδιαφέρον κλπ). Για το προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 
στάθμευσης θα πραγματοποιηθεί έρευνα καταγραφής προσφοράς και εναλλαγής (καταγραφή 
πινακίδων κυκλοφορίας ανά ώρα - 06:00-22:00 – κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης 
ημέρας με τα καταστήματα να λειτουργούν και το απόγευμα). 
Αναλυτική απογραφή στάθμευσης καθώς και νυχτερινή απογραφή οχημάτων κατοίκων θα 
πραγματοποιηθεί στην περιοχή απογραφής του οδικού δικτύου. 
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Επιπρόσθετα, θα καταγραφεί η προσφορά στάθμευσης εκτός οδού. 
Επιπλέον, για το σύνολο της περιοχής μελέτης, θα απογραφούν οι υφιστάμενες θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων, δικύκλων. 
Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αυτής θα υπολογιστεί το ακριβές ισοζύγιο 
προσφοράς/ ζήτησης στην περιοχή μελέτης και θα επισημανθούν οι ανάγκες στάθμευσης των 
κατοίκων, των επαγγελματιών και των ΑΜΕΑ. 
 
Καταγραφή του συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς 
Θα απογραφούν οι γραμμές, διαδρομές, στάσεις, αφετηρίες- τέρματα, είδος και χωρητικότητα 
οχημάτων, τιμολογιακή πολιτική, χρονοπρογραμματισμός γραμμών, επιβατική κίνηση, καθώς 
επίσης και των σταθμών ταξί. 
Θα γίνει αξιολόγηση της γεωγραφικής κάλυψης της πόλης από τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς με 
καταγραφή αναγκών για αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών και ένταξη νέων κέντρων 
εξυπηρέτησης καθώς και αξιοποίηση υποδομών “park & ride”. Επίσης, θα αξιολογηθεί η ευκολία 
προσβασιμότητας των οχημάτων και προσπέλασης των στάσεων από άτομα με προβλήματα 
κινητικότητας (ηλικιωμένοι) και ΑΜΕΑ. 
Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί μελέτη μετακινήσεων στα λεωφορεία, με έρευνα επιβατικής 
κίνησης σε τέσσερις (4) λεωφορειακές γραμμές για μια τυπική ημέρα για ένα 8ωρο (δύο 4ωρα 
πρωινής και απογευματινής αιχμής) με δύο παρατηρητές σε κάθε λεωφορείο. 

 
Καταγραφή δεδομένων για εναλλακτική μετακίνηση 
Από την έρευνα Π-Π, θα εντοπιστούν οι θέσεις με τις σημαντικές ροές πεζών οι οποίες και θα 
συσχετιστούν με τις υφιστάμενες και επικείμενες υποδομές δικτύων πεζοδρόμων. 
Επιπλέον, θα εντοπιστούν και οι θέσεις με σημαντικές ροές ποδηλάτων οι οποίες θα 
συσχετιστούν και με τις επικείμενες υποδομές δικτύων ποδηλατοδρόμων. Ταυτόχρονα θα 
διερευνηθούν πιθανά σημεία χωροθέτησης σταθμών ποδηλάτων και συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων. 
 

Καταγραφή ατυχημάτων και προσδιορισμός μελανών σημείων 
Καταγραφή ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης για τα τελευταία 3 έτη. Τα 
σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από τις αστυνομικές αρχές, ειδικότερα όσον αφορά σε θανατηφόρα 
ατυχήματα και ατυχήματα με τραυματισμό για τα οποία συμπληρώνεται ΔΟΤΑ. 
Από την ανάλυση των ατυχημάτων θα προκύψουν τα μελανά σημεία και οδικά τμήματα του 
οδικού δικτύου που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. 

 
Ανάπτυξη κοινού οράματος για την κινητικότητα 
 

Μέσα από την ανάλυση των προηγούμενων μελετών αλλά και των δεδομένων που θα 
συλλεχθούν και θα αναλυθούν, θα επισημανθούν οι τάσεις του Δήμου όσον αφορά την αστική 
ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κυκλοφορία, την οικονομία, την καινοτομία κ.α. Συγχρόνως θα 
επισημανθούν τα σχετικά προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς επίσης 
και οι λύσεις βελτίωσης που έχουν προταθεί κατά καιρούς μέσα από τις μελέτες και τα έργα 
αυτά. Τα προβλήματα και οι ώριμες προτάσεις για την λύση αυτών στα οποία θα καταλήξει ο 
Ανάδοχος, θα παρουσιαστούν στην ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ του Δήμου. Μέσα από τη συνάντηση 
αυτή θα καθοριστούν οι βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος για την πόλη και θα 
διαμορφωθεί ένα πρώτο όραμα και οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 
Μετά τη διαμόρφωση του κοινού οράματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει εκ νέου τους 
πολίτες, ώστε αυτοί να κατανοήσουν πλήρως τους στόχους που αυτό εξυπηρετεί . Η συμμετοχή 
και η παρέμβαση των πολιτών σε περίπτωση που δε συμφωνούν με το όραμα του ΣΒΑΚ κρίνεται 
απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό το όραμα θα παρουσιασθεί και μέσα από την ιστοσελίδα ενώ 
ειδικά διαμορφωμένος χώρος διαλόγου μέσα από αυτήν θα βοηθήσει στην αποτύπωση των 
σχολίων και στη διαμόρφωση ενός τελικού οράματος που θα εκφράζει την πλειοψηφία των 



 

~12~ 

πολιτών και των Φορέων. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προωθήσει το κοινό όραμα 
μέσα από Δελτία Τύπου και αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τοπικοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, τοπικά κανάλια, τοπικό τύπο, κτλ.). 
 

Ανάπτυξη ειδικών στόχων 
 

Μετά τον καθορισμό του οράματος, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
θα καθορίσει μετρήσιμους στόχους που θα επιτρέψουν τόσο την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
σεναρίων βιώσιμης κινητικότητας όσο και την εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων που θα 
προταθούν. Η διαδικασία που προβλέπεται περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των στόχων και την 
ιεράρχησή τους σύμφωνα με το κοινό όραμα που αποτελεί και τον απώτερο σκοπό του ΣΒΑΚ, ενώ 
τα μέτρα είναι τα μέσα για την επίτευξή τους. Η συνεχής εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών 
είναι απαραίτητη. 
Ο Ανάδοχος (σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς) θα προσχεδιάσει τους στόχους, θα αναλύσει και αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους και στη 
συνέχεια θα τους ιεραρχήσει. 
Η ανάπτυξη ειδικών στόχων (συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών) επιτρέπει την 
παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ και καθορίζει το βασικό 
σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι θα 
πρέπει να είναι ακριβείς κάνοντας χρήση ποσοτικών και ποιοτικών όρων και εύκολα κατανοητοί, 
μετρήσιμοι κι εφικτοί, ενώ πολύ βασικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι 
τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία και θα πρέπει να επιτευχθούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
επιλέξει και συνθέσει τους ειδικούς αυτούς στόχους και να αναπτύξει τη μεθοδολογία 
αξιολόγησής τους.  
 
Ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου και προσδιορισμός της ζήτησης των μετακινήσεων σε κάθε 
χρονικό ορίζοντα. 
 

Μετά τη συλλογή των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών/χωροτακτικών δεδομένων, θα 

πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και προσαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου με στόχο την 

προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγησή της και τη διαμόρφωση και 

αξιολόγηση των προτεινόμενων σεναρίων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

(εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακής διαχείρισης). Οι εργασίες για την επίτευξη των παραπάνω 

παρουσιάζονται αναλυτικά στα βήματα που ακολουθούν. 

 

Υπολογισμός της ζήτησης των μετακινήσεων 

Ως πρώτο βήμα του παρόντος σταδίου εργασίας θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν από τις έρευνες Π-Π στα νοικοκυριά, ώστε με αναγωγή του δείγματος να 

προκύψουν τα υφιστάμενα μητρώα Π-Π μετακινήσεων για τα διάφορα μεταφορικά μέσα.  

Ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

Η ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αποσκοπεί στην αποτύπωση των 

χαρακτηριστικών του συγκοινωνιακού συστήματος της περιοχής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, από 

τις αυτοψίες, την έρευνα ερωτηματολογίων και την έρευνα μετακινήσεων ΔΣ. παρά την οδό και 

στα δημόσια μεταφορικά μέσα θα αποτυπωθούν οι γραμμές του συστήματος Δ.Σ. της περιοχής 

μελέτης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών (συχνότητες, χρόνοι διαδρομής, στάσεις, 

πληρότητες, στόλος κτλ). Συγχρόνως, για το οδικό δίκτυο θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά 

των οδικών τμημάτων (χωρητικότητα, λωρίδες, πλάτη, νόμιμη και παράνομη στάθμευση, φόρτιση 

κτλ.)και θα αναλυθούν τα στοιχεία σηματοδότησης. 
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Ανάπτυξη κυκλοφοριακού προτύπου και εναλλακτικών σεναρίων 

Μετά τον καθορισμό όλων των απαραίτητων στοιχείων, θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και 

προσαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου.  

Το μοντέλο θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τα δεδομένα που θα έχουν συλλεγεί ενώ 

συγκεκριμένοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της προσαρμογής του μοντέλου 

στην παρούσα κατάσταση. 

Για την αξιολόγηση της επίδρασης των προτεινόμενων σεναρίων στην προώθηση της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μελέτης θα 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του μοντέλου ως προς τους παραγόμενους δείκτες 

(περιβαλλοντικούς, κυκλοφοριακούς, κ.λπ.).  

 

Προσδιορισμός και αξιολόγηση σεναρίων 
 

Ο ανάδοχος στο στάδιο αυτό, καλείται να διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της 

βιώσιμης κινητικότητας για την περιοχή μελέτης, τα οποία θα αποσκοπούν στη βελτίωση του 

παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης πεζών, ποδηλατιστών και ΑΜΕΑ, καθώς και στη σωστή 

λειτουργία και εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα σενάρια αυτά θα 

περιλαμβάνουν τις τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης της 

περιοχής, τις προτάσεις που θα βασίζονται στη προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορία και τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας (βραχυπρόθεσμο), 10ετίας 

(μεσοπρόθεσμο) και 20ετίας (μακροπρόθεσμο), λαμβάνοντας πάντα υπόψη το διαμορφωμένο 

όραμα της πόλης. 
 

Γενικά, οι προτάσεις διαχείρισης της κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τις 

παρακάτω αρχές που αποτελούν και προτεραιότητες του Δήμου Πετρούπολης. 

 

• Προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας και δημιουργία βιώσιμων συνθηκών κίνησης πεζών, 

ειδικότερα των ευπαθών ομάδων και ΑΜΕΑ, σε όλη τη περιοχή μελέτης μέσω της δημιουργίας 

δικτύου και αξόνων πεζόδρομων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και σχολικών δακτυλίων, 

εξασφαλίζοντας τη μέγιστη οδική ασφάλεια όλων των χρηστών. 

• Ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ και προώθηση μέτρων για την διευκόλυνση της λειτουργίας 

τους, όπως μεταφορά ή/και εκ νέου χωροθέτηση στάσεων, πύκνωση δρομολογίων, ανανέωση 

του στόλου λεωφορείων με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, κτλ. Ιδιαίτερα σημαντική 

για την περιοχή μελέτης κρίνεται η ενοποίηση των αστικών συγκοινωνιών με υπεραστικά και 

περιφερειακά μέσα μεταφοράς. 

• Αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η παράνομη στάθμευση κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην αντιστρατεύεται η βιώσιμη κινητικότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου σε σημεία τέτοια ώστε να συνδυάζονται 

εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης (που αποτελεί εμπορικό και 

διοικητικό κέντρο υπερτοπικού χαρακτήρα), μειώνοντας, έτσι, τη διαμπερή κυκλοφορία (π.χ. 

χώροι στάθμευσης περιφερειακά της πόλης, σε συνδυασμό με τη δημιουργία περιφερειακής 

οδού). Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία ζωνών στάθμευσης. 

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων 

• Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης με αναπλάσεις οδών (δημιουργία 

κοινών χώρων, ζωνών πεζών, πράσινων οδών, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κτλ.) σε 

συνδυασμό με ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις, δημιουργία δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας, κτλ). 
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• Ρύθμιση και έλεγχο της κίνησης μεγάλων οχημάτων και της προσβασιμότητας των οχημάτων 

διανομής και τροφοδοσίας. 

• Καθορισμό και διευθέτηση των ειδικών παραχωρημένων χώρων στάθμευσης (ΑμεΑ και άλλες 

παραχωρημένες θέσεις), συμπεριλαμβανομένων των χώρων για την ολιγόλεπτη στάθμευση 

ταξί, δικύκλων, ποδηλάτων, κτλ. 

Τα σενάρια θα πρέπει να ικανοποιούν το διαμορφωμένο όραμα για την πόλη, και θα 

διαμορφωθούν από τον Ανάδοχο σε πλήρη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας 

υπόψη το αναπτυξιακό σχέδιο της πόλης, έργα τα οποία είτε είναι υπό υλοποίηση είτε θα 

υλοποιηθούν, την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για τις Βιώσιμες και Ευφυείς Πόλεις, αλλά και τα 

αποτελέσματα της πρώτης διαβούλευσης που θα έχει πραγματοποιηθεί και στην οποία θα έχουν 

καταγραφεί οι απόψεις φορέων και πολιτών. 

Θα υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα σενάρια, ξεκινώντας από το μηδενικό σημερινό σενάριο, 

προχωρώντας στο άμεσα υλοποιήσιμο σενάριο με στρατηγικές δράσεις που θα έχουν υλοποιηθεί 

μέσα σε διάστημα μίας πενταετίας, στο μεσοπρόθεσμο σενάριο που αφορά στις δράσεις που θα 

έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία και καταλήγοντας στο μακροχρόνιο δραστικό 

σενάριο υλοποίησης όλων των στρατηγικών στόχων μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια. Τα 

προτεινόμενα σενάρια θα προσομοιωθούν με το κυκλοφοριακό μοντέλο, θα αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις τους και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν 

στην δεύτερη διαβούλευση φορέων και πολιτών. 

Τα προκαταρκτικά εναλλακτικά σενάρια για κάθε χρονική περίοδο θα σχεδιαστούν μέσα από 

τρεις διακριτές φάσεις. 

 
Στην πρώτη φάση θα καθοριστούν οι μελλοντικές βασικές υποδομές (πεζοδρομήσεις, 

διαπλατύνεις πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμοι, εισαγωγή νέων μέσων Δ.Σ, λεωφορειολωρίδες 

ειδικής κατασκευής, δημιουργία νέων υπέργειων ή υπόγειων χώρων στάθμευσης, δημιουργία 

ελεύθερων χώρων αναψυχής, κατασκευή κέντρων αθλητικών δραστηριοτήτων ή άλλων 

παρόμοιων χώρων που έλκουν μετακινήσεις, κ.α.) τα οποία έχουν ήδη προγραμματιστεί να 

υλοποιηθούν ή προτείνονται για πρώτη φορά προς υλοποίηση. Τα έργα αυτά κατανέμονται στους 

τρεις χρονικούς ορίζοντες. 
 

Στη δεύτερη φάση τα έργα υποδομών θα συνδυαστούν με συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης 

κινητικότητας για κάθε χρονικό ορίζοντα (υποδομές ηλεκτροκίνησης, συστήματα οχημάτων ή 

ποδηλάτων κοινής δημόσιας χρήσης, συστήματα ηλεκτρονικής ελεγχόμενης στάθμευσης, 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλαγές σε σήμανση / σηματοδότηση, προηγμένα συστήματα 

πληροφόρησης, εισαγωγή νέων γραμμών ή αναδιάρθρωση υπαρχόντων, κ.α.). 

Ο προσδιορισμός των μέτρων αποτελεί ένα από τα βασικότερα ορόσημα υλοποίησης του ΣΒΑΚ. Η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται πολύ και από τον βαθμό της μεταξύ τους συνέργειας 

και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρούνται ως πακέτα και όχι μεμονωμένα. Η επιλογή θα 

βασιστεί στην εμπειρία άλλων περιοχών που εφάρμοσαν παρόμοιες πολιτικές και θα πρέπει να 

συνάδει με το απαιτούμενο κόστος υλοποίησης. Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή αφού επαναξιολογήσει το πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων, θα προσδιορίσει ένα πακέτο 

μέτρων διασφαλίζοντας τη σύνδεσή τους με τους προκαθορισμένους στόχους του ΣΒΑΚ. 
 

Στην τρίτη φάση θα οριστούν οι πολιτικές που θα προωθήσουν όλα τα παραπάνω ανά χρονική 

περίοδο (μέτρα αστυνόμευσης, κίνητρα για την χρήση ηλεκτροκίνησης, δράσεις 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, ωράρια και κανονισμοί φορτοεκφόρτωσης, κ.α.) 
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Οργάνωση της δεύτερης διαβούλευσης 
 

Το Στάδιο 1 ολοκληρώνεται με την οργάνωση και εκτέλεση της δεύτερης διαβούλευσης που 

στόχο έχει την ενημέρωση των Φορέων και των πολιτών για τα εναλλακτικά σενάρια, αλλά 

και για την επιλογή του βέλτιστου αποδεκτού από την τοπική κοινωνία. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσουν στα πλαίσια της διαβούλευσης, τους 

πολίτες και επισκέπτες του Δήμου σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια και τα αποτελέσματα 

αξιολόγησής τους. Ο χρόνος και ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται τα 

ενημερωτικά φυλλάδια που θα έχει σχεδιάσει κι εκτυπώσει ο Ανάδοχος. 

Πριν τη διοργάνωση της δεύτερης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει την ιστοσελίδα 

ΣΒΑΚ, ώστε να μπορούν οι Φορείς και οι Πολίτες να ενημερωθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά 

των σεναρίων και να εκφράσουν τις απόψεις τους για αυτά είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσα 

από την παρουσία τους στη διαβούλευση. 

Πριν τη δεύτερη διαβούλευση ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και τυπώσει τη δεύτερη έκδοση από τα 

ενημερωτικά φυλλάδια για το ΣΒΑΚ, που θα αναφέρουν τα βασικά προβλήματα που καλείται το 

ΣΒΑΚ να λύσει μέσω των εναλλακτικών σεναρίων, καθώς και βασικά στοιχεία των σεναρίων 

αυτών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να ετοιμάσει τη λίστα των 

προσκεκλημένων φορέων και συλλόγων πολιτών, να ετοιμάσει τη σχετική πρόσκληση που θα 

προωθήσει ο Δήμος, να οργανώσει τον χώρο που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να 

φροντίσει για τα πρακτικά και τις σχετικές παρουσιάσεις, να οργανώσει τη συζήτηση και να 

καταγράψει τις απόψεις των πολιτών και των Φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ ενώ τα 

αναλυτικά συμπεράσματα από τη διαβούλευση θα αποτελέσουν το έβδομο παραδοτέο του 

Αναδόχου. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ 
Διαμόρφωση οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης 
 

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης διαβούλευσης ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει τις απόψεις και 

τις προτάσεις που εκφράστηκαν για τα προκαταρκτικά σενάρια, θα λάβει υπόψη του τυχόν 

προβλήματα και αντιρρήσεις που εκφράστηκαν, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής, και θα προβεί στις κατάλληλες αλλαγές των σεναρίων. Κατόπιν μιας εκ νέου 

αξιολόγησης μέσω του κυκλοφοριακού μοντέλου, θα υποβάλει το οριστικό σχέδιο 

κυκλοφοριακής οργάνωσης (τελικό σενάριο διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας), το οποίο θα 

συνοδεύεται από επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και θα περιλαμβάνει: 

• Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δεύτερης διαβούλευσης και της 

προσομοίωσης του κυκλοφοριακού μοντέλου. 

• Επιλογή και τεκμηρίωση του τελικού σεναρίου. Αναλυτική παρουσίαση που αφορά σε 

προτεινόμενες υποδομές, μέτρα και πολιτικές. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του σχεδίου αυτού, θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο το 

Σχεδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

 

 
Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης και προϋπολογισμού 
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Στο Στάδιο αυτό θα προετοιμαστεί ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού. Ο 

Ανάδοχος έπειτα από συνάντηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς θα 

συνάψει Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του επιλεγμένου σεναρίου 

και τεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού σύμφωνα με τα όσα συμφωνηθούν κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης. 

Πέραν αυτών, η Έκθεση θα περιλαμβάνει την αναμενόμενη συμβολή των υποδομών και μέτρων 

στην επίτευξη των ειδικών στόχων, τις πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς κινδύνους καθώς 

και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού κι εφαρμογής κάθε υποδομής και μέτρου. 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την τρίτη διαβούλευση, όπου και παρουσιάσει σε power point τα 

αποτελέσματα του συνόλου της μελέτης (τελικά σενάρια, σχέδιο δράσης, κτλ.). Ο σκοπός της 

τρίτης διαβούλευσης είναι να παρουσιαστεί λεπτομερώς το ΣΒΑΚ και το σχέδιο δράσης αυτού , 

ώστε ο κάθε φορέας να μπορέσει να διατυπώσει της άποψή του για τα προτεινόμενα μέτρα ή και 

να προτείνει εναλλακτικά. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές προκύψουν, θα ενσωματωθούν στην τελική 

έκδοση του ΣΒΑΚ. 

 

 

Οργάνωση της τρίτης διαβούλευσης 
 

Το Στάδιο 2 ολοκληρώνεται με την οργάνωση και εκτέλεση της τρίτης διαβούλευσης που στόχο 

έχει την παρουσίαση του τελικού ΣΒΑΚ. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα παρουσιάσουν αναλυτικά το τελικό ΣΒΑΚ. Ο χρόνος και ο 

τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή. Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται τα ενημερωτικά φυλλάδια που θα έχει 

σχεδιάσει κι εκτυπώσει ο Ανάδοχος. 

Πριν τη διοργάνωση της τελικής Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει την ιστοσελίδα ΣΒΑΚ, 

ώστε να μπορούν οι Φορείς και οι Πολίτες να ενημερωθούν για το τελικό ΣΒΑΚ, τις υποδομές και 

τα μέτρα που προτείνει καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 

Πριν την τρίτη διαβούλευση ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και τυπώσει την τρίτη και τελική έκδοση 

από τα ενημερωτικά φυλλάδια για το ΣΒΑΚ, που θα παρουσιάσουν τις τελικές παρεμβάσεις του 

ΣΒΑΚ, τους στόχους που θα πετύχουν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους . 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να ετοιμάσει τη λίστα των 

προσκεκλημένων φορέων και συλλόγων πολιτών, να ετοιμάσει τη σχετική πρόσκληση που θα 

προωθήσει ο Δήμος, να οργανώσει τον χώρο που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να 

φροντίσει για τα πρακτικά και τις σχετικές παρουσιάσεις, να οργανώσει τη συζήτηση και να 

καταγράψει τις απόψεις των πολιτών και των Φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

 

Τα αποτελέσματα της 3ης διαβούλευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ ενώ τα 

αναλυτικά συμπεράσματα από τη διαβούλευση θα περιγραφούν στο ενδέκατο παραδοτέο του 

έργου. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Στάδιο Ι-Π1. Μεθοδολογικό πλαίσιο καταγραφής και ανάλυσης των χαρακτηριστικών του 
συστήματος μεταφορών στην περιοχή μελέτης 
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Με το παρόν παραδοτέο ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων της υπάρχουσας κατάστασης. Θα περιγράψει τη μεθοδολογία 

υπολογισμού της δειγματοληψίας για τα ερωτηματολόγια Π-Π, τον τρόπο οργάνωσης και 

διεξαγωγής των ερευνών, τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν, τις βάσεις δεδομένων 

που θα καταχωρηθούν τα συλλεγόμενα στοιχεία, τον τρόπος ανάλυσης τους και τα δευτερογενή 

στοιχεία που θα παραχθούν από τις καταγραφές. 
 

Συγχρόνως, θα παρουσιάσει τον τύπο του μοντέλου που θα χρησιμοποιήσει, το δίκτυο που θα 

ψηφιοποιήσει και τις ζώνες που θα χωριστεί η περιοχής μελέτης. 

Τέλος, η έκθεση θα συμπεριλαμβάνει την καταγραφή των υφισταμένων μελετών και ερευνών 

σχετικά με το αντικείμενο και την περιοχή μελέτης και τη συνοπτική αποτίμηση του περιεχομένου 

τους. 

 

Στάδιο Ι-Π2. Συμπεράσματα από την 1η Διαβούλευση 
Το Παραδοτέο αυτό θα αποτελεί έκθεση με τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, ήτοι την 

καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα 

κινητικότητας. 
 

Στάδιο Ι-Π3. Επεξεργασία-Ανάλυση-Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης 
Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης θα περιλαμβάνει την επεξεργασία και την αξιολόγηση 

όλων των συλλεχθέντων δεδομένων, στοιχείων, μετρήσεων και ερευνών, έτσι ώστε να προκύψει 

μια ολοκληρωμένη απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης 

αλλά και να εντοπιστούν τα προβλήματα κινητικότητας. Τα δεδομένα, οι μετρήσεις και οι έρευνες 

που πραγματοποιήθηκαν θα πρέπει να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν στο 

κυκλοφοριακό μοντέλο. 

 

Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει: 

 

1. Την πλήρη τελική μεθοδολογία συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων, όπου θα καθορίζεται 

ο τρόπος οργάνωσης και διεξαγωγής των κυκλοφοριακών ερευνών, η δειγματοληψία, το 

ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για την έρευνα Π-Π, η μεθοδολογία και τα 

εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλεχθούν, τυχών προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση των ερευνών και οι αντίστοιχες λύσεις, κ.α. 

2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου, τις χρήσεις γης και άλλα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τους κυκλοφοριακούς φόρτους των οδικών αξόνων, το 

δίκτυο ΜΜΜ, το καθεστώς στάθμευσης, την οδική ασφάλεια καθώς και πιθανά ειδικά 

κυκλοφοριακά προβλήματα. Διακριτή αναφορά θα γίνει στην μετακίνηση των ΑΜΕΑ με 

γνώμονα την καταγραφή και απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην 

περιοχή μελέτης. 

3. Παρουσίαση των πιθανών τεχνικών έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται 

να γίνουν βραχυπρόθεσμα και τρόπος επιρροής της υπό μελέτης περιοχής. 

4. Παρουσίαση της χωροταξίας και των πολεοδομικών χαρακτηριστικών, διαπιστώσεις και 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων. Θα 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποδομών και των χρήσεων γης στο σύνολο του Δήμου 

που επηρεάζουν τον χωρικό και κυκλοφοριακό χαρακτήρα του. 

5. Πίνακας με τα συλλεχθέντα γεωμετρικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών 
(υφιστάμενη κατάσταση). 
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Όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών αυτά περιλαμβάνουν: πλάτος 

οδοστρώματος, αριθμός και πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, μονόδρομη/αμφίδρομη κίνηση 

οχημάτων, πλάτη πεζοδρομίων, πλάτη ελεύθερης όδευσης πεζών, ύπαρξη και πλάτος 

νησίδων, ποδηλατοδρόμων, κλίση οδών (πάνω ή κάτω από 5%), ύπαρξη ραμπών ΑΜΕΑ και 

οδηγού τυφλών καθώς και αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους, υλικό του 

οδοστρώματος και πεζοδρομίου καθώς και αξιολόγηση αυτών (βάσει τις ισχύουσας 

νομοθεσίας) και  εξέταση των πεζοδρομίων ανά οδό και Ο.Τ. προκειμένου να αξιολογηθεί η 

προσπελασιμότητά τους. 

Όσον αφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών αυτά περιλαμβάνουν την 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε πρωτεύουσα, δευτερεύουσα, συλλεκτήρια και τοπική 

οδό. 

6. Αναλυτική περιγραφή των μετρήσεων αλλά και πάσης φύσεως συλλογής στοιχείων 

(περιγραφή εντύπων απογραφών και μετρήσεων, θέσεις μετρήσεων κτλ.), δηλαδή 

απογραφή οδικού δικτύου και οργάνωσης κυκλοφορίας, απογραφή Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, καταγραφή χρήσεων γης και ποσοστών αυτών ανά ζώνη (όπως αυτές θα 

οριστούν για τις ανάγκες του κυκλοφοριακού μοντέλου), καταγραφή της φωτεινής 

σηματοδότησης, καταγραφή της ρυθμιστικής οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 

μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας, μετρήσεις εισερχομένων-

εξερχομένων επιβατών και χρόνων διαδρομής στα Μ.Μ.Μ. Το σύνολο των πρωτογενών 

στοιχείων (απογραφικά δελτία, μετρήσεις, κτλ.) θα περιληφθούν σε Παράρτημα στο τέλος 

της έκθεσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου, θα αποτυπωθούν 

σε κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα και σε χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων. 

7. Αποτελέσματα της καταγραφής της στάθμευσης, δείκτης εναλλαγής και αποτύπωση της 

παράνομης στάθμευσης, με έμφαση στα χαρακτηριστικά στάθμευσης της οριζόμενης 

περιοχής. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παράνομης στάθμευσης με την βοήθεια 

διαγραμμάτων και πινάκων για την οριζόμενη περιοχή. Παρουσίαση των θέσεων και του 

καθεστώτος φορτοεκφόρτωσης για όλη την περιοχή μελέτης. Παράθεση των Κανονιστικών 

Αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις σε εισόδους σχολείων, Ι.Ν., τραπεζών, κτλ. 

8. Συνολική κυκλοφοριακή θεώρηση και επισήμανση των προβλημάτων της περιοχής 

μελέτης. 

9. Αναλυτική περιγραφή της τελικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 

των συλλεγμένων δεδομένων, των στατιστικών αναλύσεων που έγιναν, κτλ. της έρευνας 

ερωτηματολογίου. Το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων θα περιληφθούν σε Παράρτημα 

στο τέλος της έκθεσης. 

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από σειρά σχεδίων. Τα επεξεργασμένα στοιχεία θα 

απεικονισθούν σε χάρτες, σε κατάλληλη κλίμακα, ως εξής: 
 

Χάρτης Α-1: Οδική Υποδομή & Χρήσεις γης 
Θα περιλαμβάνει, σε κατάλληλη κλίμακα, τις υφιστάμενες και μελλοντικές οδικές και λοιπές 

υποδομές καθώς επίσης και σημαντικές χρήσεις γης που επηρεάζουν το μεταφορικό σύστημα 

στην περιοχή μελέτης. Το υπόβαθρο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή και 

θα γίνει αντιπαραβολή με τα τρέχοντα έργα του Δήμου και τις τρέχουσες μελέτες του. 

 

Χάρτης Α-2: Οδικό δίκτυο & Υποδομές 
Θα περιλαμβάνει, σε κατάλληλη κλίμακα, τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά (πλάτη οδών, πλάτη 
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πεζοδρομίων, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, σηματοδοτούμενοι κόμβοι κτλ.) στην περιοχή 

απογραφής του οδικού δικτύου (βλ. περιγραφή Σταδίου Ι). 
 

Χάρτης Α-3: Κυκλοφοριακοί φόρτοι 
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, τα αποτελέσματα των κυκλοφοριακών φόρτων και 

μετρήσεων, όπως η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι πρωινής, 

απογευματινής και βραδινής αιχμής σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων, στους βασικούς 

οδικούς άξονες καθώς και οι θέσεις των σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων. Οι χάρτες 

φόρτων κυκλοφορίας θα υποστηρίζονται από κατάλληλους πίνακες καθώς και από σειρά 

σχημάτων, γραφημάτων κτλ. 

 

Χάρτης Α-4: Στάθμευση 
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, τα αποτελέσματα της έρευνας στάθμευσης όπως τα 

υφιστάμενα χαρακτηριστικά ανά οικοδομικό τετράγωνο (προσφορά στάθμευσης, ρυθμίσεις 

στάθμευσης, χώροι στάθμευσης εκτός οδού κλπ.) Οι χάρτες στάθμευσης θα υποστηρίζονται από 

κατάλληλους πίνακες όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός και η τιμολογιακή πολιτική των χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού. Επιπλέον θα υπάρχει χάρτης Ειδικών Θέσεων Στάθμευσης που θα 

συμπεριλαμβάνει για όλη την περιοχή μελέτης τις θέσεις φορτοεκφόρτωσης, θέσεις για ΑΜΕΑ 

και εισόδους-εξόδους από ιδιωτικούς και δημοσίους χώρους στάθμευσης, καθώς και όλων των 

ειδών τις απαγορεύσεις βάσει του Κ.Ο.Κ. 
 

Χάρτης Α-5: Δημόσιες Συγκοινωνίες.  
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, οι υφιστάμενες διαδρομές, οι αφετηρίες και οι 
στάσεις των λεωφορειακών γραμμών. Στον χάρτη αυτό θα επισημαίνεται ποιες από αυτές τις 
γραμμές δύνανται να εξυπηρετήσουν ΑΜΕΑ. 
 

Χάρτης Α-6: Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
Θα απεικονιστεί, σε κατάλληλη κλίμακα, για τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες καθώς 

και στις κύριες συλλεκτήριες οδούς, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 
 

Χάρτης Α-7: Φωτεινή Σηματοδότηση 
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα ή σχηματικές αποτυπώσεις, τα χαρακτηριστικά των 

φωτεινών σηματοδοτών, συνοδευόμενα από ανάλυση κινήσεων, άλλων παραμέτρων 

λειτουργίας, κτλ. 
 

Χάρτης Α-8: Τροχαία Ατυχήματα 
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, οι μελανές θέσεις και τα οδικά τμήματα μεγάλης 

επικινδυνότητας, καθώς και ο αριθμός και το είδος των τροχαίων ατυχημάτων σε κάθε μελανή 

θέση και οδικό τμήμα. 
 

Οι παραπάνω χάρτες θα παραδοθούν σε έντυπη μορφή (σε 3 αντίγραφα), σε ψηφιακή μορφή, 

δομημένοι σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και σε αρχεία dwg ή dxf. Επίσης, θα 

παραδοθούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης (πρωτότυπα των εντύπων απογραφής κυκλοφοριακών φόρτων, 

χρήσεων γης, στάθμευσης, στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων κτλ.). Όλα τα παραπάνω πρωτογενή 

των διαφόρων εντύπων θα δοθούν μηχανογραφημένα σε βάση δεδομένων Excel. 

 
 

Στάδιο Ι- Π.4 Κοινό όραμα, προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι βιώσιμης κινητικότητας 
Ο Ανάδοχος στο παραδοτέο το αυτό θα περιγράψει όλη τη μεθοδολογία που ακολούθησε για τον 

τελικό καθορισμό του κοινού οράματος της περιοχής μελέτης ενώ θα καθορίσει τις 
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προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους που η Δημοτική Αρχή θέλει να χρησιμοποιήσει για την 

παρακολούθηση της επίτευξης του οράματος της. Σημειώνεται ότι οι στόχοι θα 

ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια σε επόμενο παραδοτέο μετά την ανάπτυξη των σεναρίων και του 

κυκλοφοριακού μοντέλου έτσι ώστε οι τιμές τους να είναι εφικτές και εύκολα μετρήσιμες. 

 
 

Στάδιο Ι-Π5. Κυκλοφοριακό Μοντέλο-Αποτελέσματα προσαρμογής του μοντέλου στην 
υφιστάμενη κατάσταση. 
Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον ορισμό του κοινού οράματος και των 

ειδικών στόχων, θα αναπτυχθεί το κυκλοφοριακό μοντέλο για την περιοχή μελέτης και θα 

προσαρμοστεί στην υφιστάμενη κατάσταση, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

των κυκλοφοριακών δεδομένων που συλλέχθηκαν στο στάδιο αυτό. Το παραδοτέο αυτό θα 

παρουσιάζει αναλυτική τη μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής του κυκλοφοριακού μοντέλου 

της περιοχής μελέτης καθώς τα αποτελέσματα από την προσαρμογή του μοντέλου στην 

υφιστάμενη κατάσταση. 

 
 

Στάδιο Ι-Π6. Αξιολόγηση προκαταρκτικών σεναρίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται αναλυτικά τα προκαταρκτικά σενάρια διαχείρισης της 

κινητικότητας, τα οποία και θα αξιολογηθούν με το κυκλοφοριακό μοντέλο. Το παραδοτέο αυτό 

θα περιλαμβάνει: 
 

1. Τρεις (εκτός από το μηδενικό σενάριο) προκαταρκτικές προτάσεις, η καθεμία από τις οποίες 

θα έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. 

2. Πλήρη ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του κυκλοφοριακού μοντέλου για κάθε σενάριο και 

συγκριτική αξιολόγηση τους. 
 

Η παραπάνω τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τον χάρτη Π-1: 
 

Χάρτης Π-1: Προκαταρκτικά Σενάρια Διαχείρισης Κινητικότητας 
 

Για κάθε προκαταρκτικό σενάριο θα αντιστοιχούν όσοι χάρτες κρίνονται αναγκαίοι. Θα 

απεικονίζονται τα προκαταρκτικά σενάρια διαχείρισης κινητικότητας (π.χ. προτεινόμενες 

τροποποιήσεις των γραμμών αστικής συγκοινωνίας και στάσεων, προτάσεις στάθμευσης, 

προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, προτεινόμενες διαμορφώσεις πεζοδρόμων, οδών ήπιας 

κυκλοφορίας, δικτύων προσβάσιμων αλυσίδων ΑΜΕΑ, κτλ.). 

 

Οι παραπάνω χάρτες θα παραδοθούν σε έντυπη (σε 3 αντίγραφα) σε ψηφιακή μορφή, δομημένοι 

σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και σε αρχεία dwg ή dxf. 
 

Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει παρουσίαση των προκαταρκτικών σεναρίων σε μορφή power point, 

την οποία και θα παρουσιάσει στην 2η Διαβούλευση. 

 
 

Στάδιο Ι- Π.7 Τελικά Σενάρια Διαχείρισης Κινητικότητας 
Στο σημείο αυτό ο Ανάδοχος θα παραδώσει τεχνική έκθεση με τα τελικά σενάρια διαχείρισης 
κινητικότητας, στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω: 
1. Πλήρης αιτιολόγηση της επιλογής των τελικών σεναρίων (ένα για κάθε χρονική περίοδο) 

βάσει: 
a. των απόψεων/ προτάσεων/ ενστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία της 

δεύτερης διαβούλευσης 
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b. τις παρατηρήσεις/ προτάσεις/ ενστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

c. των αποτελεσμάτων της δεύτερης προσομοίωσης του κυκλοφοριακού μοντέλου. 
 

Ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης που θα ενσωματώνεται σε παράρτημα θα αποτελεί η 

συγκέντρωση των κύριων παρατηρήσεων που έγιναν από φορείς και πολίτες και η 

τεκμηριωμένη απάντηση (θετική ή αρνητική) σε αυτές. 
 

2. Πίνακας και αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συνοδευόμενα από τεκμηρίωση επιλογής τους. 

3. Πίνακας με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όλης της περιοχής μελέτης συνοδευόμενος 
από επαρκή αιτιολόγηση. 

4. Πίνακας μονοδρομήσεων, πεζοδρομήσεων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και δικτύου αυτών, 
συνοδευόμενος από αιτιολόγηση δημιουργίας τους και για τους τρεις χρονικούς ορίζοντες. 

5. Πίνακας με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (προτεινόμενη κατάσταση), τα οποία θα 
αφορούν: το πλάτος οδοστρώματος, τον αριθμό και τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας, την 
μονόδρομη/αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων, τα πλάτη πεζοδρομίων, την ύπαρξη ή όχι και 
το πλάτος νησίδων, ποδηλατοδρόμων, κτλ. Τα ανωτέρω θα αφορούν στο βραχυπρόθεσμο 
σχεδιασμό. 

6. Παρουσίαση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων και αιτιολόγηση της επιλογής 
του και για τους τρείς χρονικούς ορίζοντες. 

7. Παρουσίαση του δικτύου προσβάσιμων αξόνων. 
8. Πίνακα διανοίξεων οδών και τρόπο επιρροής της κυκλοφοριακής ροής στην περιοχή μελέτης 

και για τους τρεις χρονικούς ορίζοντες. 
9. Προτάσεις αναμόρφωσης υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων σηματοδοτούμενων κόμβων (με 

αιτιολόγηση πιθανής κατάργησης τους ή τοποθέτησης νέων) και στόχοι και για τους τρεις 
χρονικούς ορίζοντες. 

10. Περιγραφή των προτάσεων και ρυθμίσεων που αφορούν στις δημόσιες συγκοινωνίες, 
υφιστάμενες και μελλοντικές, πλήρης τεκμηρίωση αλλαγών/αναδιάρθρωσης δρομολογίων 
αστικών συγκοινωνιών, πίνακα με το δίκτυο των προτεινόμενων στάσεων και των 
συνδέσεών τους με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Να συμπεριληφθούν σενάρια για την 
επέκταση των υφιστάμενων ή/και δημιουργίας νέων υπηρεσιών μεταφοράς ΑΜΕΑ. Στόχοι 
και προτάσεις διαχείρισης της στάθμευσης παρά την οδό. Προτάσεις για την διαχείριση των 
υφιστάμενων ειδικών χώρων στάθμευσης (π.χ. αλλαγή/ δημιουργία νέων θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ, τουριστικών λεωφορείων, κτλ.). 

11. Προτάσεις για οργάνωση χώρων στάθμευσης- διημέρευσης για μεγάλα φορτηγά. Προτάσεις 
για την χωροθέτηση αστικών χώρων μεταφόρτωσης εμπορευμάτων. 

12. Προτάσεις για τη διαχείριση της διαμπερούς κυκλοφορίας. 
13. Πιθανές προτάσεις για την έλευση μέσου σταθερής τροχιάς  

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από σειρά πινάκων και τον Χάρτη ΤΠ. 

 

Χάρτης ΤΠ: Τελική Πρόταση Σεναρίων Διαχείρισης Κινητικότητας 
 

14. Θα απεικονιστεί σε κατάλληλη κλίμακα, η τελική πρόταση σεναρίων διαχείρισης 
κινητικότητας (π.χ. προτεινόμενες τροποποιήσεις των γραμμών αστικής συγκοινωνίας και 
στάσεων, προτάσεις στάθμευσης, προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, προτεινόμενες 
διαμορφώσεις πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, δικτύων προσβάσιμων αλυσίδων 
ΑΜΕΑ, κτλ.). 

 

 
Στάδιο Ι-Π8. Συμπεράσματα από τη 2η Διαβούλευση 
Το Παραδοτέο αυτό θα αποτελεί έκθεση με τα αποτελέσματα της 2ης Διαβούλευσης, ήτοι την 

καταγραφή των απόψεων/προτάσεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα προκαταρκτικά σενάρια 

διαχείρισης κινητικότητας. 
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Στάδιο ΙΙ-Π.9 Τελική έκδοση ΣΒΑΚ 

Μετά τον καθορισμό των τελικών σεναρίων υποδομών και μέτρων ανά χρονική περίοδο, ο 

Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το ΣΒΑΚ. 

Το τελικό αυτό παραδοτέο θα έχει ενσωματώσει τα σχόλια της 2ης Διαβούλευσης και κατόπιν του 

ελέγχου ποιότητάς του από την Δ/νουσα Υπηρεσία, θα κατατεθεί για έγκριση και παραλαβή από 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει όλο το υλικό που χρειάζεται για την παρουσίαση και την αναλυτική 

περιγραφή των αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Στάδιο ΙΙ-Π10 Σχέδιο Δράσης-Προϋπολογισμός 
Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει της τεχνική έκθεση “ Σχέδιο Δράσης-Προϋπολογισμός’ η οποία θα 

περιλαμβάνει: 
 

 Αναλυτική περιγραφή μέτρων και υποδομών. 

 Περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού των παραπάνω. 

 Αναμενόμενη συμβολή των σεναρίων στην επίτευξη των ειδικών στόχων. 

 Πίνακας κανονιστικών αποφάσεων και εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των 

υποδομών και μέτρων του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού συνοδευόμενος από 

χρονοδιάγραμμα σε γραμμική μορφή GANTT. 

 Αναλυτική παρουσίαση προτάσεων συσχετιζόμενοι με τους δυνατούς τρόπους εύρεσης 

χρηματοδότησης των μέτρων. 

 Εκτίμηση κόστους των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων έργων, 

συνοδευόμενοι από χρονοδιαγράμματα γραμμικής μορφής GANTT, είτε με την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης, είτε με την εκτέλεση από έσοδα του Δήμου. 

 Συμπεράσματα και προτάσεις παράλληλων πολιτικών (εκστρατείες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης πολιτών, εκπαίδευση κτλ). 

Το παραδοτέο αυτό, θα συνοδεύεται από σειρά σχεδίων (χάρτες) που θα απεικονίζουν σε 

λεπτομέρεια τα τελικά προτεινόμενα μέτρα με τις προδιαγραφές υλοποίησής τους και 

προτεινόμενες τυπικές διατομές (π.χ. σκαριφήματα παρεμβάσεων στους κόμβους, προδιαγραφές 

υλοποίησης δικτύου ποδηλατοδρόμων, σύνδεση οδών ήπιας κυκλοφορίας με το υφιστάμενο 

δίκτυο πεζοδρόμων, βελτιστοποίηση των ραμπών ΑΜΕΑ, προτεινόμενο υλικό του οδοστρώματος 

και πεζοδρομίου, τυχόν προτεινόμενα διαχωριστικά κυκλοφορίας οδού και άλλα ρυθμιστικά 

στοιχεία της οδού, προτεινόμενες αστικές παρεμβάσεις, αναλυτική περιγραφή των 

προτεινόμενων πεζοδρομήσεων, μονοδρομήσεων, κτλ.). Τα τελικά σχέδια θα αποτυπώνουν το 

προτεινόμενο σχέδιο στάθμευσης. 
 
 

Στάδιο ΙΙ-Π.11 3η Διαβούλευση 
Το Παραδοτέο αυτό θα αποτελεί έκθεση με τα αποτελέσματα της 3ης Διαβούλευσης, ήτοι την 

καταγραφή τα σχόλια φορέων και πολιτών σχετικά με την τελική έκδοση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας του Δήμου. 
 

 

Στάδιο ΙΙ- Π.12 Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού 
Το Παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των δράσεων που θα λάβουν χώρα 

στα πλαίσια ενημέρωσης και πληροφόρηση των πολιτών (Στάδια Ι και ΙΙ) καθώς και τα 

αποτελέσματα των δράσεων αυτών καθώς και η ευαισθητοποίση του κοινού σε θέματα αστικής 

κινητικότητας όπως η ευρωπαϊκή εβδομάδα αστικής κινητικότητας. 
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε 10 μήνες, δίχως να 

περιλαμβάνονται οι χρόνοι έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Το πρώτο Στάδιο θα ολοκληρωθεί 

σε 7 μήνες και το δεύτερο σε 3 μήνες. 

Το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα καθώς και τα παραδοτέα που θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

παραδώσει σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί. Μεταξύ των Στάδιων Ι 

και ΙΙ, πρέπει να παρεμβάλλονται οι εγκρίσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Δημοτικού 

Συμβουλίου οι οποίες θα λαμβάνονται μέσα σε διάστημα ενός μηνός για κάθε Στάδιο..  

 

Χρονοδιάγραμμα Μελέτης 
 

ΣΤΑΔΙΑ Α/Α Τίτλος Μήνας 
παράδοσης 

 
 
 
 
 

Ι 

Π1 Μεθοδολογικό πλαίσιο καταγραφής και 
ανάλυσης των χαρακτηριστικών του 
συστήματος μεταφορών στην περιοχή μελέτης 

Μ½ 

Π2 Συμπεράσματα από την 1η Διαβούλευση Μ1 

Π3 
Επεξεργασία-Ανάλυση-Παρουσίαση 
υφιστάμενης κατάστασης 

Μ5 

Π4 
Κοινό όραμα, προτεραιότητες και ειδικοί 
στόχοι βιώσιμης κινητικότητας 

Μ5½ 

 

Π5 
Κυκλοφοριακό Μοντέλο-Αποτελέσματα 
προσαρμογής του μοντέλου στην υφιστάμενη 
κατάσταση. 

 

Μ6 ½ 

Π6 Αξιολόγηση προκαταρκτικών σεναρίων 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Μ6 ½ 

Π7 Τελικά Σενάρια Διαχείρισης Κινητικότητας  Μ6 ½ 

Π8 
Συμπεράσματα από τη 2η Διαβούλευση 

Μ7 
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 
ΙΙ 

Π9 Τελική έκδοση ΣΒΑΚ Μ8 

Π10 Σχέδιο Δράσης-Προϋπολογισμός Μ9½ 

Π11 3η διαβούλευση Μ9½ 

Π12 
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
κοινού 

Μ10 

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
 
 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 08/08/2018 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 08/08/2018 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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