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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ 
ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Με την 58997/9-9-2013 σύμβαση, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (εργοδότης), εκπροσωπούμενος από 

τον Δήμαρχο κ.κ. Ε. Λαμπάκη, ανέθεσε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:  

 

Β.ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια Ε.Ε. με δ.τ. «Δ+Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»,  

ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. «ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ»,  

 

την Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η λεπτομερής καταγραφή του συστήματος μεταφορών και της 

κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης καθώς και ο εντοπισμός και 

η επισήμανση τόσο των υφιστάμενων όσο και των αναμενόμενων στο μέλλον προβλημάτων και, 

τελικά, η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.  

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών 

μεταφορών, των μέσων μεταφορών και του εξοπλισμού του μεταφορικού συστήματος για την 

βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της βιώσιμης 

κινητικότητας.  

 

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός ενός συστήματος μεταφορών για την περιοχή μελέτης, το οποίο θα 

παρέχει γρήγορη, άνετη και ασφαλή μετακίνηση για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες της 

πόλης, θα παρέχει δυνατότητες επιλογής μέσου μεταφοράς θα είναι κατά το δυνατόν φιλικό προς 

το περιβάλλον, ενεργειακά αποτελεσματικό (με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση 
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καυσίμων) και το οποίο (σύστημα μεταφορών) θα εντάσσεται αρμονικά στις κατευθύνσεις του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης και στην αναπτυξιακή πολιτική που έχει προσδιορίσει ο 

Δήμος. Επίσης σε δεύτερο επίπεδο, είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού καταγραφής και 

παρακολούθησης των κυκλοφοριακών δεικτών διαχρονικά ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και άλλων μη προβλεπόμενων εξελίξεων.  

 

Παράλληλα, οι όποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις πολεοδομικές 

προτάσεις που θα διατυπωθούν από την μελετητική ομάδα, ενώ τα στοιχεία θα ενταχθούν στο ΓΠΣ 

του Δήμου. 

 

Η συγκεκριμένη Α Φάση της μελέτης, αφορά στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 

πραγματοποιήθηκαν σειρά ερευνών, απογραφών και καταγραφών, όπως: 

• Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης 

• Απογραφή χρήσεων γης 

• Απογραφή στάθμευσης 

• Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημόσιων συγκοινωνιών 

• Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου συνολικά σε 40 σταθμούς 

• Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων τη τελευταία πενταετία, 2009-2013 

• Καταγραφή σηματοδότησης (στις θέσεις όπου έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου) 

ενώ παράλληλα αξιολογήθηκαν σχετικές μελέτες και έγιναν επαφές με φορείς της πόλης που 

διατύπωσαν τις απόψεις τους. 

 

Περιοχή Μελέτης 

Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε τρεις υπο-περιοχές (Χάρτης 1.3-1): 

α. «Περιοχή 1» (ΠΜ1): Αφορά την αστική (δομημένη) περιοχή της πόλης και είναι η βασική 

περιοχή μελέτης η οποία οριοθετείται νότια από την ακτογραμμή, ανατολικά από την 

περιφερειακή οδό (οδός Χρήστου Γιαννούτσου), βόρεια από την περιφερειακή οδό (οδός 

Χρήστου Γιαννούτσου)- οδό Ηροδότου-οδό Παναγάθου-οδό Χρήστου Γιαννούτσου, δυτικά από 

την προς διάνοιξη οδό Χαρίσιου Βαμβακά και την οδό Ηλία Ευαγγελίδη. 

β. «Περιοχή 2» (ΠΜ2): Αφορά την περιαστική περιοχή της πόλης της Αλεξανδρούπολης και 

συγκεκριμένα την περιοχή η οποία εκτίνεται έξω από την (ΠΜ1) και οριοθετείται ανατολικά 

από την νοητή γραμμή με κατεύθυνση βορρά - νότου η οποία διέρχεται ανατολικά του 

αεροδρομίου, βόρεια από την Εγνατία Οδό δυτικά από την νοητή γραμμή με κατεύθυνση 

βορρά νότου η οποία διέρχεται δυτικά του κόμβου του περιφερειακού νοσοκομείου και νότια 

από την ακτογραμμή. 

γ. «Περιοχή 3» (ΠΜ3): Είναι η περιοχή του κέντρου της πόλης της Αλεξανδρούπολης, η οποία 

οριοθετείται από τις οδούς Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, Κύπρου, Λεωφ. Δημοκρατίας, Πατριάρχου 

Ιωακείμ, Ελευθερίου Βενιζέλου, Διον. Σολωμού, Σαράντα Εκκλησιών, Παλαιολόγου, Μαζαράκη, 

Βισβύζη, 14ης Μαΐου, Εθνικής Αντιστάσεως, Σκρά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Λεωφ. Δημοκρατίας, 

Γεωργίου Ζαρίφη, Κωλέτη, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου. και αποτελεί την περιοχή μελέτης για το 

σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 
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2. ΠΟΕΛΟΔΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

Η ιστορία του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης της Αλεξανδρούπολης ξεκινά σχεδόν 

ταυτόχρονα με την ιστορία της και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ίσως από τις ελάχιστες 

ελληνικές πόλεις, που η ανάπτυξη της ακολούθησε διαχρονικά σε σημαντικό βαθμό τις αρχές / 

κατευθύνσεις του σχεδιασμού (με στρατηγικές επιλογές άλλοτε με θετικές και άλλοτε υπό 

συζήτηση επιλογές) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σύγχρονη πόλη δεν αντιμετωπίζει προκλήσεις 

για τη διαμόρφωση ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή στα πλαίσια του ανταγωνισμού τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όπως αυτό εγκρίθηκε με την ΥΑ 72673/3646/1987 - 

ΦΕΚ 9 Δ/14-1-1988 και τροποποιήθηκε με τις ΥΑ 25903/5885/19-10-1999 - ΦΕΚ 844 Δ/25-11-1999 

και ΥΑ 8985/879/18-3-2010 - ΦΕΚ 210 ΑΑΠ/3-6-2010 (είναι ήδη σε διαδικασία εκπόνησης νέο ΓΠΣ 

σε επίπεδο καλλικράτειου Δήμου) οι χρήσεις γης που θεσμοθετήθηκαν φαίνονται τόσο στον Χάρτη  

όσο και στο Πίνακα που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ΚΑΤΟΙΚΙΑ καταλαμβάνει περίπου το 30% και είναι η κυρίαρχη 

χρήση ενώ ακολουθούν με ποσοστό 16% οι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, με τις 

εγκαταστάσεις του νέου λιμένα, του ΟΣΕ και του αερολιμένα να καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη 

έκταση. Οι παραγωγικές χρήσεις (κυρίως περιοχές ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και Βιομηχανία-

Βιοτεχνία) καταλαμβάνουν έκταση περίπου 12%. Αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ποσοστό περίπου 

12% των περιοχών επέκτασης του σχεδίου. 

 

Όπως φαίνεται στο Χάρτη και στο Γράφημα αλλά και από τα στοιχεία του Πίνακα που 

ακολουθούν, από τις θεσμοθετημένες και υπό θεσμοθέτηση χρήσεις γης από τις πολεοδομικές 

μελέτες η ΚΑΤΟΙΚΙΑ (γενική και αμιγής) πλησιάζει το 65% της πολεοδομημένης έκτασης και 

ακολουθεί με ποσοστό περίπου 12% η ΥΓΕΙΑ (κυρίως εγκαταστάσεις Περιφερειακού 
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Νοσοκομείου). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΟ καταλαμβάνουν μόλις το 

5.83% της έκτασης, περίπου 475 στρεμ. (313 στρεμ. ήδη εγκεκριμένα και 162 υπό έγκριση). 

 

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά των παραγωγικών δραστηριοτήτων που 

είναι ιδιαίτερα χαμηλά, πχ ΕΜΠΟΡΙΟ μόλις 0.03% και ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 0.08% ενώ υπάρχει 

σημαντική καθυστέρηση στην εκπόνηση μελετών εξυγίανσης των ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ. 

 

Πίνακας 3.3-2: Χρήσεις Γης– Εγκεκριμένες και υπό έγκριση ΠΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες χωροθετήσεις ή και τοπικές συγκεντρώσεις 

χρήσεων γης. Οι χρήσεις είναι κυρίως παραγωγικές, με κυριαρχία των χρήσεων υπερτοπικού 

εμπορίου, χονδρεμπορίου – εφοδιαστικής και βιομηχανίας – βιοτεχνίας. Αυτές οι χρήσεις 

υπάρχουν κυρίως εκατέρωθεν του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, κυρίως στο τμήμα του 

οδικού δικτύου που έχει πρόσβαση στους μεγάλους μεταφορικούς άξονες, όπως είναι η Εγνατία 

Οδός και η Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων. 

 

Τέλος αξίζει να γίνει αναφορά στην περιοχή που εκτείνεται εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο., στο τμήμα 

Μαϊστρος – Αεροδρόμιο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ ως περιοχή ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς 

εξυγίανση. Οι απαραίτητες μελέτες δεν εκπονήθηκαν ποτέ και βέβαια δεν έγιναν οι απαραίτητες 

παρεμβάσεις αισθητικής/λειτουργικής/περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής όπου 

αναπτύχθηκε για αρκετές δεκαετίες η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα. 
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Χάρτης 3.3-5: Η αναπτυσσόμενη περιοχή υπερτοπικού εμπορίου 
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Πόλοι έλξης μετακινήσεων 

Οι χρήσεις γης που αποτελούν πόλους έλξης μετακινήσεων διαφοροποιούνται στον αστικό και 

στον περιαστικό χώρο ως πρός τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και τις απαιτήσεις 

υποδομών. 

 

Χάρτης 3.3-6: Κεντρική Περιοχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη κεντρική περιοχή (βλ. Χάρτη 3.3-5), περιοχή πολεδομικού κέντρου, συγκεντρώνονται πλήθος 

εξυπηρετήσεων και λειτουργιών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα που αποτελούν 

πόλους έλξης μετακινήσεων ημερήσιων ή και εποχικών όπως:  

• Υπηρεσίες: το Δημαρχείο, η Αστυνομία, τα Δικαστήρια, το Ταχυδρομείο, αλλά και Ιατρεία, 

Δικηγορικά γραφεία κλπ  

• Μεταφορές: Επιβατικό και Εμπορικό Λιμάνι, Σιδηροδρομικός Σταθμός, ΚΤΕΛ Εβρου, Αστικό 

ΚΤΕΛ  

• Εμπόριο: λιανικό και χονδρεμπόριο  

• Τουρισμός - Αναψυχή: ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης (café – club) κλπ  

 



Κυκλοφοριακή Μελέτη Αλεξανδρούπολης – Α Φάση – Εκτενής Περίληψη προς Διαβούλευση 

Σελίδα | 7  

 

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί σε δημόσια συζήτηση η ανάγκη μετεγκατάστασης δημοσίων 

υπηρεσιών για διάφορους λόγους (καταλληλότητα / επάρκεια χώρου, εξοικονόμηση πόρων κλπ) 

δεν έχει υλοποιηθεί. Πιθανή απομάκρυνση τους θα αλλάξει την εικόνα της κεντρικής περιοχής σε 

σημαντικό βαθμό αφενός και αφετέρου θα διαφοροποιήσει σημαντικά σε αριθμό τις μετακινήσεις 

από και προς το κέντρο αλλά και τις ανάγκες χώρων στάθμευσης που σήμερα αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχαν, ειδικά για την περιοχή ΠΜ3, τα αποτελέσματα της καταγραφής 

χρήσεων γης ισογείου και ορόφων που θα έδιναν, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, τη δυνατότητα 

ακριβέστερης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και τη διασποράς των χρήσεων. 

Χαρακτηριστικά, ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί το ΟΤ που ορίζεται από τις οδούς 

Λ.Δημοκρατίας, 14ης Μαίου, Ελ. Βενιζέλου, Ιωκ. Καβύρη:  

• Κυρίαρχη χρήση ισογείου: εμπόριο – αναψυχή  

• Κυρίαρχη χρήση ορόφων: υπηρεσίες (ιατρεία – γραφεία)  

• Αλλες σημαντικές χρήσεις: Δημαρχείο – ΚΤΕΛ Εβρου – ΟΤΕ  

 

Ολες οι παραπάνω χρήσεις αποτελούν πόλους έλξης μετακινήσεων και μάλιστα σχεδόν όλο το 

24ωρο με σημαντικές διαφοροποιήσεις ζήτησης / απαιτήσεων.  

 

Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν αρκεί γενικά η ποσοτική καταγραφή των χρήσεων αλλά απαιτείται 

και η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καθεμιάς καθώς και των απαιτούμενων 

μετακινήσεων και υποδομών/κανόνων (πχ χώροι στάσης/στάθμευσης, χώροι φορτοεκφότωσης, 

ωράριο εφοδιασμού των καταστημάτων κλπ).  

 

Λοιπή Αστική περιοχή  

Στις υπόλοιπες αστικές περιοχές κυριαρχεί η κατοικία με συνλειτουργία χρήσεων κυρίως λιανικού 

εμπορίου με εξυπηρετήσεις σε επίπεδο γειτονιάς.  

 

Αξίζει να αναφερθεί η λειτουργία καταστημάτων τροφίμων μεγάλων αλυσίδων (super markets) σε 

όλη την αστική περιοχή (σε επίπεδο γειτονιάς) χωρίς την πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης για την 

εξυπηρέτηση των πελατών τους (ελάχιστες οι περιπτώσεις που διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης), με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης στάθμευσης στο δημόσιο χώρο (παρά την 

οδό στάθμευση).  

 

Εξωαστικός χώρος  

Στην εκτός σχεδίου περιοχή αναπτύχθηκαν κυρίως παραγωγικές δραστηριότητες (βλ. Χάρτη 3.3-7) 

αλλά και χρήσεις γης υπερτοπικής σημασίας όπως καταστήματα μεγάλων εμπορικών αλυσίδων 

λιανικού εμπόριο – χονδρεμπορίου, το Αεροδρόμιο στο ανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, το 

Περιφερειακό Νοσοκομείο στο δυτικό και το λιμάνι στο νότιο το οποίο γειτνιάζει με τον αστικό 

ιστό. 

 

Οι προσβασιμότητες τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο λιμάνι κρίνονται ελλιπείς αφού δεν 

υπάρχουν οι απαιτούμενες συνδέσεις με την Εγνατία οδό με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

αστικού οδικού δικτύου. 
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Σημειώνεται εδώ ότι το τμήμα της Π.Ε.Ο που διέρχεται/συνδέει αστικές περιοχές πρέπει να 

αποχαρακτηρισθεί και να αποκτήσει χαρακτηριστικά και λειτουργία αστικής αρτηρίας. 

 

Το τοπικό οδικό δίκτυο, αν και φαίνεται να εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες, δεν είναι 

αποτέλεσμα μελέτης/σχεδιασμού και κρίνεται αναγκαία η εξέταση/έλεγχος τόσο των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών όσο και της ασφάλειας των μετακινήσεων ειδικότερα των μεγάλων οχημάτων. 

 

Ελεύθεροι χώροι (ΠΜ1 – ΠΜ3) 

Σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα, ΥΑ10788/2004 ΦΕΚ Δ’ 285/5-3-2004, «Έγκριση 

πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά 

την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης 

"ανοικτής πόλης" και των πολεοδομικών μελετών» η απαιτούμενη έκταση ελεύθερων 

χώρων/πρασίνου είναι 8τμ./κάτοικο. Έτσι αναλυτικά για την αστική περιοχή της Αλεξανδρούπολης 

(ΠΜ1) και ειδικότερα για τη κεντρική περιοχή (ΠΜ3): 

 

Πίνακας 3.3-4: Διαθέσιμοι και απαιτούμενοι ελεύθεροι χώροι/πράσινο 

 

 

 

 

 

 

 

Λαϊκή Αγορά  

Στην πόλη λειτουργούν δύο (2) Λαϊκές αγορές η μια τη Πέμπτη κατά μήκος της Παπαναστασίου και 

η άλλη το Σάββατο σε τμήμα της Εθνικής Αντίστασης (από 14ης Μαίου – Σολωμού). Τα ζητήματα 

που τέθηκαν και αφορούσαν πρωτευόντος τη λειτουργία της Λαικής Αγοράς στην Παπαναστασίου 

ήταν αφενός η προσβασιμότητα των κατοίκων και τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη γειτονιά 

αλλά και τη πιθανή επιβάρυνση όμορων περιοχών.  

 

Καλύτερη λύση σε κάθε περίπτωση είναι η λειτουργία των λαϊκών αγορών σε χώρους εκτός οδού, 

ίσως σε δημοτική έκταση με ημιμόνιμες εγκαταστάσεις που τις υπόλοιπες μέρες θα μπορούν να 

εξυπηρετούν άλλες δραστηριότητες όπως θεματικές εκθέσεις κλπ. 

 

Πυκνότητα πληθυσμού 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας εμφανίζονται στις αστικές περιοχές και 

κυρίως στην κεντρική περιοχή της πόλης της Αλεξανδρούπολης, ενώ οι χαμηλές πυκνότητες στην 

ίδια περιοχή (μικρότερες των 15κατ./στρεμ) ερμηνεύονται σε συνδυασμό και με τις χρήσεις γης 

(κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα κλπ). Η καταγραφή των χρήσεων γης ισογείου και 

ορόφων, θα συντελούσε σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου.  
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Πυκνότητα στην κεντρική περιοχή της πόλης 
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Συμπεράσματα Πολεοδομικής θεώρησης 

 

Η διαμόρφωση του ρόλου της Αλεξανδρούπολης στην ευρύτερη περιοχή σε ένα σύγχρονο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται από εξωγενείς και ενδογενείς 

παράγοντες απαιτεί πολυπαραμετρικές προσεγγίσης που οδηγούν σε μια ισόρροπη βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

Η γεωστρατηγική θέση της και οι συνδυασμένες μεταφορές: θαλάσσιες, εναέριες και χερσαίες 

(οδικές και σιδηροδρομικές) αλλά και το φυσικό και πολιστιστικό περιβάλλον συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς και ίσως συγκρουόμενους(;) τομείς της οικονομίας.  

 

Η μεμονωμένη και αποσπασματική αντιμετώπιση των αστικών ζητημάτων οδήγησε στη 

συσσώρευση προβλημάτων στις πόλεις. Η νέα θεώρηση στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας προωθεί τον ενιαίο χωροταξικό / πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό για τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας, την προώθηση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με 

παράλληλη υλοποίηση των απαραίτητων πολεοδομικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων για ήπιες 

μορφές μετακίνησης.  

 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται υιοθετώντας τη νέα θεώρηση με πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις 

για τη διατύπωση της πρότασης διαχείρισης της κυκλοφορίας και των απαραίτητων πολεοδομικών 

παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις κατευθύνσεις για μια βιώσιμη αστική 

κινητικότητα και τη πολεοδομική θεώρηση της περιοχής μελέτης διατυπώνονται τα παρακάτω 

συμπεράσματα:  

 

Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με:  

• εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές  

• την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης 

και ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων  

• τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό  

• την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων  

 

Η ρύθμιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδομημένων περιοχών συντελεί θετικά στη 

λειτουργία της πόλης όλο το 24ωρο  

 

Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθμίσεις. 

Το ζήτημα προβλέπεται να επιλυθεί με την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.  

 

Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμού, κρίνεται επαρκές σε 

αντίθεση με το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλγχο/μελέτη των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των μετακινήσεων  

 

Σημαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα μειώσει τις διαμπερείς 

κινήσεις εντος των γειτονιών.  
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Το ήπιο ανάγλυφο και οι μικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές μετακινήσεις όσο και τη 

xρήση ποδηλάτου. 

  

Η δημιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα συμβάλλει θετικά 

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού χώρου. 

  

Το τμήμα της Π.Ε.Ο που συνδέει αστικές περιοχές και ιδιαίτερα η Λ. Δημοκρατίας θα πρέπει να 

αποχαρακτηρισθούν άμεσα και να αποκτήσουν χαρακτήρα αστικού δρόμου. Ο ρόλος της Λ. 

Δημοκρατίας μπορεί έτσι να διαμορφωθεί στα πλαίσια τόσο του πολεοδομικού σχεδιασμού 

όσο και του συγκοινωνιακού.  

 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι 

υφιστάμενοι ελεύθεροι χώροι / χώροι πρασίνου δεν είναι επαρκείς για τις σημερινές 

πληθυσμικακές ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη κεντρική περιοχή όπου 

καλύπτεται μόλις το 30% των αναγκών σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα.  

 

Το παραλιακό μέτωπο, στο οποίο συγκεντρώνονται κυρίως χρήσεις αναψυχής και υπηρεσιών, 

αποτελεί αναξιοποίητο κεφάλαιο για τη πόλη και τους κατοίκους της στο σύνολο του.  

 

Η λειτουργία της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως ως χώρου 

στάθμευσης και λιγότερο ως λεωφόρου εξυπηρέτησης της διερχόμενης κυκλοφορίας, 

σύμφωνα και με τις κυκλοφοριακές παρατηρήσεις, αποτελεί «φραγμό» για την αξιοποίηση και 

απόδοση του παραλιακού μετώπου στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κυκλοφοριακή Μελέτη Αλεξανδρούπολης – Α Φάση – Εκτενής Περίληψη προς Διαβούλευση 

Σελίδα | 12  

 

3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

Η ιεράρχηση των οδών σε κατηγορίες αποτελεί βασικό εργαλείο στην κατανόηση χαρακτηριστικών 

όπως η μορφή και διάταξη της οδού, η λειτουργικότητά της, ο βαθμός κινητικότητας καθώς και ο 

τρόπος πρόσβασης στις διάφορες χρήσεις κατά μήκος τους. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει τις εξής βαθμίδες: 

 

Π.5.2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
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Κυκλοφοριακές μετρήσεις 

Οι μετρήσεις κυκλοφορίας που εκτελέσθηκαν κάλυψαν τέσσερα (4) είδη: 

− Μετρήσεις 24ωρου φόρτου κυκλοφορίας με αυτόματους μετρητές, 

− Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων με παρατηρητές, 

− Μετρήσεις σύνθεσης κυκλοφορίας με παρατηρητές και, 

− Μετρήσεις ταχυτήτων με όχημα σε επιλεγμένες βασικές 

− διαδρομές. 

 

Οι 24ωροι φόρτοι (συγκεντρωτικά στοιχεία) στους δεκατρείς (13) σταθμούς μέτρησης δίδονται 

ανά κατεύθυνση στον πίνακα που ακολουθεί για την κάθε περίοδο μέτρησης. 

 

24ΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ (2013) ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ (2014) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

Σελ 14-15 
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Φόρτοι Κυκλοφορίας 

 

Ο μεγαλύτερος φόρτος της χειμερινής περιόδου, 17.126 οχήματα καταγράφηκε στη Λ. 

Δημοκρατίας μεταξύ των οδών Ι. Δραγούμη και Ι. Καβύρη (Δ2) και ακολουθεί, ο φόρτος με μέγεθος 

15.713 (Δ1) στην Λ. Μάκρης (στο ύψος της εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα). Ο δεύτερος αυτός σταθμός 

γίνεται πρώτος κατά τη θερινή περίοδο με φόρτο 20.613 ενώ ο πρώτος της χειμερινής περιόδου 

(ήτοι Λ. Δημοκρατίας) περνάει στη δεύτερη θέση με φόρτο 18.501 οχήματα. 

 

Σημαντικές διαφορές φόρτου κυκλοφορίας μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων εμφανίζονται 

αυξητικές για τη θερινή περίοδο στις οδούς Λ.Δημοκρατίας (+31,18%), Ηροδότου (+29,55%), 

Εθν.Αντίστασης (+20,66%) και στην Κ.Παλαιολόγου (+11,25%). 

 

Αντίθετα, μειώσεις φόρτου κατά τη θερινή περίοδο καταγράφηκαν στην 28ης Οκτωβρίου (-

11,50%), στην Ελ.Βενιζέλου (-5,75%), στην Λ.Βασ.Αλεξάνδρου (-4,07%) και τέλος στην 14ης Μαϊου 

(-0,30%). 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί για την χειμερινή περίοδο, η μέγιστη μέση τιμή για το σύνολο των 

σταθμών μετρήσεων 24ωρου φόρτου, εμφανίζεται κατά την περίοδο 14:00μ.μ. – 15:00μ.μ. και 

είναι 7,35% ενώ η μέγιστη αιχμή για τους σταθμούς στην κεντρική περιοχή παρουσιάζεται κατά 

την περίοδο 13:00μ.μ. – 14:00μ.μ. και είναι της τάξεως του 7,21% (-μεσημβρινή αιχμή). Η επόμενη 

αιχμή παρουσιάζεται κατά την χρονική περίοδο 08:00π.μ. – 09:00π.μ. και έχει ένταση 6,63% και 

6,37% για το σύνολο των σταθμών και για τους σταθμούς της κεντρικής περιοχής αντίστοιχα (-

πρωινή αιχμή) ενώ η τρίτη κατά φθίνουσα ένταση αιχμή παρουσιάζεται κατά την ώρα 19:00μ.μ. – 

20:00μ.μ. με εντάσεις 5,82% και 6,11% αντίστοιχα (-απογευματινή αιχμή). 

 

Ανάλογα στο γράφημα που αντιστοιχεί στην θερινή περίοδο, η μέγιστη μέση τιμή για το σύνολο 

των σταθμών μετρήσεων 24ωρου φόρτου εμφανίζεται επίσης κατά την χρονική περίοδο 13:00μ.μ. 

– 14:00μ.μ. και είναι 7,11% ενώ η μέγιστη αιχμή για και τους σταθμούς στην κεντρική περιοχή 

παρουσιάζεται κατά την ίδια ώρα και είναι της τάξεως του 7,52% (-μεσημβρινή αιχμή). Η επόμενη 

αιχμή παρουσιάζεται τώρα το απόγευμα κατά την χρονική περίδο 19:00μ.μ. – 20:00μ.μ. και έχει 

ένταση 6,22% και 6,42% για το σύνολο των σταθμών και για τους σταθμούς της κεντρικής περιοχής 

αντίστοιχα. 

 

Παρατηρείται ότι γενικά η ημερήσια διακύμανση των εργασίμων ημερών δεν είναι σημαντική, 

ειδικά δε κατά τη θερινή περίοδο σχεδόν μηδενική. Κατά τη χειμερινή περίοδο, ο χαμηλότερος 

φόρτος καταγράφεται τη Δευτέρα και ο υψηλότερος κατά 18,65% την Παρασκευή. 
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Μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι 

Μέσω των γεωμετρικών στοιχείων της απογραφής και των μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων για 

τους κόμβους, έγινε, ο υπολογισμός του επιπέδου λειτουργίας του (επιπέδου εξυπηρέτησης LOS), 

για τους μη σηματοδοτούμενους κόμβους. Ειδικότερα, αυτές που παρουσιάζουν χαμηλά (φτωχά) 

επίπεδα εξυπηρέτησης, είναι: 

− Λ. Δημοκρατίας – Α.Παπαναστασίου – Δήμητρας 

− Λ. Δημοκρατίας – Χρ.Σμύρνης 

− Λ. Δημοκρατίας – 28ης Οκτωβρίου 

− Λ. Δημοκρατίας – Λ.Κων/πόλεως – Σπάρτακου 

− Κυκλικός κόμβος (συμβολή κυκλικής πρόσβασης με 14ης Μαΐου) 

− 14ης Μαΐου – Εθν.Αντιστάσεως 

− Ηροδότου – Γ.Κονδύλη – Στενημάχου 

− Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας – Φιλιππουπόλεως 

− 14ης Μαΐου – Αγ.Δημητρίου – Α.Παπαναστασίου 

 

Οι παραπάνω διασταυρώσεις ανήκουν στον πυρήνα των κυκλοφοριακά κορεσμένων οδικών 

τμημάτων ή/και περιοχών (ΠΜ3 – ΠΜ1). Είναι σαφές ότι σε κάθε μία διασταύρωση θα πρέπει να 

εξεταστούν μεγαλύτερης κλίμακας παρεμβάσεις όπως εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης, 
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αντιδρόμηση οδών για ενδεχόμενη μείωση των εμπλεκόμενων ρευμάτων στο κόμβο ή ακόμα και 

γεωμετρικό σχεδιασμό ή/και ανασχεδιασμό του κόμβου προκειμένου να βελτιωθεί η 

κυκλοφοριακή ροή, να μειωθούν οι καθυστερήσεις και να αυξηθεί το επίπεδο της οδικής 

ασφάλειας. 

 

Σηματοδοτούμενοι κόμβοι 

το σύνολο των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων στην περιοχή μελέτης, λειτουργεί σε αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο για το σύνολο των περιόδων αιχμής κατά τις δυο περιόδους εξέτασης 

καθώς και σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν (μέσω της ανάλυσης και 

επεξεργασίας των στοιχείων) αποκλίσεις τόσο στις αιχμές όσο και στις δυο διαφορετικές 

περιόδους, χειμώνα - θέρος. 

 

Επίσης, έγινε πλήρης εκτίμηση της ανάγκης για νέα σηματοδότηση στους σημαντικούς κόμβους 

της πόλης. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα είναι όπως κάτωθι: 

 

Λ. Δημοκρατίας – Α.Παπαναστασίου / Δήμητρας 

Κρίνεται κατά κανόνα ορθή η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης. Η σχετική πρόταση 

διατυπώνεται με γνώμονα την ικανοποίηση των εξής απαιτήσεων:  

− την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων στον κόμβο, 

− την διασφάλιση της ικανοποίησης του υφιστάμενου αλλά και του μακροπρόθεσμου όγκου 

− κυκλοφορίας, 

− την, όσο τον δυνατόν, βελτίωση των καθυστερήσεων στο σηματοδοτούμενο κόμβο (που 

πρόκειται να εγκατασταθεί) σε σύγκριση με τις υφιστάμενες καθώς και την βελτιστοποίηση 

του επιπέδου ασφάλειας στο κόμβο και τέλος, 

− την διασφάλιση της υφιστάμενης λειτουργικής δομής του οδικού δικτύου της πόλης με 

δεδομένο και την υφιστάμενη ιεράρχηση, δηλαδή το ζεύγος μονοδρόμων Α.Παπαναστασίου / 

Δήμητρας ως δευτερεύουσες αρτηρίες. 

 

Η παραπάνω πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη την διάνοιξη και λειτουργία της δυτικής 

περιφερειακής οδού, όπου ενδεχομένως και να ανατρέψει τα φορτολογικά δεδομένα του 

συγκεκριμένου κόμβου λόγω της μετανάστευσης της δομής των μετακινήσεων στο δυτικό αυτό 

τμήμα της πόλης καθώς και τυχόν άλλα διαχειριστικά μέτρα που θα προταθούν στο πλαίσιο μιας 

ενιαίας στρατηγικής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή μελέτης. 

 

Λ. Δημοκρατίας – 28ης Οκτωβρίου – Κ. Παλαιολόγου – Βιζυηνού  

Κρίνεται ορθή η σηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμβου προκειμένου να μειωθούν οι 

καθυστερήσεις στην πρόσβαση της 28ης Οκτωβρίου (όπως παρατηρήθηκε κατά τις ώρες αιχμής, η 

ουρά αναμονής των οχημάτων κατά την είσοδό τους είτε αριστερά στην Λ. Δημοκρατίας είτε 

ευθεία στην οδό Βιζυηνού ξεπερνούσε τα 5 οχήματα) καθώς και να διασφαλιστεί το επίπεδο της 

οδικής ασφάλειας λόγω των σχετικά αυξημένων ταχυτήτων επί της οδού Λ. Δημοκρατίας στο 

τμήμα αυτό. 
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Λ. Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως / Σπάρτακου 

Κρίνεται ορθή η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας – 

Λ.Κων/πόλεως/Σπάρτακου. 

 

Ηροδότου – Γ. Κονδύλη – Στενημάχου  

Δεν δικαιολογείται η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στη συγκεκριμένη διασταύρωση 

στην παρούσα φάση, αλλά δοκιμή άλλων διορθωτικών μέτρων όπως γεωμετρικός σχεδιασμός του 

κόμβου για ρύθμιση των εμπλεκόμενων ρευμάτων μέσω νησίδων (channelization) και μείωση 

ταχυτήτων με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργίας του. 

 

14ης Μαϊου – Εθν. Αντιστάσεως 

Κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο συγκεκριμένο 

κόμβο, η οποία θα επηρεάσει θετικά και την προοδευτική κίνηση των οχημάτων. Σε πρώτη φάση 

δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή συντονισμού του παραπάνω κόμβου με τον κόμβο 

Λ.Δημοκρατίας – 14ης Μαΐου, όμως επιβάλλεται να εφαρμοστεί η προσαρμογή του 

προτεινόμενου προγράμματος του κόμβου 14ης Μαΐου – Εθν.Αντιστάσεως, προκειμένου οι δυο 

κόμβοι να λειτουργούν με κοινή περίοδο (κύκλο σηματοδότησης), ήτοι 80sec. 

 

Λ. Δημοκρατίας – Νικομηδείας  

Κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις στην οδό Νικομήδειας σε συνδυασμό και με τα εμπλεκόμενα 

ρεύματα κατά την είσοδο ή τη διασταύρωσή της με την οδό Λ. Δημοκρατίας. 

 

Μετρήσεις ταχυτήτων 

Οι μετρήσεις ταχυτήτων έχουν σαν σκοπό να ποσοτικοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την 

διάνυση κύριων τμημάτων του οδικού δικτύου. Η μέθοδος μέτρησης ταχυτήτων που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή του επιπλέοντος οχήματος (floating car) δηλαδή το όχημα μέτρησης 

το προσπερνούσαν και προσπερνούσε κατά τη διαδρομή περίπου ίδιο αριθμό οχημάτων. 

 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, οι μέσες ταχύτητες κυμαίνονται κατά τη 

μεσημβρινή ώρα αιχμής, η οποία (αιχμή) είναι και η εντονότερη από 19,3 χλμ/ώρα έως 33,0 

χλμ./ώρα οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές για την κυκλοφορία σε κεντρικές οδούς μιας πόλης 

στο μέγεθος της Αλεξανδρούπολης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετρήσεις και έρευνες στάθμευσης στο πολεοδομικό κέντρο 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη και την οργάνωση ενός συστήματος 

στάθμευσης σε μια περιοχή περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα (4) στάδια. 

• Το στάδιο προσδιορισμού της προσφοράς στάθμευσης – πόσες νόμιμες θέσεις ανά είδος 

υπάρχουν κατά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης. 

• Το στάδιο του προσδιορισμού της ζήτησης της στάθμευσης και των χαρακτηριστικών της 

ζήτησης. 

• Το στάδιο εντοπισμού των προβλημάτων στάθμευσης και της έντασής τους, τον 

προσδιορισμό και την αξιολόγηση των αιτίων που τα προκαλούν. 
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• Το στάδιο της διατύπωσης προτάσεων με βάση τα παραπάνω, οι οποίες θα κινούνται στα 

πλαίσια πολιτικής στάθμευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δημοτική Αρχή. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται αναλυτικά, η προσφορά των θέσεων στάθμευσης παρά 

την οδό ανά διαδρομή καταγραφής, με ελεύθερο ή ελεγχόμενο καθεστώς καθώς και ο αριθμός 

των ειδικών θέσεων, ήτοι θέσεις που προορίζονται για οχήματα τράπεζας, ξενοδοχεία, ΑΜΕΑ, 

ΤΑΧΙ, κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται τα βασικά χαρακτηριστικά ζήτησης της στάθμευσης 

κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο. Είναι σαφές ότι οι αποκλίσεις μεταξύ της χειμερινής και της 

θερινής περιόδου είναι ουσιαστικά στατιστικά ασήμαντες. Συγκεκριμένα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά οι δείκτες εναλλαγής παρουσιάζονται σχετικά υψηλοί, μέγεθος που θα μπορούσε να 

αποδοθεί στο ωράριο λειτουργίας πρωί – απόγευμα των καταστημάτων και της συνήθειας της 

ξεκούρασης των κατοίκων κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα. 

 

Σημειώνεται επιπλέον το υψηλό ποσοστό σταθμεύσεων μικρής διάρκειας, κυρίως των 

σταθμεύσεων μέχρι μια ώρα (διακύμανση από το 40% έως 44%) με μέση σταθμισμένη τιμή 

40,67% και 44,00% για τη χειμερινή και θερινή περίοδο αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι 
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αποτρεπτικές επιχειρηματικά για τη δημιουργία στεγασμένων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 

καθώς αυτή η ομάδα χρηστών οπωσδήποτε δεν θα σταθμεύσει στους στεγασμένους χώρους όπου 

συνήθως υπάρχει μια υψηλή χρέωση για την είσοδο και πρώτη ώρα στάθμευσης. 

 

Από μια δειγματοληπτική μέτρηση σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Ελ. Βενιζέλου 

και Κ. Παλαιολόγου μεταξύ Καβύρη και Κομνηνών που έγινε τον Ιούλιο του 2014 για να 

προσδιορισθεί το επίπεδο «συμμόρφωσης» και χρήσης του ΣΕΣ από τις διάφορες κατηγορίες 

χρηστών (κάτοικοι, επισκέπτες, επαγγελματίες περιοχής κλπ.) προέκυψαν τα στοιχεία του 

επόμενου πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεραστική Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ) 

Το πρακτορείο του ΚΤΕΛ βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. 

Καβύρη στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής, ακατάλληλο για την εξυπηρέτηση των επιβατών και 

για την κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης σε ένα καίριο σημείου του οδικού δικτύου.  

 

Αστική συγκοινωνία 

Το αστικό ΚΤΕΛ λειτουργεί δεκατέσσερις (14) γραμμές με συχνότητες δρομολογίων κατά τις 

εργάσιμες ημέρες που κυμαίνονται από 2 έως 33 δρομολόγια. Συνολικά, προγραμματίζονται κατά 

τη χειμερινή περίοδο, 129 δρομολόγια κατά τις εργάσιμες ημέρες, 76 δρομολόγια τα Σάββατα και 

37 τις Κυριακές και επίσημες αργίες. Κατά τη θερινή περίοδο, προγραμματίζονται 122 δρομολόγια 

κατά τις εργάσιμες ημέρες, 93 τα Σάββατα 66 δρομολόγια τις Κυριακές και επίσημες αργίες.  

 

Επισημαίνονται τα παρακάτω: 

• Το δίκτυο των γραμμών εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους οικισμούς και τις άλλες 

αναπτύξεις εκτός της πόλης. 

• Αστικές καθαρά γραμμές που να συνδέουν διακεντρικά ή ακτινικά τις περιοχές της ΠΜ1 

μεταξύ τους με αστικού τύπου συχνότητες δρομολογίων (π.χ. ανά μισή ώρα) και με χρονική 

διάρκεια εξυπηρέτησης από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν. Ικανοποιητική εξυπηρέτηση αστικού τύπου υπάρχει μόνο στον άξονα μεταξύ 

ΚΕΓΕ και Νέου Νοσοκομείου, ο οποίος καλύπτεται από τις γραμμές Νο 1: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και 

τη γραμμή του αεροδρομίου αλλά και από άλλες γραμμές που διατρέχουν μεγάλα τμήματα 

του όπως η γραμμή της Μάκρης, της Μαΐστρου κ.α. 
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Καταγραφή απόψεων επιβατών 

Συνολικά, ζητήθηκαν συνεντεύξεις από 106 επιβάτες της γραμμής Νο 1: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, από 34 επιβάτες της γραμμής Νο 4: ΠΑΛΑΓΙΑ, από 9 επιβάτες της γραμμής Νο 

5:ΛΟΥΤΡΑ και από 5 επιβάτες άλλων γραμμών. Το σύνολο ανδρών του δείγματος ήταν 72 και των 

γυναικών 130. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι απόψεις των πολιτών: 
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Ποδηλατόδρομοι 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα έπρεπε να εκτελεσθούν 

δειγματοληπτικές μετρήσεις φόρτου ποδηλάτων, έστω και χωρίς αυτές να συμπεριλαμβάνονται 

στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Έτσι επιλέχθηκαν σημεία στα οποία εκτελέσθηκαν 

και οι μετρήσεις. Αυτά είναι: 

• Οδός Ι.Καβύρη 

• Οδός Λ.Δημοκρατίας 

• Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 

• Οδός Α.Παπαναστασίου 

 

Από τα στοιχεία των μετρήσεων φαίνεται ότι οι ποδηλατόδρομοι, το ανάγλυφο της 

Αλεξανδρούπολης αλλά και οι επιλογές των κατοίκων της πόλης υιοθετούν την χρήση του 

ποδηλάτου. Η εκτίμηση του αναδόχου είναι ότι στην περίπτωση όπου επεκταθούν οι 
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ποδηλατόδρομοι δημιουργώντας σχετικά πυκνό δίκτυο (παρέχοντας δηλαδή την υποδομή) τότε τα 

ποδήλατα που θα κυκλοφορούν στην πόλη θα πολλαπλασιασθούν, αλλάζοντας έτσι την δομή των 

μετακινήσεων, στο σκέλος τους που αφορά την επιλογή μέσου. 

Εάν ο βαθμός επιτυχίας ενός ποδηλατοδρόμου ήταν συνάρτηση του αριθμού των ποδηλάτων που 

τον χρησιμοποιούν, τότε είναι φανερό ότι τις ψηλότερες θέσεις καταλαμβάνουν οι 

ποδηλατόδρομοι του κέντρου (Εθνικής Αντίστασης, Δημοκρατίας), ενώ στην χαμηλότερη θέση 

κατατάσεται ο ποδηλατόδρομος της οδού Α.Παπαναστασίου. Θα πρέπει να σημειωθεί και ο 

σχετικά υψηλός αριθμός ποδηλάτων που κυκλοφορούν εκτός ποδηλατοδρόμων, δημιουργώντας 

έτσι την άποψη ότι υπάρχει πίεση/ανάγκη για επέκταση των ποδηλατοδρόμων στην πόλη, τόσο 

γιατί η χρήση του ποδηλάτου σήμερα βρίσκεται σε ανοδική πορεία, όσο και γιατί όσο περισσότερα 

ποδήλατα χρησιμοποιούνται, τόσο θα τίθενται θέματα οδικής ασφάλειας, για τις οδούς χωρίς 

ποδηλατόδρομους. 
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Συμπεράσματα απογραφών και ανάλυσης - Εντοπισμός προβλημάτων 

 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μετρήσεις, τις απογραφές, τις έρευνες και τις αυτοψίες 

που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, από την καταγραφή των απόψεων των φορέων της 

πόλης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τους αναπτυξιακούς 

στόχους και προγράμματα της Δημοτικής Αρχής καθώς και από την εξέταση των στοιχείων και των 

προτάσεων από μελέτες της τελευταίας δεκαπενταετίας (15ετίας) για την Αλεξανδρούπολη, 

διαμορφώθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα και εντοπίσθηκαν αντίστοιχα προβλήματα. 

 

Στοιχεία του οδικού δικτύου 

Από την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής του οδικού δικτύου προέκυψαν 

συνοπτικά τα παρακάτω συμπεράσματα: 

• Το μήκος του οδικού δικτύου που πραγματοποιήθηκε η απογραφή είναι περίπου 300Km 

και η κατάσταση του συνολικά είναι: 71% καλή, 18% μέτρια και 11% απαράδεκτη 

• Στη συντριπτική του πλειοψηφία το οδικό δίκτυο είναι ασφαλτοστρωμένο. Αναλυτικότερα: 

88% ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, η κατάσταση τους κυμαίνεται από μέτρια έως καλή, 9% 

χωματόδρομοι, 2% τσιμεντόδρομοι, 1% πλακοστρωμένοι, κυρίως πεζόδρομοι 

• Το ποσοστό των αδιάνοικτων δρόμων εντός των πολεοδομημένων περιοχών που 

εγκρίθηκαν μέχρι το 2000, είναι πολύ μικρό μόλις το 1%. Αντίθετα στις νέες εντάξεις 

(περιοχή Φυτωρίου) σχεδόν το σύνολο των οδών παραμένουν αδιάνοικτοι  

• Η κατάσταση των πεζοδρομίων κρίνεται καλή στο 62%, μέτρια στο 23% και απαράδεκτη 

στο 2%. 

• Το υλικό κατασκευής των πεζοδρομίων είναι 67% πλάκες, 19% τσιμέντο, 10% δεν έχει 

επίστρωση (χώμα), 4% κυβόλιθοι 

• Η σήμανση (πινακίδες αγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές και πρόσθετες) σε 

γενικά επίπεδα κρίνεται ικανοποιητική. Εντοπίζεται σημαντική έλλειψη της σήμανσης 

στους μονοδρόμους με πινακίδες R7 (απαγόρευση εισόδου). 

 

Ιεράρχηση οδικού δικτύου και κυκλοφοριακή οργάνωση 

Το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν επικεντρώνεται μόνο στην εξασφάλιση της προσπελασιμότητας 

μιας περιοχής, αλλά στη διατήρηση ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος άρρηκτα 

επηρεαζόμενου από τις χρήσεις γης που το απαρτίζουν και του συστήματος μεταφορών που το 

εξυπηρετούν. Μολονότι, η υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου (βλ. και σχετικό χάρτη) 

κρίνεται, κατά κανόνα, ικανοποιητική, η έλλειψη λειτουργικής περιφερειακής οδού στην πόλη 

(άτυπα θα μπορούσε να θεωρηθεί σήμερα ως μικρή περιφερειακή η οδός Εθν. Αντιστάσεως) έχει 

ως αποτέλεσμα να μην απομονώνονται υπερτοπικές και άλλες άσχετες προς το κέντρο (ΠΜ3 – Λ. 

Δημοκρατίας), κυκλοφοριακές ροές. Αυτό σε συνδυασμό και με το ήδη επιβαρυμένο ζεύγος 

μονοδρόμων στην κατεύθυνση βορρά – νότου, ήτοι τις οδούς 14ης Μαΐου και Ι. Καβύρη από 

άποψη αυξημένης κυκλοφορίας δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα κυκλοφοριακής 

συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής, χειμώνα και καλοκαίρι, σε συνδυασμό πάντα με την παράνομη 

και ανεξέλεγκτη στάθμευση κατά μήκος κεντρικών αρτηριών. 
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Παρα ταύτα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (επαρκείς διατομές) και το 

εκτεταμένο δίκτυο μονοδρόμων στην ΠΜ3 φαίνεται να μετριάζει τις όποιες κυκλοφοριακές 

δυσλειτουργίες στο κέντρο, όπως κατέδειξαν οι επεξεργασίες των κυκλοφοριακών μετρήσεων. 

 

Σημεία προβληματισμού της υφιστάμενης λειτουργίας των οδών του κυρίου οδικού δικτύου της 

πόλης που παρατηρήθηκαν και επισημαίνονται από την μελετητική ομάδα είναι τα εξής: 

• Η μονοδρόμηση της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο τμήμα Ι. Καβύρη – 14ης Μαΐου με φορά προς 

την Ι. Καβύρη (υφιστάμενος αντίδρομος είναι η οδός Φυλής στο ίδιο τμήμα) και, 

• Η μονοδρόμηση της οδού Α. Παπαναστασίου (όπου λόγω και των πλούσιων γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών της (2 λωρίδες κυκλοφορίας & στάθμευση στο δυτικό τμήμα) εμφανίζει 

έντονη παραβατικότητα σε διάφορα τμήματα κατά μήκος της. 

• Η Λ. Δημοκρατίας διαθέτει ικανοποιητικά στοιχεία διατομής παρουσιάζονται όμως συχνές 

ανακοπές της ροής της κυκλοφορίας από τη στάση των αστικών λεωφορείων, κυρίως όμως 

από την άτακτη κίνηση πεζών και την παρά την οδό θεσμοθετημένη στάθμευση δικύκλων αλλά 

και από τα εισερχόμενα ρεύματα και τις αριστερές στροφές από και προς το τοπικό δίκτυο. Οι 

τρεις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις της στο κεντρικό της τμήμα φαίνεται να λειτουργούν 

με ικανοποιητικό συντονισμό.  

• Η Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Απολλωνιάδος δεν φαίνεται να εξυπηρετεί διερχόμενη κυκλοφορία 

και χρησιμοποιείται κυρίως για παρόδια στάθμευση κατά τις ώρες λειτουργίας των 

καταστημάτων και των Υπηρεσιών 

• Η οδός Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της οδού Κονδύλη, 

παρουσιάζει ταχύτητες κυκλοφορίας που δεν κρίνονται ασφαλείς για τα λειτουργικά της 

χαρακτηριστικά. 

• Στην οδό Μητρ. Καβύρη ο ποδηλατόδρομος κατά μήκος της ανατολικής πλευράς δημιουργεί 

μικροπροβλήματα στις διασταυρώσεις με τις οδούς με κίνηση κυκλοφορίας προς τα δυτικά, 

όπως με την Ελ.Βενιζέλου κλπ. – τα οχήματα σταματούν για να ελέγξουν την κάθετη κίνηση 

πριν διασχίσουν την Μητρ. Καβύρη, αναγκαστικά, πάνω στον ποδηλατόδρομο. 

• Η οδός Άβαντος χαρακτηρίζεται από άναρχη κίνηση με διάσχιση πεζών παντού. 

• Οι διατομές των οδών Κονδύλη, Ανδρονίκου και Θράκης είναι αδιαμόρφωτες στο μεγαλύτερό 

τους μήκος και η κυκλοφορία δεν γίνεται συντεταγμένα. Τα δύο αδιάνοιχτα τμήματα της 

Ανδρονίκου, αυτό μεταξύ των οδών Καρτάλη και Ικονίου και αυτό στην περιοχή του Άβαντα 

μέχρι την οδό Ευσταθίου δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ενός εσωτερικού δακτυλίου που θα 

είχε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης. 

• Η οδός Αγ. Δημητρίου όπου πέραν της εφορίας και των μετακινήσεων που έλκονται από αυτή 

υπάρχει και αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα η οποία επίσης έλκει και υπερτοπικές 

μετακινήσεις, εξυπηρετεί επιπλέον μετακινήσεις από / προς στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η 

οποία θα έλξει επιπλέον μετακινήσεις όταν θα δοθούν σταδιακά σε κυκλοφορία η Μικρή 

Δυτική Περιφερειακή και η Μεγάλη Δυτική Περιφερειακή, έχει σήμερα διατομή η οποία πρέπει 

να «συμμαζευτεί» έτσι ώστε τα οχήματα να κινούνται σε συγκεκριμένες λωρίδες κυκλοφορίας. 

• Η οδός Κωνσταντινουπόλεως, το τμήμα δυτικά των γραμμών, το οποίο εξυπηρετεί 

αξιοσημείωτο φόρτο κυκλοφορίας έχει διατομή με έντονες αυξομειώσεις, οδόστρωμα σε κακή 

κατάσταση και στα σημεία διασταύρωσης με τις οδούς – περάσματα της σιδηροδρομικής 

γραμμής (Άβαντος, Ρόδου) υπάρχουν προβλήματα ορατότητας αλλά και εγκάρσιων κλίσεων. 
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Το τμήμα ανατολικά των γραμμών είναι πολύ υποβαθμισμένο και εξυπηρετεί αποκλειστικά 

τοπικές κινήσεις. 

• Η οδός 28ης Οκτωβρίου δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος για να λειτουργεί, 

όπως σήμερα ως αμφίδρομος με στάθμευση στη μιά της πλευρά.  

• Η οδός Στενημάχου, το τμήμα της από την Ηροδότου μέχρι την άνω διάβασή της από την 

Εγνατία οδό, όπου βρίσκεται η Πυροσβεστική, τρεις από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες 

μεταφορών κλπ - ένα τμήμα της εξυπηρετεί την κίνηση από / προς το Νέο Νεκροταφείο, έχει 

ανεπαρκή χαρακτηριστικά – πλάτος, ορατότητες, πεζοδρόμια – για να εξυπηρετεί τις 

μετακινήσεις ιδιαίτερα των μεγάλων οχημάτων που αποτελούν σημαντικό ποσοστό του 

κυκλοφοριακού της φόρτου. 

• Η οδός Καραολή & Δημητρίου, το τμήμα της μεταξύ Σουνίου και Σπαρτάκου 

(«Μαρινόπουλος»), στο οποίο κυκλοφορούν πολλά φορτηγά από / προς τη χερσαία ζώνη του 

λιμανιού δεν έχει την απαιτούμενη διατομή για την εξυπηρέτηση του φόρτου αυτού.  

• Η οδός Εμπορίου, το τμήμα της μεταξύ Σουνίου και Σπαρτάκου, όπου υπάρχουν κατά μήκος 

της χρήσεις παροχής υπηρεσιών και συνεργεία δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά διατομής που 

να ανταποκρίνονται στις χρήσεις αυτές. 

 

Επίσης, εξετάζοντας με βάση τα σχέδια της μελέτης (της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) τη χάραξη και τα άλλα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Περιφερειακής, εντοπίσαμε και επισημαίνουμε τα 

παρακάτω αρνητικά στοιχεία για την κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.  

• Προβλέπονται ανισόπεδα περάσματα – όχι ανισόπεδοι κόμβοι – στη συμβολή με τη Λ. 

Δημοκτατίας, με την Άβαντος και με τη Στενημάχου και τρεις μόνο ισόπεδοι σηματοδοτούμενοι 

κόμβοι σύνδεσης με το δίκτυο της πόλης – με την οδό Δημοκρίτου, με την ανώνυμη οδό 

(αδιάνοιχτη σήμερα) που διέρχεται από την ανατολική πλευρά του Κολυμβητηρίου και με την 

Ηροδότου (Κονδύλη).  

• Δεν προβλέπεται σύνδεση με τη Μικρή Δυτική Περιφερειακή, με την οδό Γεωργιάδη, η οποία 

βέβαια υποβαθμίζεται λειτουργικά. Έτσι λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

Ανατολική Περιφερειακή για να συνεχίσει στην οδό Άβαντος, ή προς στην Παλαγιά ή στη 

Μικρή Δυτική Περιφερειακή. Πρόκειται επομένως για χάραξη (της Ανατολικής Περιφερειακής) 

η οποία εξυπηρετεί κυρίως τη σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία Οδό, και αυτό είναι 

απόλυτα σαφές.  

• Οι παράπλευροι οδοί της Ανατολικής Περιφερειακής που είναι αμφίδρομης κίνησης έχουν 

πολύ μικρό πλάτος που με δυσκολία μπορεί να εξυπηρετήσει τη συνάντηση δύο φορτηγών 

αυτοκινήτων που είτε κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση είτε που επιχειρεί το ένα να 

προσπέρασει το άλλο. 

 

Πρότασή μας είναι να αναθεωρηθεί η χάραξη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού έτσι 

ώστε να εξυπηρετεί σε μεγαλύτερο βαθμό την πόλη. 

 

Όσον αφορά στη χάραξη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μεγάλης Δυτικής Περιφερειακής, 

όπως αυτά εμφανίζονται στις σχετικές μελέτες που μας χορήγησε η Υπηρεσία, και αυτή δεν 

συνδέεται με την Μικρή Δυτική Περιφερειακή. Αν δηλαδή κατασκευασθούν σύμφωνα με τις 

μελέτες η Ανατολική Περιφερειακή και η Μεγάλη Δυτική Περιφερειακή τότε η Μικρή Δυτική 

Περιφερειακή η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή και θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί σε λειτουργία 
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πολύ σύντομα, μετατρέπεται σε μια εσωτερική οδό της πόλης η οποία μάλιστα δεν έχει 

προϋποθέσεις για να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.  

 

Καταλήγοντας με το θέμα των περιφερειακών οδών προτείνουμε επανεξέταση των χαράξεων και 

των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους με στόχο την καλλίτερη εξυπηρέτηση της πόλης. Αν 

κατασκευασθούν οι οδοί αυτές όπως προβλέπονται στις μελέτες με ισόπεδους κόμβους και 

σηματοδοτήσεις δεν θα αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την παράκαμψη της πόλης 

από τη διερχόμενη κυκλοφορία η οποία μάλιστα εκτιμάται ότι θα είναι, λόγω της λειτουργίας της 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ, σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που είχε εκτιμηθεί κατά την εκπόνηση των 

μελετών για τις περιφερειακές οδούς. 

 

Φόρτιση οδικού δικτύου και λειτουργία κόμβων 

Σύμφωνα με την ανάλυση και επεξεργασία των κυκλοφοριακών μετρήσεων και στις δυο 

περιόδους (χειμώνα – θέρος) καθώς και τις μετρήσεις ταχυτήτων, η φόρτιση σε γενικό επίπεδο 

δικτύου, δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα με μεγάλες καθυστερήσεις, ουρές αναμονής των 

οχημάτων ή και ανάπτυξη χαμηλών ταχυτήτων κλπ. Όπως επισημάνθηκε και σε προηγούμενη 

ενότητα, το σύνολο των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων του κέντρου (ΠΜ3) και στις τρεις 

περιόδους αιχμής (ήτοι στις δυσμενέστερες ώρες της ημέρας) λειτουργεί σε ικανοποιητικό 

επίπεδο, δηλώνοντας ότι το σύστημα / δίκτυο έχει ήδη ισορροπήσει.  

 

Όσον αφορά στις μη σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις, σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων 

(ήτοι επίπεδο εξυπηρέτησης E ή F) παρουσιάζονται κατά κανόνα, στην περιοχή του κέντρου, 

κυρίως λόγω της λειτουργικής τους οργάνωσης (πολλά εμπλεκόμενα ρεύματα – διασταύρωση 

κύριων με δευτερεύουσων αρτηριών του δικτύου). Οι διασταυρώσεις αυτές είναι οι εξής: 

• Λ. Δημοκρατίας – Α. Παπαναστασίου – Δήμητρας 

• Λ. Δημοκρατίας – Χρ. Σμύρνης 

• Λ. Δημοκρατίας – 28ης Οκτωβρίου 

• Λ. Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως – Σπάρτακου 

• Κυκλικός κόμβος 

• 14ης Μαΐου – Εθν. Αντιστάσεως 

• Ηροδότου – Γ. Κονδύλη – Στενημάχου 

• Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας – Φιλιππουπόλεως 

• 14ης Μαΐου – Αγ. Δημητρίου – Α. Παπαναστασίου 

 

Για το σύνολο των παραπάνω διασταυρώσεων, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη διορθωτικών 

μέτρων και παρεμβάσεων τόσο για την εξασφάλιση αποδεκτού επιπέδου εξυπηρέτησης των 

διασταυρώσεων μεμονωμένα αλλά και κυρίως συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία του οδικού 

δικτύου, καθώς και την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι για 

όλους τους κόμβους, εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις φωτεινής σηματοδότησης. 

 

Ειδικά για τη λειτουργία στον κυκλικό κόμβο στο Παλαιό Νοσοκομείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

η υφιστάμενη σήμανση δεν παραχωρεί προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται εντός του 

κόμβου, αλλά στα εισερχόμενα ρεύματα. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας και 

λειτουργικού σχεδιασμού του κυκλικού κόμβου. 
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Οι κόμβοι που κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να περάσουν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο 

εξυπηρέτησης, εφόσον δεν θα υπάρξουν υποστηρικτικά έργα και ρυθμίσεις και η κυκλοφοριακή 

λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή τους θα παραμείνει ως έχει σήμερα είναι οι παρακάτω. 

• Λ. Δημοκρατίας & Χρυσ. Σμύρνης / Κίου 

• Εθν. Αντιστάσεως & Σοφοκλέους / Τραϊανουπόλεως 

• 14ης Μαΐου & Αγ. Δημητρίου / Παπαναστασίου 

 

Προβλήματα εντοπίσθηκαν και σε άλλους κόμβους που δεν οφείλονται στους φόρτους και στη 

σύνθεση της κυκλοφορίας αλλά είτε στη γεωμετρική τους διάταξη είτε στην περιορισμένη 

ορατότητα για κάποιες στρέφουσες κινήσεις. Μεταξύ αυτών είναι όλοι σχεδόν οι κόμβοι σύνδεσης 

των παράδρομων της Ε.Ο. Νο2 με τα κύρια ρεύματα της Ε.Ο. Νο2 ανατολικά της πόλης έως τον 

οικισμό Απαλό, καθώς και οι περισσότερες διασταυρώσεις του τμήματος της οδού Εθν. 

Αντίστασης μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας - 14ης Μαΐου. Επιπλέον κατά τις συνεχείς αυτοψίες 

στην περιοχή μελέτης, παρατηρήθηκε αυξημένη επικινδυνότητα στη διάσχιση της Λ. Δημοκρατίας 

από τη οδό Ρήγα Φεραίου. 

 

Είναι τέλος, εντελώς αδικαιολόγητη, φαίνεται κατ’ αρχήν, με το δίκτυο όπως λειτουργεί σήμερα, η 

σηματοδότηση στη συμβολή των οδών Λ. Δημοκρατίας & Δημοκρίτου. Θα έπρεπε να υπάρχει 

σηματοδότηση στον προηγούμενο κόμβο δηλαδή στη συμβολή της Λ. Δημοκρατίας με την οδό Α. 

Ποιμενίδη της οποίας η χάραξη, τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά και ο λειτουργικός της 

χαρακτήρας, την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για την κυκλοφοριακή λειτουργία του ανατολικού 

τμήματος της πόλης. Ο λόγος που τελικά οδήγησε στη σηματοδότηση της συγκεκριμένης 

διασταύρωσης, φαίνεται, ότι σχετίζεται με την μελλοντική λειτουργία της Ανατολικής 

Περιφερειακής.  

 

Σε επίπεδο οδικών τμημάτων σε βασικές διαδρομές μέσα στην πόλη, δεν εντοπίσθηκαν 

αξιοσημείωτα προβλήματα με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τη σύνθεση της 

κυκλοφορίας που μετρήθηκαν αλλά και από τις μετρήσεις ταχυτήτων που έγιναν σε δέκα (10) 

βασικές διαδρομές (συμπεριλαμβάνοντας και την επιστροφή κάθε πορείας) κατά την ώρα 

μέγιστης αιχμής. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα του παρόντος η μέση ταχύτητα στις 

βασικές διαδρομές κατά την ώρα αιχμής είναι της τάξεως των ~30 χλμ./ώρα, ταχύτητα απόλυτα 

ικανοποιητική για αστικές περιοχές κατά τις ώρες αιχμής. 

 

Οι περιστασιακές καθυστερήσεις και ουρές που παρατηρούνται κατά τις ώρες αιχμής κυρίως στις 

συμβολές της Λ. Δημοκρατίας με τις οδούς 14ης Μαΐου (άνοδος) και Μητρ. Καβύρη (κάθοδος) 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην παράνομη ολιγόλεπτη στάση και στάθμευση, στην ολιγόλεπτη 

στάση οχημάτων τροφοδοσίας και στην στάση των λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση 

επιβατών τους. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της Λ. Δημοκρατίας τόσο της χειμερινής όσο και της 

θερινής περιόδου είναι χαμηλότεροι από την κυκλοφοριακή ικανότητα της υφιστάμενης διατομής. 

Το πρόβλημα δημιουργείται από την άναρχη διάσχιση της οδού από πεζούς και, κυρίως, από την 

ολιγόλεπτη παράνομη στάθμευση και τους ελιγμούς στάθμευσης τόσο από οχήματα όσο και από 

δίκυκλα που σταθμεύουν νόμιμα και παράνομα στα διάφορα τμήματα της Λ. Δημοκρατίας. 
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Όσον αφορά τους κυκλοφοριακούς φόρτους και γενικά τα χαρακτηριστικά της ροής της 

κυκλοφορίας κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο εντοπίσθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (αύξηση) 

του κυκλοφοριακού φόρτου κατά τη θερινή περίοδο μόνο στην Ε.Ο. Νο2 στο δυτικό τμήμα χωρίς 

όμως η αύξηση αυτή να είναι τόση που να πλησιάζει στα επίπεδα της κυκλοφοριακής ικανότητας 

της οδού στο τμήμα αυτό. 

 

Επίσης η ημερήσια διακύμανση κυκλοφορίας όπως καταγράφηκε από αυτόματους μετρητές 

κυκλοφορίας που εγκαταστάθηκαν σε πέντε (5) κομβικές θέσεις του οδικού δικτύου επί επτά (7) 

συνεχείς ημέρες τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο φαίνεται να είναι 

ασήμαντα μεταβαλλόμενη ιδιαίτερα δε κατά τη θερινή περίοδο. 

 

Επισημαίνεται επίσης από τη σύγκριση μετρηθέντων φόρτων στα πλαίσια της κυκλοφοριακής 

μελέτης του 2000 με τους αντίστοιχους φόρτους της παρούσας μελέτης, ότι οι μέσες ετήσιες 

αυξήσεις φόρτου κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης κατά την περίοδο 1999 έως 

2013 εμφανίζονται πολύ χαμηλοί, γεγονός που κατά μεγάλο ποσοστό εκτιμάται ότι οφείλεται στην 

εκτροπή της διερχόμενης κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό. Ένα σημαντικό συγκριτικό στοιχείο 

μεταξύ των δύο μελετών είναι το ποσοστό βαρέων οχημάτων το οποίο στη μελέτη του 2000 

εμφανίζεται με μέση τιμή της τάξεως του ~15% ενώ οι μετρήσεις της παρούσας δίδουν ποσοστό 

μικρότερο του ~2%. 

 

Από την έρευνα προθέσεων του κοινού που έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίων στα πλαίσια 

της παρούσας μελέτης για τα θέματα που αφορούν την κυκλοφοριακή λειτουργία στην κεντρική 

περιοχή προέκυψαν τα παρακάτω: 

• Στην ερώτηση αν θα αποτελούσε βελτίωση της λειτουργίας η επιμήκυνση του χρόνου ισχύος 

των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό κατά τους μήνες του 

καλοκαιριού το 48% των ερωτηθέντων απάντησαν ΝΑΙ, το 16% πρότειναν περιορισμό της 

διάρκειας ενώ το 22% πρότεινε το μέτρο να εφαρμόζεται μόνο Σαββατοκύριακα και αργίες. 

• Στην ερώτηση αν συμφωνούν γενικά με την πεζοδρόμηση της κεντρικής περιοχής το 74% 

απάντησαν ΝΑΙ και το 25% ΟΧΙ. Στις επόμενες όμως ερώτησες, που ήταν για συγκεκριμένες 

πεζοδρομήσεις στην κεντρική περιοχή, προέκυψαν προθέσεις αρκετά διαφοροποιημένες από 

την προηγούμενη γενική πρόθεση για πεζοδρόμηση της κεντρικής περιοχής. Ειδικότερα:  

Για την πεζοδρόμηση του κεντρικού τμήματος της Ελ. Βενιζέλου μόνο το 52% δήλωσε ότι θα 

ήταν θετικό μέτρο. 

Για την πεζοδρόμηση τμήματος της Λ. Δημοκρατίας το 61% δήλωσε ότι δεν το θεωρεί θετικό 

μέτρο.  

Για την πεζοδρόμηση της παραλιακής το 62%, δήλωσε ότι το θεωρεί θετικό μέτρο. 

• Στην ερώτηση αν συμφωνούν να κυκλοφορούν στην κεντρική περιοχή μόνο οχήματα των 

κατοίκων, το 54% απάντησαν ότι ΔΕΝ συμφωνούν και το 34% απάντησαν ότι συμφωνούν. 

 

Ατυχήματα – οδική ασφάλεια 

Κατά την πενταετία 2009 – 2013 καταχωρήθηκαν από την Τροχαία 4.702 ατυχήματα με υλικές 

ζημίες και τραυματισμό. Ο αριθμός αυτός στην πραγματικότητα είναι αρκετά μεγαλύτερος όσον 

αφορά τα ατυχήματα με υλικές ζημίες καθώς πολλά απ’ αυτά δεν δηλώνονται παρά μόνο αν το 

θελήσουν οι εμπλεκόμενοι και καλέσουν την Τροχαία. Ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων ανά έτος 
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παρουσιάζει μια σταθερή πτωτική πορεία. Ειδικότερα τα ατυχήματα με υλικές ζημίες 

παρουσιάζουν μείωση κατά την πενταετία κατά 21,3%, τα ατυχήματα με τραυματισμό 

παρουσιάζουν διακύμανση ανά έτος πάντως η γενική τάση παρουσιάζεται πτωτική. Αντίθετα τα 

ατυχήματα με θάνατο παρουσιάζουν ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2009 – 2012 και σημαντική 

μείωση το 2013. Από το σύνολο των 4.702 ατυχημάτων για το 28% είναι αδιευκρίνιστο το αίτιο 

που τα προκάλεσε. Για τα υπόλοιπα το 53% σχετίζεται με παραβίαση προτεραιότητας. 

 

Όσον αφορά αν το αίτιο του ατυχήματος είναι η συμπεριφορά του ατόμου (οδηγού ή πεζού), ή το 

οδικό περιβάλλον ή το όχημα τα ποσοστά ήταν 94,87%, 4,88% και 0,25% αντίστοιχα – πολύ κοντά 

στα γενικά ποσοστά για τις αναπτυγμένες χώρες. 

 

Ο αριθμός ατυχημάτων ανά ώρα της ημέρας συναρτάται άμεσα με τον κυκλοφοριακό φόρτο της 

ώρας. 

 

Στάθμευση 

Η στάθμευση είναι το μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Τα σχετικά στοιχεία για τη 

συσσώρευση των σταθμευμένων οχημάτων κατά τις διάφορες ώρες της ημέρας, τα οποία 

συγκεντρώθηκαν από τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών ζήτησης στάθμευσης για δυο χρονικές 

περιόδος (χειμώνας – θέρος 2014) που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και τα πολύ 

υψηλά ποσοστά παράνομης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή σε οδούς όπου εφαρμόζεται έστω 

υποτυπωδώς το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ), καταδεικνύουν το μέγεθος του 

προβλήματος, όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε σε προηγούμενες ενότητες του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

Η συνύπαρξη στην κεντρική περιοχή της πόλης σημαντικού αριθμού κατοικιών μαζί με έντονη 

εμπορική δραστηριότητα, διοίκηση και χρήσεις παροχής υπηρεσιών, συνύπαρξη επιθυμητή κατά 

τα άλλα για την αποφυγή ερήμωσης του κέντρου κατά τις βραδινές ώρες όταν δεν υπάρχουν οι 

παραπάνω δραστηριότητες, δημιουργεί ανάγκες (ζήτηση για στάθμευση κατοίκων) η οποία 

υπερβαίνει την παρά την οδό νόμιμη προσφορά θέσεων στάθμευσης στην περιοχή αυτή 

(νυχτερινή συσσώρευση) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί η ζήτηση των 

επισκεπτών και των εργαζόμενων. 

 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) όπως λειτουργεί σήμερα χωρίς ουσιαστικά 

συστηματική αστυνόμευση (ειδικότερα μετά την κατάργηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας), είναι 

εντελώς αναποτελεσματικό και η συνέχιση της λειτουργίας του με αυτή την υποτυπώδη 

αστυνόμευση προτρέπει, στην πράξη, την παραβίασή του αλλά ταυτόχρονα δυσφημίζεται ένα 

μέτρο διαχείρισης της στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων, το οποίο έχει αποδειχθεί παγκοσμίως 

ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν σχεδιάζεται για τις συγκεκριμένες ανάγκες της πόλης και 

λειτουργεί με συστηματική αστυνόμευση, συστηματική διαχείριση των παραβάσεων, τακτικούς 

ελέγχους μέτρησης του επιπέδου αποτελεσματικότητας ανά τακτά διαστήματα και 

επαναπροσδιορισμό των βασικών του παραμέτρων λειτουργίας έτσι ώστε να συμβαδίζει και να 

εξυπηρετεί την εκάστοτε διαμορφούμενη ζήτηση στάθμευσης. 
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Με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) για την 

κεντρική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος ψηφίσθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, το σύστημα ακόμη και αν λειτουργούσε με ικανοποιητικό επίπεδο αστυνόμευσης δεν 

θα ήταν αποτελεσματικό για τους εξής τρεις (3) βασικούς λόγους: 

• Προβλέπει μειωμένο τιμολόγιο στάθμευσης για τους επαγγελματίες της περιοχής, δηλαδή 

προτρέπει τους επαγγελματίες να φέρουν τα οχήματά τους στο κέντρο και να σταθμεύσουν 

για πολλές ώρες (κατά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους) στερώντας από τους 

επισκέπτες του κέντρου τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν για τα ψώνια τους και τη λήψη 

υπηρεσιών. 

• Το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο στάθμευσης είναι πολύ χαμηλό και δεν συνάδει με την ένταση 

της ζήτησης – ένας απλός κανόνας τιμολόγησης που προέκυψε από την πράξη αναφέρει ότι η 

ωριαία τιμή στάθμευσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να υπάρχουν κατά τις ώρες αιχμής της 

ζήτησης, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε ποσοστό της τάξεως του 10% του σύνολου των 

προσφερόμενων θέσεων. 

• Δεν προβλέπεται περιορισμός στη διάρκεια στάθμευσης. Η παράμετρος αυτή σε συνδυασμό 

και με το χαμηλό τιμολόγιο προτρέπει τη στάθμευση μακράς διάρκειας κάτι που για τα 

δεδομένα της κεντρικής περιοχής της πόλης, δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του 

συστήματος. 

 

Σοβαρό όμως πρόβλημα στάθμευσης δεν παρατηρείται μόνο στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής 

αλλά και στην ευρύτερη κεντρική περιοχή που ορίζεται από το παραλιακό μέτωπο (Λ. Βασ. 

Αλεξάνδρου), την οδό Εθν. Αντίστασης και την οδό Δ. Σολωμού. Στην περιοχή αυτή όπου οι 

πυκνότητες κατοικίας είναι υψηλές και η εισοδηματική τάξη των κατοίκων είναι σε επίπεδο που 

παρέχει τη δυνατότητα ιδιοκτησίας ΙΧ αυτοκινήτου είναι ελάχιστα τα κτίρια που διαθέτουν 

ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και η παρά το κράσπεδο προσφορά νόμιμης στάθμευσης δεν 

επαρκεί για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των κατοίκων. 

 

Στις υπόλοιπες περιοχές της πόλης παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα μόνο σημεία και για 

περιορισμένες ώρες της ημέρας καταστάσεις ζήτησης που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από 

τη νόμιμη προσφορά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το τμήμα της οδού Ανδρόνικου όπου 

βρίσκεται η υπεραγορά ΑΒ και το τμήμα της οδού Δήμητρας πλησίον του Παλαιού Νοσοκομείου. 

 

Γενικά, η έλλειψη χώρων στάθμευσης εκτός οδού σε στεγασμένους και μη χώρους είναι ένα 

σοβαρό πρόβλημα για την πόλη. Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα προθέσεων του 

κοινού και που αφορούν τη στάθμευση σημειώνονται τα παρακάτω: 

• Στην ερώτηση πόση ώρα κατά μέσον όρο ψάχνετε θέση στάθμευσης το 17% δήλωσαν 2 έως 

12 λεπτά, το 61% 15 έως 30 λεπτά και το 9% μεταξύ 35 και 60 λεπτά. 

• Στην ερώτηση πόση είναι η αποδεκτή απόσταση περπατήματος από τη θέση στάθμευσης στο 

τελικό προορισμό το 10% απάντησαν 60 – 100μ., το 22% απάντησαν 150 – 300μ. και το 18% 

απάντησαν 350 – 500μ. 

• Στην ερώτηση πόσοι θα ήταν διατεθειμένοι να σταθμεύσουν σε γκαράζ σε απόσταση 

πεζοπορίας μέχρι 5 λεπτών από τον προορισμό τους όταν το τιμολόγιο του γκαράζ θα ήταν 2€ 

ανά ώρα και παράλληλα θα υπήρχε υψηλή χρέωση για στάθμευση παρά το κράσπεδο και 
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συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση της παρατο κράσπεδο στάθμευσης, το 78% 

απάντησαν ότι ΔΕΝ θα στάθμευαν στο γκαράζ και μόλις το 19% ότι θα στάθμευαν. 

• Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την ελεγχόμενη στάθμευση το 49% κρίνουν το μέτρο ΜΗ 

θετικό και το 43% θετικό. Το 45% κρίνει ως λογική την ισχύουσα χρέωση, το 13% τη θεωρεί 

υψηλή ενώ το 38% δηλώνει ότι δεν έπρεπε να υπάρχει χρέωση. 

 

Χρήση ποδηλάτων 

Η χρήση των ποδηλάτων στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο με προοπτική 

να αναπτυχθεί περαιτέρω όταν το δίκτυο επεκταθεί και σε άλλα οδικά τμήματα. Οι ωριαίες 

μετρήσεις φόρτου ποδηλάτων (10:30 – 11:30) σε διατομές οδών όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι 

έδωσαν διελεύσεις ποδηλάτων από 55 (Παπαναστασίου στο ύψος της Πατρ.Κυρίλλου) έως 164 

(Εθν.Αντιστάσεως μεταξύ Μητρ.Καβύρη και 14ης Μαϊου), επίσης 136 διελεύσεις στην 

Μητρ.Καβύρη (μεταξύ Ελ.Βενιζέλου και Παλαιολόγου) και 122 στη Λ.Δημοκρατίας μεταξύ 

Μητρ.Καβύρη και Ι.Δραγούμη). Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετές από τις παραπάνω διελεύσεις 

καταχωρήθηκαν να γίνονται εκτός των παρακείμενων ποδηλατόδρομων. 

 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο των απόψεων του κοινού και που 

αφορούσαν τη χρήση ποδηλάτων προέκυψαν τα παρακάτω. 

• Το 53% δήλωσαν ότι επιθυμούν την επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων. 

• Το 38% δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. 

• Στην ερώτηση αν αισθάνονται ασφαλείς κατά τη χρήση των ποδηλατόδρομων το 27,3% 

απάντησαν ΟΧΙ ενώ στην ίδια ερώτηση, αν αισθάνονται ασφαλείς κατά τη χρήση του 

οδοστρώματος (εκτός ποδηλατόδρομων) απάντησε ΟΧΙ το 55,6%. 

 

Ροές πεζών 

Οι εκτιμήσεις που έγιναν για τον προσδιορισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης των πεζών σε 

κεντρικούς σηματοδότες έδωσαν τιμές ικανοποιητικές με τις δυσμενέστερες τιμές να βρίσκονται 

σε επίπεδο εξυπηρέτησης D (μέση καθυστέρηση μεταξύ 30 έως 40 δευτ.) στις διαβάσεις (διάχιση) 

της Λ. Δημοκρατίας. Από τις αυτοψίες που έγιναν στις θέσεις όπου από τα στοιχεία της Τροχαίας 

εμφανίζονται συνολικά 54 παρασύρεις πεζών δεν προέκυψαν σαφείς ενδείξεις για τα αίτια 

πρόκλησης των ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 54 παρασύρσεις πεζών 

οι 35 οφείλονται στους ίδιους τους πεζούς, 17 οφείλονται στην οδήγηση και 2 σε μηχανική βλάβη 

των οχημάτων. Η Λ. Δημοκρατίας εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό παρασύρσεων πεζών (16), 

ακολουθεί η Άβαντος (9) και η Εθν. Αντίστασης (6) ενώ οι υπόλοιπες παρασύρεις είναι 

διάσπαρτες. 

 

Στο ερωτηματολόγιο προθέσεων κοινού όπου ζητείται να δηλώσουν οι ερωτώμενοι τι τους ενοχλεί 

περισσότερο όταν βαδίζουν στην πόλη δήλωσαν ως βασικότερη ενόχληση τα παρκαρισμένα στα 

πεζοδρόμια οχήματα (21,8%), τα εμπόδια για την κίνηση των ΑΜΕΑ (18,7%), μετά οι λακούβες και 

η ολισθηρότητα των πεζοδρομίων (16,3%). 

 

Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 

Το δίκτυο των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας εξυπηρετεί τις μετακινήσεις μεταξύ της πόλης 

και των γύρω περιοχών (οικισμών) εκτός πόλης. Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και 
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γραμμές για την εξυπηρέτηση των εντός της πόλης μετακινήσεων. Έτσι λειτουργεί κατά κανόνα η 

αστική συγκοινωνία στις ελληνικές πόλεις του μεγέθους της Αλεξανδρούπολης. Μια προσπάθεια 

που έγινε πριν λίγα χρόνια με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ για τη δημιουργία 

γραμμών αστικής συγκοινωνίας εντός πόλης κατέληξε σε απογοητευτικά αποτελέσματα και 

εγκαταλείφτηκε τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και σε όλες τις άλλες πόλεις όπου εφαρμόσθηκε 

το πρόγραμμα. 

 

Η μικρή επιβατική κίνηση που εμφανίζουν οι γραμμές δεν αφήνουν περιθώρια για αύξηση 

συχνοτήτων και επιμήκυνση των ωραρίων λειτουργίας των γραμμών ούτε για επένδυση σε 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού. Η γεωγραφική κάλυψη της πόλης από το δίκτυο των 

γραμμών θεωρητικά εμφανίζεται σε ανεκτό επίπεδο. Όμως σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες 

συχνότητες δρομολογίων και τα ωράρια λειτουργίας των γραμμών το παρεχόμενο επίπεδο 

εξυπηρέτησης είναι χαμηλό παρά το ότι η αξιοπιστία των δρομολογίων είναι ικανοποιητική. 

 

Επιπλέον πολλές από τις στάσεις εκτός του ότι δεν έχουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την 

εξυπηρέτηση των επιβατών (στέγαστρα, πληροφόρηση, φωτισμό, καθαριότητα) και των ΑΜΕΑ 

καθώς και καλές και ασφαλείς προσβάσεις βρίσκονται σε θέσεις που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του ΚΟΚ και της άλλης σχετικής νομοθεσίας. Και η συγκέντρωση αφετηριών στην 

Πλ. Ελευθερίας συχνά δημιουργεί προβλήματα ομαλής ροής της κυκλοφορίας όταν σταθμεύουν 

περισσότερα από τρία αστικά λεωφορεία. 

 

Οι απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας τόσο των επιβατών όσο και 

του κοινού γενικά αποτυπώθηκαν σε δύο ερωτηματολόγια. Από τους επιβάτες που ρωτήθηκαν 

πόσο συχνά χρησιμοποιούν αστική συγκοινωνία το 68% δήλωσαν καθημερινά, το 16% μέχρι δύο 

φορές την εβδομάδα και το 16% σπάνια. Ο σκοπός μετακίνησης που δηλώθηκε από τους επιβάτες 

ήταν σε ποσοστό 48% εκπαίδευση, ψώνια και αναψυχή, 31% εργασία και επιστροφή στην κατοικία 

και 21% προσωπικές υποθέσεις (επίσκεψη για λήψη υπηρεσιών). Όσον αφορά τον χρόνο 

βαδίσματος μέχρι την πλησιέστερη στάση (από την προέλευση - στον τον προορισμό) που 

δηλώθηκε από τους επιβάτες το 63% - 71% δήλωσε μέχρι 5 λεπτά, το 31% - 24% μέχρι 10 λεπτά και 

το 6% - 5% μεταξύ 10 και 20 λεπτά. Για το χρόνο αναμονής των επιβατών στη στάση το 44% 

δήλωσε μέχρι 10 λεπτά, το 32% μέχρι 5 λεπτά και το 23% μεταξύ 10 έως 20 λεπτά. Όσον αφορά 

στις βελτιώσεις που προτείνουν οι επιβάτες το 48% ζητά πύκνωση δρομολογίων, το 19% 

επιμήκυνση του χρόνου παροχής αστικής συγκοινωνίας και το 12% τη βελτίωση της αξιοπιστίας 

των δρομολογίων (τήρηση του ωραρίου των δρομολογίων). 

 

Από το ερωτηματολόγιο του κοινού, όπου οι χρήστες αστικής συγκοινωνίας αποτελούν, ως 

αναμένονταν, μικρό ποσοστό καθώς είναι μικρό το ποσοστό του κοινού που χρησιμοποιεί αστική 

συγκοινωνία. Συγκεκριμένα από το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (418 

ερωτηματολόγια) μόνο στο 10% δηλώνεται ότι χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι τακτικά αστική 

συγκοινωνία, το 21% δήλωσε σπάνια ενώ το 61% καθόλου. Οι βασικές απόψεις από το μικρό αυτό 

δείγμα είναι συνοπτικά τα οι παρακάτω. 

• Στην ερώτηση προς αυτούς που χρησιμοποιούν αστική συγκοινωνία καθημερινά ή συχνά 

(τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) για το τι θα ήθελαν να βελτιωθεί απάντησαν, κατά 

σειρά σημαντικότητας ως εξής: Η συχνότητα δρομολογίων (22,1%), η επιμήκυνση του χρόνου 
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λειτουργίας (14,9%), να ιδρυθούν νέες γραμμές (14,7%), να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις 

αναμονής (14,3%), να βελτιωθεί η αξιοπιστία των δρομολογίων (12,13%). Σημειώνεται η 

ταύτιση των απαντήσεων μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων για το τι πρέπει να βελτιωθεί. 

• Στην ερώτηση προς μη συχνούς και σπάνιους χρήστες της αστικής συγκοινωνίας, να δηλώσουν 

τι αν βελτιώνονταν στην αστική συγκοινωνία θα τη χρησιμοποιούσαν περισσότερο, το 

μεγαλύτερο ποσοστό 21,9% δήλωσε χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου όπως επίσης άλλο ένα ίσο 

ποσοστό (21,9%) απάντησε για πύκνωση και αξιοπιστία δρομολογίων. Ακολουθεί η απάντηση 

για βελτίωση (μείωση) της απόστασης από/προς τις στάσεις (17,2%) και η απάντηση για 

μετακινήσεις χωρίς αλλαγή γραμμής (14,1%) 

• Στην ερώτηση αν το κόστος παρόδιας στάθμευσης ήταν υψηλό και η αστυνόμευση 

συστηματική αν θα επέλεγαν την αστική συγκοινωνία για βτις μετακινήσεις τους οι 

ερωτώμενοι σε ποσοστό 50% απάντησαν ΟΧΙ ενώ το 43% απάντησαν ΝΑΙ. 

 

Υπεραστική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 

Μείζον πρόβλημα για την πόλη είναι η λειτουργία του πρακτορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ Έβρου 

στην οδό Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης Μαίου και Μητρ. Καβύρη. Για το θέμα αυτό 

εκπονήθηκε στο περιθώριο της παρούσας, ειδική μελέτη με τίτλο: «Διερεύνηση των επιπτώσεων 

και προτάσεις για την μετεγκατάσταση του Σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ σε νέα θέση» 

(Ιαν.2014), η οποία εξέτασε μια από τις προτεινόμενες θέσεις μετεγκατάστασης του πρακτορείου. 

Από τα κείμενα της ειδικής αυτής μελέτης, παρατίθεται στη συνέχεια το μέρος του κειμένου που 

αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του πρακτορείου στη 

συγκεκριμένη θέση.  

 

«Το πρακτορείο του ΚΤΕΛ Έβρου στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται και ήταν πάντα στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου στο τμήμα μεταξύ των οδών Καβύρη και 14ης Μαϊου στον πυρήνα του εμπορικού και 

διοικητικού κέντρου της πόλης. Οι περίπου ~40 ημερήσιες αφίξεις και άλλες τόσες αναχωρήσεις 

λεωφορείων και μάλιστα αρκετές είναι χρονικά συγκεντρωμένες, δημιουργούν καθημερινά 

κυκλοφοριακά προβλήματα κυρίως στην οδό 14ης ΜαΪου όπου παρατηρούνται και ολιγόλεπτες 

διακοπές της κυκλοφορίας. Επιπλέον η φόρτωση και παραλαβή των αποσκευών των επιβατών 

γίνεται κυριολεκτικά στο μέσον της οδού διακόπτοντας τη ροή της κυκλοφορίας στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου η οποία λειτουργεί ως πρωτεύουσα συλλέκτρια οδός όμως, το κυρίως θέμα είναι η 

ασφάλεια των επιβατών που κινούνται άτακτα προκειμένου να παραλάβουν τις αποσκευές τους. 

Σοβαρά προβλήματα προκαλούνται και στην εμπορική κίνηση του τμήματος αυτού της Ελ. 

Βενιζέλου Η θέση αυτή δεν πληροί κανένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη 

χωροθέτηση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων στα αστικά κέντρα και τα οποία είναι τα 

παρακάτω: 

• Εξασφάλιση της μετεπιβίβασης σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως αστικά λεωφορεία, 

πλοία, κλπ. Ο ιδανικός σχεδιασμός θα περιελάμβανε ένα σταθμό για όλα τα μέσα όπως τρένο, 

πλοίο, αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ. 

• Υποδομές στάθμευσης για τα ΙΧ και τα Λεωφορεία 

• Χωροθέτηση πλησίον του βασικού οδικού δικτύου με δυνατότητα πρόσβασης από ελεγχόμενο 

κόμβο (σηματοδοτούμενο). 

• Χωροθέτηση μακριά από ασύμβατες χρήσεις όπως κατοικία, τουρισμό κ.λπ. 

• Χωροθέτηση εκτός του κέντρου στην περιφέρεια της πόλης. 
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Υπάρχει κατά τα τελευταία χρόνια επιθυμία, καθώς το πρόβλημα είναι καθημερινά «ορατό», τόσο 

από την πλευρά του Δήμου όσο και από την πλευρά του ΚΤΕΛ Έβρου, να μεταφερθεί το πρακτορείο 

σε άλλη κατάλληλη θέση που να εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους της πόλης και να 

εξυπηρετεί με άνεση και ασφάλεια το επιβατικό κοινό.». 

 

Το ερώτημα της μετεγκατάστασης του ΚΤΕΛ σε άλλη θέση στην κεντρική περιοχή συμπεριλήφθηκε 

στο ερωτηματολόγιο των απόψεων του κοινού. Απάντησαν θετικά στη μετεγκατάσταση το 80% και 

αρνητικά μόλις το 7%. 

 

Εξυπηρέτηση με ταξί 

Ο αριθμός των ταξί όπως αυτός προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κατά την άποψη 

των συνδικαλιστικών οργάνων των ταξί της Αλεξανδρούπολης πολύ μεγαλύτερος από τον 

απαιτούμενο, με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι χαμηλά και οι ιδιοκτήτες να αισθάνονται 

«εγκλωβισμένοι» σε ένα επάγγελμα που δεν αποδίδει. Επιπλέον, η κατακόρυφη πτώση των τιμών 

μεταπώλησης των ταξί έχει μειώσει δραστικά το περιουσιακό τους αυτό στοιχείο. 

 

Η χωροθέτηση των θέσεων αναμονής (πιάτσες) ταξί στις οδούς Μητρ. Καβύρη, Μαζαράκη, στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό και στην Λ. Κων/πόλεως στο ύψος της συμβολής της με την οδό 

Εθν.Αντίστασης, είναι ικανοποιητική, αν και πλέον, ο παράγοντας αυτός της χωροθέτησης 

υποβαθμίζεται συνεχώς καθώς αυξάνει η χρήση των ραδιοταξί. Πάντως, η πτώση της ζήτησης που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε ως αποτέλεσμα και την 

παραμονή των ταξί στις πιάτσες για μεγαλύτερη διάρκεια, δημιούργησε την ανάγκη για 

περισσότερες θέσεις αναμονής. Ενδεικτικό είναι ότι οι θέσεις αναμονής τόσο στην πιάτσα της 

οδού Μητρ. Καβύρη όσο και στη πιάτσα της οδού Κ.Μαζαράκη να μην επαρκούν. 

 

Εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας και του λιμένα 

Η διακίνηση εμπορευμάτων και γενικά δεμάτων στην κεντρική περιοχή είναι κατά την άποψη των 

μεταφορέων ιδιαίτερα δυσχερής καθώς δεν υπάρχουν θέσεις για φορτοεκφόρτωση και τα 

οχήματα διανομής (φορτοταξί) αναγκάζονται να διπλοπαρκάρουν, να παρκάρουν σε γωνίες και να 

δημιουργούν προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και από τα 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα πάνω σε γωνίες δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα 

εμπλοκής. Τα σχετικά αιτήματά τους, που έχουν κατά καιρούς υποβληθεί στο Δήμο, για 

δημιουργία χώρων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο έγιναν μεν αποδεκτά ποτέ όμως δεν 

υλοποιήθηκαν. 

 

Μια πρόσφατη τέτοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση 237/2013) με θέμα 

«Έγκριση Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης» προβλέπει (Άρθρο 7) τη χορήγηση ειδικής άδειας 

ατελώς για συγκεκριμένα οχήματα που θα μπορούν να φορτοεκφορτώνουν εμπορεύματα κατά τις 

ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Επιπλέον με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του ίδιου 

κανονισμού παρέχεται η δυνατότητα να «......καθορίζονται και σημαίνονται θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Στις θέσεις αυτές απαγορεύεται η στάθμευση οποιασδήποτε 

άλλης κατηγορίας οχημάτων..». Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί τέτοιες θέσεις. 
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Οι πιάτσες φορτοταξί για ενδο-εσωτερικές μεταφορές, κυρίως για μετακομίσεις εντός της πόλης 

που βρίσκονται στη Λ. Βασ. Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Τζαβέλλα και στην 

Αγ. Δημητρίου δεν δημιουργούν προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας. 

 

Η πρόσβαση και αποχώρηση στη χερσαία ζώνη του λιμένα γίνεται από την πύλη που βρίσκεται στο 

τέλος της οδού Σουνίου και από την πύλη που βρίσκεται στο τέλος της οδού Κύπρου. Η πύλη της 

οδού Σουνίου εξυπηρετεί την εμπορευματική κίνηση ενώ η πύλη της οδού Κύπρου την ακτοπλοΐα. 

Σήμερα που η δραστηριότητα του λιμανιού είναι περιορισμένη η διακίνηση φορτηγών και 

λεωφορείων από / προς τη χερσαία ζώνη δεν φαίνεται να δημιουργεί κάποιο αξιοσημείωτο 

πρόβλημα. Με την ολοκλήρωση όμως εκβάθυνσης του λιμανιού και του διαύλου προσέγγισής του 

αναμένεται σημαντική αύξηση της εμπορευματικής κίνησης και κατ’ επέκταση και του αριθμού 

των φορτηγών. Μέχρις ότου δε κατασκευασθεί η Ανατολική Περιφερειακή που θα αναλάβει την 

κίνηση των φορτηγών αυτά αναγκαστικά θα προσεγγίζουν και θα αποχωρούν από την πύλη της 

οδού Σουνίου είτε μέσω της οδού Καραολή & Δημητρίου από/προς τα· ανατολικά της πόλης είτε 

μέσω της οδού Σουνίου αριστερά Λ. Δημοκρατίας κλπ. από / προς τα δυτικά. Οι διελεύσεις αυτές 

θα αποτελέσουν πρόβλημα στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. 

 

Όσο αφορά την κίνηση από/προς προορισμούς της ακτοπλοΐας θα χρησιμοποιείται η οδός Κύπρου 

και το τμήμα της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου μεταξύ Κύπρου και Τζαβέλα καθώς και ο ανώνυμη 

παραλιακή οδός μπροστά από το Τελωνείο. Και οι κινήσεις αυτές θα δημιουργήσουν μια όχληση 

στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. 

 

Στάση και αναμονή τουριστικών λεωφορείων 

Δεν υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών λεωφορείων τόσο για την 

αποβίβαση / επιβίβαση των τουριστών όσο και για τη στάθμευση των τουριστικών. 
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4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ 

 
Ο στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των δημοτών σε σχέση με κυκλοφοριακά 

θέματα της πόλης, να εντοπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους 

καθώς και η σημαντικότητα του κάθε προβλήματος αλλά και η αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

μέτρων που ενδεχομένως θα ληφθούν, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και αξιολογούνται από τους 

ίδιους προκειμένου, στη συνέχεια, να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό εναλλακτικών 

προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης στα πλαίσια της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Το δείγμα των 418 ερωτηματολογίων που τελικά επιτεύχθηκε είναι κατά κανόνα 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της πόλης όπως φαίνεται και από την παρουσίαση που 

ακολουθεί. 
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5. ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) 

 

Η παραδοσιακή προσέγγιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων που περιοριζόταν σε τεχνικές 

διαδικασίες εστιασμένες στα οχήματα ανήκει στο παρελθόν και αντικαθίσταται από την ολιστική 

προσέγγιση που καθιερώθηκε με τον όρο βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις αρχές της. Στη νέα 

αυτή θεώρηση προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι / χρήστες και χάνεται η κυριαρχία του 

αυτοκινήτου στους δρόμους της πόλης ενώ προωθούνται οι μετακινήσεις πεζών, ποδηλάτων και η 

χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 

Τα σενάρια κυκλοφοριακής οργάνωσης εξετάζονται σε επίπεδο βασικού οδικού δικτύου. Το όποιο 

από τα σενάρια επιλεγεί από το Δήμο σε συνδυασμό και με τις προτάσεις που θα επιλεγούν για τη 

στάθμευση, την αστική συγκοινωνία κλπ. θα εξειδικευθούν κατά την επόμενη φάση της μελέτης 

(Β’ Φάση) καλύπτοντας τις ρυθμίσεις για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Οπωσδήποτε το σενάριο προς 

περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να προκύπτει και από σύνθεση στοιχείων διαφορετικών σεναρίων. 

 

Ο προσδιορισμός σεναρίων και στη συνέχεια η μοντελοποίησή τους και η αξιολόγησή τους 

αναφέρονται στην περιοχή η οποία προσδιορίζεται από το παραλιακό μέτωπο και τη δυτική 

περιφερειακή οδό συνέχεια Γιαννούτσου. Η υπόλοιπη περιοχή μελέτης, δεν παρουσιάζει, όπως 

διαπιστώθηκε από επανειλημμένες και συστηματικές παρατηρήσεις, αξιοσημείωτα κυκλοφοριακά 

προβλήματα που θα απαιτούσαν διερεύνηση με μοντελοποίηση. Παρουσιάζουν προβλήματα 

σημειακού τύπου, και όχι συνολικά, για τα οποία θα διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης στην 

επόμενη φάση. 

 

Τα τέσσερα σενάρια που εξετάσθηκαν είναι τα εξής: 

 

• Σενάριο Μηδενικό: Περιλαμβάνονται μόνο οδικά έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 

βρίσκονται υπό υλοποίηση και θα έχουν υλοποιηθεί ή είναι πολύ πιθανό ή και αναγκαίο να 

υλοποιηθούν μέχρι το έτος 2023. 

• Σενάριο Βασικό: Περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας (π.χ. διανοίξεις οδών), εγκατάσταση 

νέων σηματοδοτών κλπ. και κυρίως έργα διαχειριστικού τύπου όπως μονοδρομήσεις / 

αμφιδρομήσεις του δικτύου μοντελοποίησης, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομων και 

μικρής κλίμακας πεζοδρομήσεις. 

• Σενάριο Δυναμικό: Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ανατρέπουν σε σημαντικό βαθμό τη 

σημερινή δομή των μετακινήσεων, με τον κύριο όγκο των μετακινήσεων να μεταφέρεται σε 

δακτυλίους και μέσω αυτών να διοχετεύεται στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών. 

• Σενάριο Ανατρεπτικό – Δραστικό (radical): Περιλαμβάνει σημαντικές πολεοδομικές 

ρυθμίσεις, οι οποίες ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δομή της κυκλοφοριακής 

λειτουργίας της πόλης. Το σενάριο αυτό ξεπερνά τα όρια επεμβάσεων μιας κλασικής 

κυκλοφοριακής μελέτης – είναι ένα σενάριο αποφάσεων πολιτικών επιλογών για την 

ανάπτυξη της πόλης, όπου η κυκλοφοριακή μελέτη καλείται να προσδιορίσει τις 

επιπτώσεις κατ’ αρχήν και να προτείνει ρυθμίσεις για τη βέλτιστη κυκλοφοριακή 

λειτουργία στα πλαίσια του νέου αυτού σχήματος. Επομένως, τοσενάριο αυτό δεν είναι 

ευθέως συγκρίσιμο με τα προηγούμενα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά. 
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Σενάριο Ι – Μηδενικό (Do nothing) 

Μέχρι το 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η «μικρή περιφερειακή» από τα δυτικά από την διασταύρωση 

με την Λ. Μάκρης έως και τη διασταύρωση της προέκτασης της Εθν. Αντίστασης με την οδό Χρ. 

Γιαννούτσου, ενώ θα έχει δοθεί σε κυκλοφορία και το τμήμα της Εθν. Αντίστασης μεταξύ των οδών 

Τραϊανουπόλεως και Χρ. Γιαννούτσου. Διευκρινίζεται ότι η μικρή περιφερειακή δεν θα συνδέεται 

με την Άβαντος. Επιπλέον, θα έχουν μονοδρομηθεί κάποιες από τις βασικές συνδέσεις της «μικρής 

περιφερειακής» με το οδικό δίκτυο της πόλης και ειδικότερα: 

• Με την οδό Κατακουζηνού, μονοδρόμηση προς τα ανατολικά, 

• Με την οδό Α.Παπανδρέου, μονοδρόμηση προς τα δυτικά, 

• Με την Αγ.Δημητρίου, αμφίδρομη κίνηση 

• Με την οδό Πανάγαθου, μονοδρόμηση προς τα ανατολικά. 

 

Θα επιτρέπονται όλες οι στρέφουσες κινήσεις σε όλες τις διασταυρώσεις της περιφερειακής με το 

τοπικό δίκτυο ενώ παράλληλα θα εγκατασταθούν φωτεινοί σηματοδότες στις διασταυρώσεις με 

τη Λ. Μάκρης και με την οδό Ηροδότου. Φωτεινοί σηματοδότες θα έχουν εγκατασταθεί επίσης και 

στις διασταυρώσεις: 

• Λ. Δημοκρατίας - 28ης Οκτωβρίου/Βιζυηνού 

• Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας 

• Λ. Δημοκρατίας – Λ.Κων/πόλεως/Σπάρτακου 

• 14ης Μαΐου – Εθν.Αντιστάσεως 

όπου το επίπεδο εξυπηρέτησης είναι ήδη σήμερα μη αποδεκτό. 

 

Τέλος θα έχει γίνει γεωμετρική διαμόρφωση στον ευρύτερο κόμβο του παλαιού νοσοκομείου 

όπου συμβάλλουν οι οδοί 14ης Μαϊου, Θράκης, Ηροδότου, Αγ. Δημητρίου, Δήμητρας, 

Μαρκοπούλου και Παπαναστασίου. 

 

Για τα παραπάνω δεδομένα, η ταχύτητα ελεύθερης ροής στην «μικρή περιφερειακή» οδό στο 

τμήμα από Λ. Μάκρης μέχρι Χρ. Γιαννούτσου - Εθν. Αντίστασης εκτιμάται ότι θα είναι 50 χλμ/ώρα 

σαφώς χαμηλότερη από τις ταχύτητες στις περιφερειακές οδούς όπου εφαρμόζεται έλεγχος 

προσβάσεων. Ως εκ τούτου αλλά και το ότι δεν θα λειτουργεί ως περιφερειακή οδός εκτιμάται ότι 

ελάχιστα θα συμβάλλει στην αποφόρτιση της Λ. Δημοκρατίας. 

 

Από την ανάλυση του κυκλοφοριακού προτύπου (βλέπε πίνακα), επισημαίνονται τα παρακάτω: 

• δεν εμφανίζονται αξιοσημείωτες μεταβολές φόρτου στις δύο χρονικές περιόδους. 

• Ο μέγιστος φόρτος, ίσος προς 1.403 ΜΕΑ (ισοδύναμες Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων) 

προκύπτει στη Λ. Δημοκρατίας μεταξύ Μητρ. Καβύρη και 14ης Μαΐου. 

• Ο επόμενος σε μέγεθος φόρτος, 1.356 ΜΕΑ παρουσιάζεται επίσης στη Λ. Δημοκρατίας μεταξύ 

Σολωμού και Νικομήδειας. 

• Ακολουθεί ο φόρτος με μέγεθος, 957 ΜΕΑ που εμφανίζεται στην Λ. Δημοκρατίας μεταξύ 

Αδριανουπόλεως και Κρήνης. 

• Σημειώνεται, όπως αναμένονταν, η πολύ μικρή φόρτιση της δυτικής περιφερειακής – 252 και 

228 ΜΕΑ που βέβαια οφείλεται στο ότι δεν λειτουργεί ως περιφερειακή καθώς δεν συνεχίζει 

μέσω της περιοχής του Άβαντα μέχρι τη Λ. Δημοκρατίας. 
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Σενάριο ΙΙ - Βασικό 

Τα βασικά στοιχεία – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - του σεναρίου αυτού είναι τα παρακάτω πέραν 

των όσων περιλαμβάνονται στο μηδενικό σενάριο: 

 

Μονοδρομήσεις – Αμφιδρομήσεις - Διανοίξεις οδών: 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. 

Δημοκρατίας / Απολλωνιάδος έως και την πλατεία Ελευθερίας (ήτοι την οδό Τζαβέλλα), με 

διατομή που θα επιτρέπει κίνηση σε μια λωρίδα κυκλοφορίας με διαμορφώσεις που να 

περιορίζουν την ταχύτητα στα 30 χλμ./ώρα και παρά το κράσπεδο στάθμευση ή μη στη μια 

πλευρά. Εξετάζονται δύο παραλλαγές της μονοδρόμησης αυτής: 

- Στην Α’ παραλλαγή, η μονοδρόμηση είναι από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

- Στη Β’ παραλλαγή από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 

• Αμφιδρόμηση της Αλ. Παπαναστασίου. 

• Αντιδρόμηση της Δ. Σολωμού από τη Λ. Δημοκρατίας μέχρι την Εθν. Αντίστασης. 

• Μονοδρόμηση των οδών Βιζυηνού και Ρήγα Φεραίου με φορές που συναρτώνται με τη φορά 

της μονοδρόμησης της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και άρα εναλάσσονται ανά παραλλαγή. 

• Αντιδρόμηση της οδού Ψαρών – φορά κίνησης προς Βασ. Αλεξάνδρου. 

• Αμφιδρόμηση της επέκτασης της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και της 

εισόδου στο Λιμάνι. 

• Αμφιδρόμηση της Ανώνυμης οδού μπροστά στις παλιές αποθήκες του Λιμανιού. 

• Απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Κύπρου μεταξύ Λ. Δημοκρατίας και Λ. Βασ. 

Αλεξάνδρου. 

• Αντιδρόμηση της οδού Α. Κοραή μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας και Βιζβύζη. 

• Μονοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Φιλιππίδη μεταξύ Νικομήδειας και Αίνου, προς Αίνου. 

• Μονοδρόμηση της οδού Θερμοπυλών, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ι. Καβύρη - Κομνηνών με 

φορά προς τα δυτικά, ήτοι την οδό Κομνηνών. 

• Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Στενημάχου μεταξύ Ηροδότου και Χρ. Γιαννούτσου με 

φορά προς Παλαγία. 

• Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Γ. Κονδύλη μεταξύ των οδών Γεωργιάδη και Ηροδότου 

με φορά προς βορά. 

• Διάνοιξη της Ανώνυμης οδού που διατρέχει το ανατολικό όριο του Κολυμβητηρίου μέχρι την 

οδό Χρ. Γιαννούτσου. 

• Πεζοδρόμηση της οδού Χ. Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Ρ. Φερραίου και Ζαρίφη. 

Εγκατάσταση Φωτεινών Σηματοδοτών στις διασταυρώσεις: 

• Λ. Δημοκρατίας – Α. Παπαναστασίου. 

• Μεταφορά του σηματοδότη από Λ. Δημοκρατίας - Δημοκρίτου στη διασταύρωση Λ. 

Δημοκρατίας - Ποιμενίδη. 

• Περιφερειακή οδός (δυτική) - Αγ.Δημητρίου 

Γεωμετρική διαμόρφωση κόμβων: 

 Επανασχεδιασμός του υφιστάμενου συστήματος κόμβων (2 κόμβοι) στο Παλαιό Νοσοκομείο (Α. 

Παπαναστασίου, Αγ. Δημητρίου, Δήμητρας, Μαρκοπούλου, Ηροδότου, Θράκης, 14ης Μαΐου, Ι. 

Καβύρη) ως ενιαίο σύνολο. Ο επανασχεδιασμός αυτός θα είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο 

του μηδενικού σεναρίου καθώς στο παρόν σενάριο η οδός Παπαναστασίου είναι διπλής 

κατεύθυνσης και επιπλέον μονοδρομείται και η οδός Μαρκοπούλου. 



 

 

Από την ανάλυση του  κυκλοφοριακού προτύπου για το βασικό σενάριο Α, ο μέγιστος φόρτος στη 

Λ. Δημοκρατίας μεταξύ Μητρ. Καβύρη και 14ης Μαΐου είναι υψηλότερος (1.702 ΜΕΑ) σε σχέση με 

το αντίστοιχο μέγεθος του μηδενικού σεναρίου (1.403 ΜΕΑ), Στα υπόλοιπα τμήματα της Λ. 

Δημοκρατίας, στα περισσότερα εμφανίζονται χαμηλότεροι φόρτοι με εξαίρεση το τμήμα μεταξύ 

Ελ. Βενιζέλου και Χ. Τρικούπη όπου εμφανίζεται αύξηση 100 ΜΕΑ. Αύξηση φόρτου εμφανίζεται και 

στην Μητρ. Καβύρη και μείωση στην 14ης Μαϊου. Αμετάβλητος παραμένει ο φόρτος στη δυτική 

περιφερειακή, μικρή μείωση εμφανίζεται στην οδό Άβαντος στην Ηροδότου στην Τραϊανουπόλεως 

και στην Ελ.Φιλιππίδη.  

 

Σημειώνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα ότι οι φόρτοι 2018 συγκρινόμενοι με τους 

αντίστοιχους του 2023 παρουσιάζουν γενικά ασήμαντες διαφοροποιήσεις, κάτι που ισχύει, όπως 

επισημάνθηκε, για το μηδενικό σενάριο. Ο λόγος της ουσιαστικά μηδενικής αυτής 

διαφοροποίησης είναι ότι η αύξηση του πληθυσμού και της κατά κεφαλή κινητικότητας από το 

2018 έως το 2023 αντισταθμίζεται από τη μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα με τα αντίστοιχα του μηδενικού σεναρίου 

προκύπτει ότι σε κάποιες διαδρομές υπερτερεί το ένα σενάριο και σε κάποιες άλλες το άλλο. Έτσι 

για τη διαδρομή στη Λ. Δημοκρατίας από τη διασταύρωση με τη δυτική περιφερειακή μέχρι τη 

γέφυρα Μαϊστρου το μηδενικό σενάριο εμφανίζει καλύτερες τιμές ενώ στην αντίστροφη πορεία 

καλύτερες τιμές εμφανίζονται στο Βασικό Α. 

 

Σημειώνεται ότι το Βασικό Σενάριο Β διαφέρει από το Βασικό Σενάριο Α στη φορά της 

μονοδρόμησης της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου (παραλιακή οδός) και σε μονοδρομήσεις που συνδέονται 

άμεσα με τη μονοδρόμηση αυτή όπως είναι η μονοδρόμηση των οδών Βιζυηνού και Ρ. Φεραίου.  
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Σενάριο ΙΙΙ – Δυναμικό 

Τα βασικά στοιχεία του σεναρίου αυτού είναι: 

• Η ολοκλήρωση της ανατολικής περιφερειακής με ισόπεδες σηματοδοτούμενες συνδέσεις, 

όπως προβλέπει η σχετική μελέτη, η οποία κατά την άποψή μας χρήζει ριζικής αναθεώρησης. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μελέτη αυτή προβλέπονται ισόπεδες διασταυρώσεις στη Λ. 

Δημοκρατίας, στην οδό Πολυζωίδη, στην Ανώνυμη οδό που διέρχεται από το ανατολικό όριο 

του Κολυμβητηρίου και στην Κονδύλη και παράπλευρο δίκτυο αμφίδρομης κίνησης στην 

πλευρά της πόλης μεταξύ της Κονδύλη και της σιδηροδρομικής γραμμής, και παράπλευρο 

δίκτυο μονής κατεύθυνσης μεταξύ Άβαντος και Δημοκρίτου. Στην πλευρά της Μαϊστρου 

προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο αμφίδρομης κίνησης μέχρι την Άβαντος. 

• Η δημιουργία «ενδιάμεσης περιφερειακής οδού» μεταξύ της μεγάλης περιφερειακής και της 

Λ. Δημοκρατίας – περίπου στο μέσον. 

• Πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου τμήματος της παραλιακής Λ. Βας. Αλεξάνδρου και 

συγκλίνουσες μονοδρομήσεις στα τμήματα που δεν πεζοδρομούνται όπου η ταχύτητα θα 

είναι χαμηλή με κατάλληλα μέτρα. Ο στόχος για τη δημιουργία της ενδιάμεσης περιφερειακής 

είναι η περαιτέρω μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου της Λ. Δημοκρατίας προσελκύοντας 

μετακινήσεις με προορισμούς στην ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης. Η περιφερειακή θα 

εξυπηρετεί μετακινήσεις εντός της πόλης κατά μήκος της καθώς και τις διερχόμενες 

μετακινήσεις. 

Εξετάστηκαν δυο (2) εναλλακτικές: 

Δυναμικό Σενάριο Α: 

• Προτείνεται η υποβάθμιση της οδού Εθν. Αντιστάσεως μέσω διαχειριστικών ή άλλων μέτρων, 

όπως μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, διαμόρφωση woonerf, κ.α., με σκοπό τον 

στραγγαλισμό της κυκλοφορίας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. 

Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως – Ανδρόνικου. 
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• Δημιουργία ενδιάμεσης περιφερειακής σχηματίζοντας κυκλοφοριακό δακτύλιο που 

περιλαμβάνει τις οδούς Α. Παπαναστασίου - Θράκης – Ανδρονίκου – Ευσταθίου. Λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυσκολίες διάνοιξης ή / και δημιουργίας επαρκούς πλάτους διατομής στο τμήμα 

της οδού Ανδρονίκου μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Κρώμνης, προτείνεται για την 

συμπλήρωση του δακτυλίου η δημιουργία ζεύγους μονοδρόμων των οδών Ανδρονίκου και 

Κρώμνης στο αντίστοιχο τμήμα, ήτοι μεταξύ Κρώμνης – Εθν. Αντιστάσεως. Όσον αφορά την 

διάνοιξη της οδού Ευσταθίου, προτείνεται να εφαρμοστεί με βάση το σχέδιο που προτείνεται 

στο εν ισχύ ΓΠΣ. Επίσης, για την ορθή λειτουργία του παραπάνω δακτύλιου, προτείνεται η 

αμφιδρόμηση της οδού Α.Παπαναστασίου σε όλο το μήκος της. 

• Βασικές συνδετήριες οδοί των δύο περιφερειακών (δακτυλίων) είναι οι οδοί: 

- Αλαμάνας/Κίρκης - Νικηταρά (προτεινόμενο ζεύγος μονοδρόμων), 

- Αγ.Δημητρίου, 

- Ηροδότου, 

- Γ.Κονδύλη, 

- Καρτάλη, 

- Εθν.Αντιστάσεως, τμήμα μεταξύ των οδών Κρώμνης – Χρ.Γιαννούτσου, 

- Άβαντος (τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρόνικου – Χρ.Γιαννούτσου) και, 

- Πολυζωίδη. 

• Οι άξονες που θα συνδέουν τον μικρό δακτύλιο «ενδιάμεση περιφερειακή» και τη Λ. 

Δημοκρατίας θα είναι: 

- 28ης Οκτωβρίου, 

- 14ης Μαΐου – Ι.Καβύρη (υφιστάμενο ζεύγος μονοδρόμων), 

- Αυτοκράτειρας Θεοδώρας, 

- Δ.Σολωμού και, 

- Άβαντος (τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρόνικου – Λ.Κων/πόλεως), 

- Ελ.Φιλιππίδη και, 

- Νικομήδειας. 

Επιπλέον προτείνονται οι εξής μονοδρομήσεις: 

• Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας και της συνέχειας της, την οδο Κίρκης, από την Δυτική 

περιφερειακή έως την οδό Α. Παπαναστασίου. 

• Μονοδρόμηση της οδού Νικηταρά, με κατεύθυνση προς την Δυτική περιφερειακή. 

• Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ελ. Φιλιππίδη μεταξύ των οδών Νικομήδειας – 

Δ.Σολωμού, προς και μέχρι την Δ. Σολωμού, με σκοπό να λειτουργήσει, μέσω της οδού Αίνου, 

επικουρικά της οδού της Ελ. Βενιζέλου για τις μετακινήσεις προς δυσμάς. 

• Μονοδρόμηση της οδού Μαυροκορδάτου, προς την οδό Νικομήδειας. 

• Μονοδρόμηση της οδού Νικομήδειας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μαυροκορδάτου – Ελ. 

Φιλιππίδη με φορά προς την Ελ. Φιλιππίδη. 

• Μονοδρόμηση της Καραολή & Δημητρίου με φορά προς δυσμάς. 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ. Βασ. Αλεξάνδρου μεταξύ Ψαρών και Καραϊσκάκη με 

φορά 

• προς Καραϊσκάκη με διατομή μιάς λωρίδας κυκλοφορίας. 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ. Βασ. Αλεξάνδρου μεταξύ Κύπρου και Καραϊσκάκη με 

φορά προς την Καραϊσκάκη 

• Μονοδρόμηση της οδού Βιζυηνού, με φορά προς την παραλιακή οδό. 
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• Μονοδρόμηση της οδού Ρήγα Φεραίου, με φορά προς την Λ. Δημοκρατίας. 

• Κατάργηση της σηματοδότησης στον κόμβο Λ. Δημοκρατίας & Απολλωνιάδος. 

Και πεζοδρομήσεις: 

• Η διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Κύπρου μεταξύ Λ. Δημοκρατίας και 

παραλιακής οδού. 

• Πεζοδρόμηση της οδού Χ. Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Ρ. Φερραίου και Ζαρίφη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκρίνοντας τα μεγέθη του παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα των προηγούμενων και ειδικότερα 

με αυτά του Βασικού Β διαπιστώνονται πολύ μικρές διαφοροποιήσεις άλλοτε προς τη μιά πλευρά 

και άλλοτε προς την άλλη. Είναι σαφώς πάντως ότι με βάση τις παραπάνω τιμές, η πεζοδρόμηση 

του δυτικού τμήματος της Λ. Βας. Αλεξάνδρου - Απολλωνιάδος μεταξύ Ψαρών και Λ. Μάκρης δεν 

θα έχει αξιοσημείωτες δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο της πόλης και ειδικότερα στη Λ. 

Δημοκρατίας. 

 



 

 

Δυναμικό Σενάριο Β: 

Με γνώμονα τα προβλήματα διανοίξεων οδών στο ανατολικό τμήμα της πόλης, η Β’ εναλλακτική 

είναι λιγότερο παρεμβατική ως προς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα: 

• Προτείνεται η δημιουργία ενδιάμεσης περιφερειακής σχηματίζοντας κυκλοφοριακό δακτύλιο 

μέσω της οδού Εθν. Αντιστάσεως με ταυτόχρονη διάνοιξη αυτής στο τμήμα Ανδρόνικου – 

Τραϊανουπόλεως έως την οδό Χρ. Γιαννούτσου. 

• Βασικές συνδετήριες οδοί των δύο δακτυλίων, ήτοι μεταξύ της μεγάλης περιφερειακής και της 

οδού Εθν. Αντιστάσεως είναι οι οδοί: 

- Αλαμάνας/Κίρκης - Νικηταρά (προτεινόμενο ζεύγος μονοδρόμων) 

- 28ης Οκτωβρίου 

- Αγ.Δημητρίου, 

- 14ης Μαΐου – Ι. Καβύρη (ζεύγος μονοδρόμων, τμήμα από κυκλικό κόμβο έως Εθν. 

Αντιστάσεως) 

- Ηροδότου, 

- Θράκης, 

- Ανδρόνικου (έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως), 

- Αυτοκράτειρας Θεοδώρας, 

- Γ. Κονδύλη. 

• Οι άξονες που θα συνδέουν τον μικρό δακτύλιο και τη Λ.Δημοκρατίας θα είναι: 

- 14ης Μαΐου – Ι. Καβύρη (υφιστάμενο ζεύγος μονοδρόμων στο τμήμα μεταξύ των οδών Εθν. 

Αντιστάσεως – Λ. Δημοκρατίας), 

- Δ. Σολωμού, 

- Άβαντος, 

- Ελ. Φιλιππίδη και Νικομήδειας. 

Επιπλέον προτείνονται οι εξής μονοδρομήσεις: 

• Μονοδρόμηση της οδού Αλαμάνας και της συνέχειας της, την οδο Κίρκης, από την Δυτική 

περιφερειακή έως την οδό Α. Παπαναστασίου. 

• Μονοδρόμηση της οδού Νικηταρά, με κατεύθυνση προς την Δυτική περιφερειακή. 

• Μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου, προς την οδό Α. Παπαναστασίου. 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ. Βας. Αλεξάνδρου μεταξύ Ψαρών και Καραϊσκάκη με 

φορά προς Καραϊσκάκη με διατομή μιάς λωρίδας κυκλοφορίας. 

• Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ. Βας. Αλεξάνδρου μεταξύ Κύπρου και Καραϊσκάκη με 

φορά προς την Καραϊσκάκη 

• Μονοδρόμηση της Καραολή & Δημητρίου με φορά προς Λ. Κων/πόλεως. 

• Μονοδρόμηση της οδού Βιζυηνού, με φορά προς την Λ. Δημοκρατίας. 

• Προτείνεται: 

• Αμφιδρόμηση της οδού Α. Παπαναστασίου σε όλο το μήκος της. 

• Κατάργηση της σηματοδότησης στον κομβο Λ. Δημοκρατίας & Απολλωνιάδος. 

 

Επισημαίνεται ότι και στα δυο παραπάνω ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (Α και Β) ισχύουν οι λοιπές 

μονοδρόμησεις του Βασικού σεναρίου Α ή/και Β (π.χ. οδός Ψαρών, Παναγάθου, κ.α.) που δεν 

έρχονται όμως σε αντίθεση με τις βασικές μονοδρομήσεις των Δυναμικών σεναρίων (π.χ. 

συγκλίνουσες μονοδρομήσεις της παραλιακής οδού κ.α.). 
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Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τη βούληση του Δήμου για ριζική, στρατηγική αλλαγή στο 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό της πόλης στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, προτείνεται 

η γεωμετρική και λειτουργική αναδιαμόρφωση της Λ. Δημοκρατίας. 

 

Συγκεκριμένα: 

Για την οδό Λ. Δημοκρατίας προτείνεται: 

• Τυπική διατομή πλάτους οδοστρώματος 7,0μ., ήτοι 3,5μ. ανά λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση. 

• Σημειώνεται ότι στα σημεία των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων η παραπάνω διατομή θα 

• μεταβάλλεται, εξυπηρετώντας κατά περίπτωση τις επιτρεπόμενες στρέφουσες κινήσεις. 

• Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου πλάτους 2,5μ. και στις δυο παρείες (εκατέρωθεν). 

• Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη διαμόρφωση καταργείται το σύνολο των θέσεων 

στάθμευσης κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας. 

 

Για την οδό Λ. Βασ. Αλεξάνδρου (παραλιακή οδό) προτείνεται στο τμήμα των συγκλινόντων 

μονόδρομων: 

• Τυπική διατομή πλάτους οδοστρώματος 4,0μ. 

• Διαμόρφωση ποδηλατόδρομου. 

• Το εναπομένον πλάτος της οδού προστίθεται στο υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρομίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από εξέταση των αναλυτικών στοιχείων φόρτου σε διατομές του κύριου δικτύου προκύπτουν 

γενικά σχετικά μικρές αυξήσεις κυκλοφοριακού φόρτου στη Λ. Δημοκρατίας, στη Μητρ. Καβύρη, 

και 14ης Μαϊου, μεγάλη αύξηση στην Τραϊανουπόλεως και μικρές μειώσεις στη Νικομήδειας και Ε. 

Φιλιππίδη. Από τα παραπάνω προκύπτει όπως και για το δυναμικό σενάριο Α ότι η πεζοδρόμηση 

του δυτικού τμήματος της Λ. Βας. Αλεξάνδρου - Απολλωνιάδος μεταξύ Ψαρών και Λ. Μάκρης δεν 

θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο της πόλης και ειδικότερα στη Λ. Δημοκρατίας. 
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα του Δυναμικού Α γενικά υπερτερούν, τις 

περισσότερες φορές οριακά τα στοιχεία του Δυναμικού Α. 

 

Επισήμανση 

Όπως προαναφέρθηκε στο Δυναμικό Σενάριο γίνεται η υπόθεση ότι θα λειτουργεί και η ανατολική 

περιφερειακή οδός όπως έχει σχεδιασθεί με μόνη παρέμβαση – πρόταση της παρούσας μελέτης, 

τη δημιουργία ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου στη συμβολή της με την οδό Γεωργιάδη. 

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τις οδούς αυτές, δεν 

προβλέπουν σύνδεσή τους στο ύψος της συμβολής των οδών Γεωργιάδη και Χρ. Γιαννούτσου.. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τον σχεδιασμό της ανατολικής περιφερειακής επισημαίνονται τα 

παρακάτω: 

 

Η ανατολική περιφερειακή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνδέεται με το δίκτυο της 

πόλης με ισόπεδες σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις στη Λ. Δημοκρατίας, στη Δημοκρίτου, στην 

Πολυζωίδη, στην Ανώνυμη οδό που διέρχεται από το ανατολικό όριο του Κολυμβητηρίου και τέλος 

στην Κονδύλη / Ηροδότου. Δεν υπάρχει σύνδεση με την Άβαντος ενώ υπάρχει άνω διάβαση με τη 

Στενημάχου. Άνω διάβαση υπάρχει και στη Λ. Δημοκρατίας για την εξυπηρέτηση από / προς τη 

χερσαία ζώνη του Λιμανιού. 

 

Παράπλευρο δίκτυο αμφίδρομης κυκλοφορίας προβλέπεται μεταξύ Κονδύλη και σιδηροδρομικής 

γραμμής στη δυτική πλευρά της κύριας οδού (πλευρά της πόλης) και, μετά την Άβαντος 

παράπλευρη οδός μονής κυκλοφορίας μέχρι τη Δημοκρίτου. Από την άλλη πλευρά τη κύριας οδού 

προβλέπεται παράπλευρο δίκτυο αμφίδρομης κίνησης μέχρι την Άβαντος. Το πλάτος λωρίδων 

κυκλοφορίας της κύριας οδού κυμαίνονται από 2,75μ. έως 3,25μ. Τα πλάτη αυτά, ειδικά το 2,75, 

θεωρούνται απαράδεκτα σε δρόμο με αναμενόμενη σημαντική κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων. 

Δηλαδή πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα δύο φορτηγά κινούμενα προς την ίδια κατεύθυνση να 

κινούνται δίπλα ή να προσπεράσει το ένα το άλλο. Τυπικά το πλάτος των λωρίδων αυτών δεν 

ακολουθεί τις ισχύουσες οδηγίες των ΟΜΟΕ. 

 

Τα πλάτη των λωρίδων του παράπλευρου δικτύου είναι επίσης ανεπαρκή. Γενικά δε οι συνδέσεις 

της περιφερειακής με το δίκτυο της πόλης χρήζει επαναθεώρησης. Σημειώνεται τέλος ότι ο 

σηματοδότης που σήμερα λειτουργεί στη διασταύρωση της Λ. Δημοκρατίας & Δημοκρίτου και όχι 

στη διασταύρωση Λ. Δημοκρατίας & Ποιμενίδη, αποτελεί τμήμα του σχεδίου της Ανατολικής 

Περιφερειακής. Οπωσδήποτε η σηματοδότηση αυτή είναι απαραίτητη όταν θα λειτουργήσει η 

Ανατολική Περιφερειακή, απαραίτητη όμως είναι για τη λειτουργία των μετακινήσεων εντός της 

πόλης και η σηματοδότηση του κόμβου Λ. Δημοκρατίας & Ποιμενίδη. Για τους λόγους αυτούς 

προτείνεται η μετάθεση του σηματοδότη στην Ποιμενίδη και η σύνδεση του σηματοδότη με τη 

Δημοκρίτου να γίνεται μέσω των οδών Ποιμενίδη και Διογένους. 



 

 

Σενάριο IV – Ανατρεπτικό– Δραστικό (radical) 

Το σενάριο αυτό που ανατρέπει όπως δηλώνει και η ονομασία του τη σημερινή λειτουργία της 

πόλης προβλέπει ριζικές επεμβάσεις υπέρ τις πεζή, με ποδήλατο και με ΜΜΜ μετακινήσεις. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι επεμβάσεις αυτής της κλίμακας υπερβαίνουν τα όρια προτάσεων μιας 

κλασικής κυκλοφοριακής μελέτης. Είναι προτάσεις πολεοδομικές, κυρίως πολιτικές μέσα σε 

πλαίσιο που θέτει η πολιτική ηγεσία της πόλης. Η κυκλοφοριακή μελέτη, εφόσον οι προτάσεις 

αυτές θα γίνουν αποδεκτές συνολικά ή μερικώς από την πολιτική ηγεσία, θα κληθεί να 

προσδιορίσει τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις και να προτείνει συμπληρωματικές ρυθμίσεις έτσι 

ώστε να βελτιστοπιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. 

 

Το σενάριο βασίζεται στο δίκτυο του Σεναρίου Δυναμικού Β (ΙΙΙ) με τα εξής επιπλέον στοιχεία. 

Ειδικότερα: 

• Η Λ. Δημοκρατίας, το τμήμα της μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Τζαβέλα μετατρέπεται σε οδό 

ήπιας κυκλοφορίας – Woonerf. 

• Η Λ. Βας. Αλεξάνδρου πεζοδρομείται από την Κύπρου μέχρι το τμήμα της Απολλωνιάδος όπου 

η είσοδος/έξοδος στο χώρο στάθμευσης του Σταδίου. 

– Το τμήμα της Ελ. Βενιζέλου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη μετατρέπεται σε οδό 

ήπιας κυκλοφορίας Woonerf. 

• Το τμήμα της Κ, Παλαιολόγου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη μετατρέπεται σε οδό 

ήπιας κυκλοφορίας – Woonerf. 

• Το τμήμα της Αίνου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη μετατρέπεται σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας –Woonerf. 

• Το τμήμα της Μητρ. Ι. Καβύρη μεταξύ Λ. Δημοκρατίας & Αίνου μετατρέπεται σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας –Woonerf. 

• Το τμήμα της 14ης Μαϊου μεταξύ Λ. Δημοκρατίας & Αίνου μετατρέπεται σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας –Woonerf. 

• Όλοι οι οδοί μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Βας. Αλεξάνδρου και μεταξύ Φωκά και της 

Πλ. Ελευθερίας είτε πεζοδρομούνται είτε μετατρέπονται σε Woonerf. Εξαιρούνται ένα τμήμα 

της Φωκά και το τμήμα της Λ. Αλεξάνδρου μεταξύ Κύπρου και Πλ. Ελευθερίας. 

• Το τμήμα της οδού Εθν.Αντίστασης μεταξύ Τραϊανουπόλεως και ανατολικής περιφερειακής 

μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας – Woonerf. 
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8.4  Πολεοδοµικές παρεµβάσεις 
Η διαχρονική εφαρµογή του σχεδιασµού στην περιοχή µελέτης και ειδικώτερα στη πόλη της Αλεξανδρούπολης είχε 

σαν αποτέλεσµα την εξάλλειψη των περισσοτέρων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν άλλες ελληνικές πόλεις 

(αυθαίρετη δόµηση, οχλούσες χρήσεις εντός του αστικού ιστού κλπ).  

Για τη διατύπωση των προτάσεων που ακολουθούν ελήφθησαν υπόψη: 

 Η ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν  

 Οι αρχές και οι πολιτικές της βιώσιµης αστικής κινητικότητας 

 Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής 

 Προώθηση/βελτίωση των µέσων µαζικής µεταφοράς 

 Εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών στάθµευσης µε στόχο τη µείωση της κυκλοφορίας 

 Προώθηση των άλλων µορφών µετακίνησης:  πεζών και ποδηλάτων, µε παράλληλη 

ανάπτυξη των απαιτούµενων υποδοµών 

 Προώθηση των νέων τεχνολογιών: ευφυή συστήµατα µεταφορών (ITS), κλπ. 

 Προστασία του περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και φυσικού 

 Καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την πολεοδοµική θεώρηση (Κεφ.3 του Τεύχους 1): 

 Η εφαρµογή του σχεδιασµού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο µε: 

 εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικές 

 την οργανωµένη ανάµιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης 

και ταυτόχρονα αποκλιµακώνουν εντάσεις µε την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων  

 τη λειτουργία των γειτονιών σε σηµαντικό βαθµό 

 την απουσία οχλουσών δραστηριοτήτων 

 Η ρύθµιση των χρήσεων γης εντός των πολεοδοµηµένων περιοχών συντελεί θετικά στη λειτουργία 

της πόλης όλο το 24ωρο 

 Στον εξωαστικό χώρο η διασπορά παραγωγικών δραστηριοτήτων απαιτεί σχετικές ρυθµίσεις. Το 

ζήτηµα προβλέπεται να επιλυθεί µε την εκπόνηση του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. 

 Το αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσµα του πολεοδοµικού σχεδιασµού, κρίνεται επαρκές σε αντίθεση µε 

το τοπικό δίκτυο στον εξωαστικό χώρο που χρήζει τον έλεγχο/µελέτη των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών και της ασφάλειας των µετακινήσεων  

 Σηµαντική κρίνεται η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού που θα µειώσει τις διαµπερείς κινήσεις 

εντός των γειτονιών 

 Το ήπιο ανάγλυφο και οι µικρές αποστάσεις ευνοούν τόσο τις πεζές µετακινήσεις όσο και τη χρήση 

ποδηλάτου 

 Η δηµιουργία/ολοκλήρωση δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων θα συµβάλλει θετικά στην 

περιβαλλοντική αναβάθµιση του αστικού χώρου 

 Το τµήµα της Π.Ε.Ο που συνδέει αστικές περιοχές και ιδιαίτερα η Λ. ∆ηµοκρατίας θα πρέπει να 

αποχαρακτηρισθούν άµεσα και να αποκτήσουν χαρακτήρα αστικού δρόµου. Ο ρόλος της Λ. 
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∆ηµοκρατίας µπορεί έτσι να διαµορφωθεί στα πλαίσια τόσο του πολεοδοµικού σχεδιασµού όσο και 

του συγοινωνιακού. 

 Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς και την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι υφιστάµενοι 

ελεύθεροι χώροι/χώροι πρασίνου δεν είναι επαρκείς για τις σηµερινές πληθυσµικακές ανάγκες. Το 

πρόβληµα είναι ιδιαίτερα έντονο στη κεντρική περιοχή όπου καλύπτεται µόλις το 30% των αναγκών 

σύµφωνα µε  τα πολεοδοµικά σταθερότυπα. 

 Το παραλιακό µέτωπο, στο οποίο συγκεντρώνονται κυρίως χρήσεις αναψυχής και υπηρεσιών, 

αποτελεί αναξιοποίητο «κεφάλαιο»/πόρος για τη πόλη και τους κατοίκους της στο σύνολο του.  

 Η λειτουργία της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της ηµέρας κυρίως ως χώρου στάθµευσης και 

λιγότερο ως λεωφόρου εξυπηρέτησης της διερχόµενης κυκλοφορίας, σύµφωνα και µε τις 

κυκλοφοριακές παρατηρήσεις, αποτελεί «φραγµό» για την αξιοποίηση και απόδοση του παραλιακού 

µετώπου στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 

 

Όλες οι προτάσεις που διατυπώθηκαν δοµήθηκαν κλιµακωτά µε στόχο την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων και την 

αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου καθώς και την προώθηση των ήπιων µετακινήσεων. 

 

8.4.1 Σενάριο Ι - Do Nothing 
Σε αυτό το σενάριο προτείνεται η εφαρµογή των υφιστάµενων και υπό έγκριση µελετών όσον αφορά τις 

πεζοδροµήσεις και τους ποδηλατοδρόµους και η υλοποίηση των σχετικών έργων. 

 

8.4.2 Σενάριο ΙΙ - Βασικό (Α & Β) 
Οπως ήδη έχει αναφερθεί οι υφιστάµενοι ελεύθεροι χώροι/χώροι πρασίνου (υλοποιηµένοι ή και προς υλοποίηση) 

δεν είναι επαρκείς για τις σηµερινές πληθυσµικακές ανάγκες.  

Ιδιαίτερα στην κεντρική περιοχή η απουσία ελεύθερων χώρων (δηµόσιων ή και ιδιωτικών µε αντίστοιχο κόστος) 

που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία αστικών νησίδων πρασίνου δυσχεραίνει σηµαντικά την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος και την κάλυψη των αναγκών σε πράσινο των σηµερινών πληθυσµιακών µεγεθών. 

Υπενθυµίζεται ότι  σήµερα καλύπτεται µόλις το 30% των αναγκών σύµφωνα µε  τα πολεοδοµικά σταθερότυπα. 

Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν: 

 Την απουσία διαθέσιµων ελευθερων χώρων 

 Το κόστος απόκτησης (µελετών, αγοράς ή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης) ιδιωτικών εκτάσεων(;) 

 Το γεγονός ότι η παραλιακή λεωφόρος (Λ. Β. Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος) ελάχιστα εξυπηρετεί τη 

διερχόµενη κυκλοφορία αλλά αποτελεί φραγµό για την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου και την 

απόδοση του στους κατοίκους της πόλης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι µόνο κάποιες ώρες κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο 

 Τη χρονική συγκυρία (τη περίοδο αυτή εκπονούνται µελέτες ανάπλασης στη παραλία) 
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 Τις προτεινόµενες µονοδρόµησεις της Λ. Β. Αλεξάνδρου & Απολλωνιάδος, τόσο στο Σενάριο Βασικό Α όσο 

και στο Β, «απελευθερώνουν» τµήµα της (η σηµερινή λωρίδα κυκλοφορίας από το Στάδιο προς το Φάρο 

και η νησίδα)  προς τη θάλασσα που µπορεί πλέον να αποδοθεί στους πεζούς και το ποδήλατο.  

Προτείνονται:  
 Η δηµιουργία πεζοδρόµου – ποδηλατοδρόµου και ένταξη αυτού του τµήµατος της παραλιακής λεωφόρου 

στη σχεδιαζόµενη ανάπλαση του παραλιακού µετώπου που αποτελεί απαραίτητη αναβάθµιση του αστικού 

περιβάλλοντος της κεντρικής περιοχής. 

 Η πεζοδρόµηση της Κύπρου και η ενιαιοποίηση της µε την µικρή πλατεία για τη δηµιουργία ενός σηµαντικού 

ελεύθερου χώρου στο ιστορικό κέντρο 

 

8.4.3 Σενάριο ΙΙΙ - ∆υναµικό (Α & Β) 
Οι προτάσεις στο  ∆υναµικό Σενάριο (Α & Β) στηρίζονται στις αρχές και τα συµπεράσµατα που ήδη έχουν 

αναφερθεί µε εντονότερο παρεµβατικό χαρακτήρα. 

Σηµειώνεται ότι η έννοια woonerf ή shared street ή living street (που προτείνεται) διαφέρει σηµαντικά από την 

έννοια της «ηπιοποίησης» ή  ήπιας κυκλοφορίας όπως αυτή εφαρµόζεται στην ελληνική πραγµατικότητα που έχει 

σαν στόχο απλά τη µείωση της ταχύτητας κίνησης των οχηµάτων στις πόλεις.  

 

Woonerf - shared street - living street: 
Η έννοια του woonerf ή shared street ή living street σηµατοδοτεί µια άλλη οπτική του σχεδιασµού για τους αστικούς 

δρόµους και τη λειτουργία τους. Πρώτη φορά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην Ολλανδία τη δεκαετία του ’70 και 

έκτοτε υιοθετήθηκε µε διαφορετικές ονοµασίες σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο.  

 

 
 

Εικόνα 8.4-1: Εικόνες 

Woonerf 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη αυτή ο δρόµος αλλάζει χαρακτήρα και 

µετατρέπεται σε ένα κοινωνικό χώρο για τους ανθρώπους και τις 

µετακινήσεις µε ποδήλατο µε αντίστοιχο εξοπλισµό/υποδοµές και ταυτόχρονη υποβάθµιση/ή υπό προϋποθέσεις 

κίνηση/παρουσία του αυτοκινήτου.  
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Ο δρόµος σε αυτή τη περίπτωση δεν καταλαµβάνεται αποκλειστικά από το αυτοκίνητο αλλά τόσο η κίνηση του όσο 

και η στάθµευση του περιορίζεται σε διακριτά τµήµατα του δίνοντας προτεραιότητα στους πεζούς και τους 

ποδηλάτες. Ο εξοπλισµός του δρόµου µε καθιστικά,  φυτεύσεις (χαµηλές και ψηλές), και χρήση υλικών φιλικών 

προς το περιβάλλον έχει σαν αποτέλεσµα την ποιοτική και αισθητική αναβάθµιση του αστικού χώρου αλλά και του 

µικροκλίµατος της περιοχής. Οι σχεδιαστικές πρακτικές είναι πολλές όπως και οι επιλογές των υλικών και 

φυτεύσεων και εξειδικεύονται σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες έχοντας πάντα ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις 

για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς αστικού τοπίου υψηλής αισθητικής που θα προωθεί/συµβάλλει στην ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων (κοινωνικών, αναψυχής κλπ) των χρηστών του. 

 

Προτείνονται:  
 η πεζοδρόµηση µε ποδηλατόδροµο - διαµορφώσεις στα πλαίσια της συνολικής ανάπλαση του παραλιακού 

µετώπου:  

• της οδού Απολλωνιάδος µε εξαίρεση ένα µικρό τµήµα (από τη Λ. ∆ηµοκρατίας µέχρι την είσοδο το 

ξενοδοχειακού συγκροτήµατος και του χώρου στάθµευσης) – ήπια κυκλοφορία 

• της Λ. Β. Αλεξάνδρου σε όλο το πλάτος της µέχρι την οδό Ψαρών – επιτρέπεται η 

κίνηση(µονοδροµήσεις όπως φαίνονται και στο Χάρτη) στο τµήµα µέχρι την Κύπρου για την 

εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που λειτουργούν εκεί µέχρι την µεταφορά τους σε νέες θέσεις 

• διαµόρφωση του υφιστάµενου χώρου στάθµευσης στο Στάδιο 

• ποδηλατόδοµος επί της οδού Καραολή και ∆ηµητρίου 

• ποδηλατόδροµος (σε συνέχεια του παραπάνω) παράλληλα µε τη Λ. ∆ηµοκρατίας προς τη Μαίστρο 

και τον Πλατανότοπο – Μουσείο Φυσική Ιστορίας 

• σύνδεση του υφιστάµενου/προγραµµατισµένου ποδηλατόδροµου προς Ν. Χιλή µε τον προτεινόµενο 

εκεί ποδηλατόδροµο 

• Η κυκλοφοριακή υποβάθµιση της Εθνικής Αντίστασης (∆υναµικό Α) και η λειτουργία της ως  woonerf  

ενισχύει το ρόλο της στη περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθµιση του αστικού τοπίου αφενός και 

συνδέει ένα µεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόµων που συνδέουν το πάρκο, το παραλιακό µέτωπο, µε 

πολυχώρο που υλοποιείται στο πρώην στρατόπεδο «Παρµενίων». Το ίδιο δίκτυο παραµένει και 

στη περίπτωση του ∆υναµικού Β µε τον υφιστάµενο ποδηλατόδροµο στο τµήµα που 

χαρακτηρίζεται «µικρός δακτύλιος» και στη συνέχεια του woonerf. 

 

8.4.4 Σενάριο ΙV – Ανατρεπτικό – ∆ραστικό (radical) 
Οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις του τελευταίου σεναρίου είναι ανατρεπτικές µια και αλλάζουν την εικόνα της 

κεντρικής περιοχής της πόλης στην οποία συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. Σηµαντικές προϋποθέσεις είναι η µεταφορά υπηρεσιών δηµόσιων και ιδιωτικών (∆ικαστήρια, 

Ταχυδροµείο, ΚΤΕΛ κλπ), ο αποχαρακτηρισµός της Λ. ∆ηµοκρατίας καθώς και τα έργα ανάπλασης µε στόχο τη 

διαµόρφωση ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος υψηλής αισθητικής. 

Ετσι εκτός από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις του ∆υναµικού Σεναρίου (Β) προτείνεται:  
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 ∆ίκτυο woonerf (shared streets/living streets)  

• στην περιοχή που περικλείεται από Λ. ∆ηµοκρατίας – 14ης Μαίου –Αίνου – Ι. Καβύρη και όλοι οι 

δρόµοι εντός της περιοχής αυτής.  

• στην περιοχή που περικλείεται από Φωκά – Λ. ∆ηµοκρατίας – Πλατεία Ελευθερίας – Λ. Β. 

Αλεξάνδρου 

• Λ. ∆ηµοκρατίας από Εθνικής Αντίστασης (µικρός δακτύλιος) µέχρι Τζαβέλα (δίκτυο κύριων 

συνδέεων) 

Η τελική επιλογή του δικτύου woonerf σε συνδυασµό µε το δίκτυο πεζοδρόµων που θα εξυπηρετούν τις τοπικές 

ανάγκες θα είναι αποτέλεσµα µελέτης και λεπτοµερούς σχεδιασµού. 

Με την προτεινόµενη παρέµβαση: 

 αποδίδεται  το κέντρο της πόλης στους κατοίκους αλλά και στο ποδήλατο, χωρίς να απαγορεύεται πλήρως η 

κίνηση του αυτοκινήτου αλλά να περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες µετακινήσεις. 

 συνδέονται χώροι περιπάτων, αναψυχής, εµπορίου και πολιτισµού σε όλη την πόλη µε ένα εκτεταµένο 

δίκτυο ποδηλατοδρόµων αλλά και πεζοποριών µε προοπτικές πύκνωσης σε επίπεδο γειτονιάς. 

Παρεµβάσεις αυτής της κλίµακας προϋποθέτουν αναλυτικότερη µελέτη των χρήσεων γης που θα οδηγήσει σε 

λεπτοµερέστερο σχεδιασµό που δεν αποτελεί όµως αντικέιµενο της παρούσας φάσης. 
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8.5 Συγκριτική αξιολόγηση και προκαταρκτική πρόταση 
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων παραθέτονται στη συνέχεια συγκεντρωτικοί πίνακες (οι ίδιοι που 

παρουσιάσθηκαν σε κάθε σενάριο) και γραφήµατα για τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης ήτοι για το συνολικό 

χρόνο µετακινήσεων, για τη µέση ταχύτητα, για το δείκτη χρόνος κίνησης προς συνολικό χρόνο µετακίνησης και 

τέλος, για τις εκποµπές ρύπων. 

 

Π.8.5.1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ – ΕΤΟΣ 2023 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ Α ΒΑΣΙΚΟ Β ΔΥΝΑΜΙΚΟ Α ΔΥΝΑΜΙΚΟ Β 

Σύνολο μετακινήσεων πίνακα Π‐Π 8.377 7.958 7.958 7.330 7.330 

Διανυόμενα οχηματοχιλιόμετρα 12.952,66 11.944,74 12.318,16 12.658,51 12.757,44 

Οχηματοώρες ‐ οχήματα σε κίνηση 343,94 310,39 320,75 323,24 328,94 

Οχηματοώρες ‐ οχήματα σε στάση (καθυστέρηση) 125,08 122,51 97,25 122,95 131,16 

Συνολικός χρόνος μετακινήσεων 469,02 432,90 418,00 446,19 460,10 

Δείκτης: Χρόνος κίνησης/συνολικός χρόνος 0,73 0,72 0,77 0,72 0,71 

Λεπτά καθυστέρησης ανά διανυόμενο ι/χλμ. 0,58 0,62 0,47 0,58 0,62 

Λεπτά  ανά διανυόμενο /χλμ. 2,07 2,07 1,94 2,01 2,06 

Μέση ταχύτητα οχημάτων 27,62 27,60 29,47 28,37 27,73 

Κατανάλωση:/λίτρα 2.125,88 1.659,87 1.653,21 1.756,85 1.771,80 

Εκπομπή HC (γραμμάρια)) 998,03 898,10 926,18 975,37 982,99 

Εκπομπή CΟ (γραμμαρια) 75.367,37 68.604,50 69.922,58 76.031,31 73.018,54 

Εκπομπή ΝΟ (γραμμάρια) 3.911,63 3.584,98 3.697,06 3.956,52 3.852,68 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
‐ ΕΤΟΣ 2023
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ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ‐ ΕΤΟΣ 2023
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ΔΕΙΚΤΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ
‐ ΕΤΟΣ 2023
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ‐ ΕΤΟΣ 2023
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι σε χαρακτηριστικές διατοµές του βασικού οδικού 

δικτύου όπως προέκυψαν για το κάθε σενάριο.  

Επισηµαίνονται οι παρακάτω µέγιστοι φόρτοι: 

• Οδός 14ης Μαϊου:  Μέγιστος φόρτος 752 ΜΕΑ στο σενάριο ∆υναµικό Β 

• Οδός Άβαντος:  Μέγιστος φόρτος 693 ΜΕΑ στο Μηδενικό σενάριο 

• Οδός Ηροδότου: Μέγιστος φόρτος 620 ΜΕΑ στο σενάριο ∆υναµικό Β 

• Λ.∆ηµοκρατίας: Μέγιστος φόρτος 1.702 ΜΕΑ στο σενάριο Βασικό Α 

• Μητρ.Καβύρη: Μέγιστος φόρτος 544 ΜΕΑ στο σενάριο Βασικό Α 

• Νικοµήδειας: Μέγιστος φόρτος 520 ΜΕΑ στο σενάριο Βασικό Β 

• Τραϊανουπόλεως: Μέγιστος φόρτος 803 ΜΕΑ στο Μηδενικό σενάριο. 

 

Π.8.5.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ      

ΜΗΔΕΝΙΚΟ   

2023 

ΣΕΝΑΡΙΟ    

ΒΑΣΙΚΟ  Α 

2023 

ΣΕΝΑΡΙΟ      

ΒΑΣΙΙΚΟ  Β 

2023 

ΣΕΝΑΡΙΟ    

ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Α 2023 

ΣΕΝΑΡΙΟ     

ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Β 2023 

14ης  ΜΑΪΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 652 600 573 683 687 

14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΝΘΕΜΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 578 538 478 614 549 

14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 746 684 624 727 752 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ ΒΙΖΒΥΖΗ 116 161 160 127 129 

ΑΒΑΝΤΟΣ ΤΟΥΝΤΖΑ ΚΕΣΣΑΝΗΣ 693 671 687 512 536 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Δ, 362 311 314 299 316 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ  252 307 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ 433 436 431 588 215 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΡΚΗΣ 133 77 65 97 82 

ΔΥΤ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

(ΜΙΚΡΗ) 

ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228 191 198 218 244 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΥΣΤΗΣ 525 488 483 453 620 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 171 176 22 176 180 

ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 578 475 499 412 310 

Λ.ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 304 189 253 189 182 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΡΗΝΗΣ 957 854 874 885 909 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. 828 929 1.060 964 965 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 918 852 882 948 1.002 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 910 883 917 929 925 
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Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΑΙΝΟΥ 926 887 872 909 918 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΗΤΡ. ΚΑΒΥΡΗ ΚΥΠΡΟΥ 1.403 1.702 1.692 1.490 1.552 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 1.356 1.220 1.224 1.371 1.421 

ΜΗΤΡ.ΚΑΒΥΡΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 351 350 331 363 448 

ΜΗΤΡ.ΚΑΒΥΡΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 462 544 532 376 423 

ΜΗΤΡ.ΚΑΒΥΡΗ ΦΥΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 467 495 500 449 529 

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 425 492 520 421 411 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΙΡΚΗΣ ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 102 226 246 191 165 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 207 175 180 146 117 

ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 204 62 68 68 118 

ΤΡΑίΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΒΑΝΤΟΣ ΡΟΔΟΥ 803 764 767 209 447 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΙΛΗΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 453 367 380 428 410 

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα µεγέθη ανά σενάριο για τις χαρακτηριστικές διαδροµές. 

 

Π.8.5.3  ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟ‐
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

META‐ 
KINΗΣΕΙΣ 

ΩΡΕΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕ‐
ΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑΚΙ‐
ΝΗΣΕΩΝ 
(ΩΡΕΣ) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
(ΧΛΜ/ΩΡΑ) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 

1.826 16.948 24,12 61,50 29,61 ΜΗΔ2023 

2.065 19.446 25,84 67,93 30,42 ΒΑΣΑ2023 

2.209 21.628 28,49 73,46 30,10 ΒΑΣΒ2023 

1.938 19.689 24,71 64,28 30,10 ΔΥΝΑ2023 

100 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 
ΔΥΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΡΕΜΑ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 

1.983 20.216 25,08 65,53 30,26 ΔΥΝΒ2023 

                

1.522 13.554 16,44 47,27 32,19 ΜΗΔ2023 

1.636 16.040 17,33 50,46 32,35 ΒΑΣΑ2023 

1.601 15.305 17,54 49,95 32,03 ΒΑΣΒ2023 

1.644 16.051 16,99 50,29 32,67 ΔΥΝΑ2023 

101 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΑΠΟ ΡΕΜΑ 
ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΔΥΤ. 

ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

1.665 16.295 17,48 51,19 32,51 ΔΥΝΒ2023 

                

356 5.593 8,57 15,79 22,53 ΜΗΔ2023 

486 7.844 11,70 21,54 22,53 ΒΑΣΑ2023 

518 8.433 13,42 23,92 21,73 ΒΑΣΒ2023 

474 7.390 11,79 21,39 22,21 ΔΥΝΑ2023 

102 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΑΠΟ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 40 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

490 7.647 11,61 21,54 22,69 ΔΥΝΒ2023 

                

103 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΑΠΟ 40 234 3.708 5,45 10,18 23,01 ΜΗΔ2023 
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373 5.972 7,61 15,17 24,62 ΒΑΣΑ2023 

362 5.978 7,47 14,80 24,46 ΒΑΣΒ2023 

362 5.832 7,44 14,78 24,46 ΔΥΝΑ2023 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

370 5.926 7,55 15,03 24,62 ΔΥΝΒ2023 

                

637 9.243 5,89 18,79 33,80 ΜΗΔ2023 

642 9.472 7,58 20,59 31,22 ΒΑΣΑ2023 

631 9.239 7,30 20,07 31,38 ΒΑΣΒ2023 

588 8.901 4,72 16,63 35,41 ΔΥΝΑ2023 

104 ΗΡΟΔΟΤΟΥ  ‐  ΜΗΤΡ.ΚΑΒΥΡΗ: 
ΑΠΟ ΚΌΜΒΟ ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

734 10.860 6,32 21,20 34,60 ΔΥΝΒ2023 

                

840 13.126 5,60 22,62 37,18 ΜΗΔ2023 

792 12.495 4,85 20,89 37,82 ΒΑΣΑ2023 

754 11.841 4,49 19,77 38,14 ΒΑΣΒ2023 

849 13.669 5,76 22,95 37,02 ΔΥΝΑ2023 

105 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ‐ ΗΡΟΔΟΤΟΥ: 
ΑΠΟ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 

ΚΟΝΔΥΛΗ 

926 14.434 5,69 24,46 37,82 ΔΥΝΒ2023 

                

511 4.334 3,00 16,60 30,74 ΜΗΔ2023 

444 3.823 1,91 13,79 32,19 ΒΑΣΑ2023 

443 3.811 1,99 13,85 32,03 ΒΑΣΒ2023 

274 2.768 1,00 8,40 32,67 ΔΥΝΑ2023 

106 ΑΒΑΝΤΟΣ ‐ ΕΛ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ‐ 
ΑΙΝΟΥ: ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 
ΜΕΧΡΙ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

286 3.103 1,09 8,81 32,51 ΔΥΝΒ2023 

                

928 8.889 5,31 26,17 35,41 ΜΗΔ2023 

913 8.705 4,83 25,26 36,21 ΒΑΣΑ2023 

945 8.997 4,97 26,17 36,05 ΒΑΣΒ2023 

757 7.646 4,23 21,80 34,76 ΔΥΝΑ2023 

107 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ‐ ΘΡΑΚΗΣ ‐ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ‐ 

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ‐ ΑΒΑΝΤΟΣ: 
ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΟΡ. ΜΕΧΡΙ 

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 

590 6.134 2,97 18,86 31,22 ΔΥΝΒ2023 

                

804 7.381 4,21 23,13 34,76 ΜΗΔ2023 

589 5.477 2,48 16,23 36,21 ΒΑΣΑ2023 

596 5.564 2,47 16,41 36,37 ΒΑΣΒ2023 

411 4.205 1,49 11,80 34,76 ΔΥΝΑ2023 

108 ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ ‐ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ‐ 
ΑΒΝΤΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ‐ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ‐ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ‐ 
ΚΟΝΔΥΛΗ: ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ 

ΈΩΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 

421 4.398 1,53 13,16 32,03 ΔΥΝΒ2023 

                

 

Οι τιµές που εµφανίζονται και στους τρεις παραπάνω πίνακες υπερτερούν άλλοτε υπέρ των βασικών σεναρίων και 

άλλοτε υπέρ των δυναµικών σεναρίων. ∆εν υπάρχουν δε σχετικές αντικειµενικές βαρύτητες έτσι ώστε να προκύψει 

το βέλτιστο µεταξύ αυτών. Μεταξύ των ∆υναµικών σεναρίων επικρατέστερο εµφανίζεται το ∆υναµικό Α ενώ µεταξύ 

των Βασικών σεναρίων το Βασικό Β. 

Συγκρίνοντας τα σενάρια Βασικό Β και ∆υναµικό Α εµφανίζεται οριακά επικρατέστερο, το σενάριο Βασικό Β.   
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Κατά την υποκειµενική µας κρίση, δεδοµένου ότι το «προβάδισµα» του σεναρίου Βασικό Β είναι οριακό και σε 

βαθµό που δεν αποκλείεται να οφείλεται στο αποδεκτό σφάλµα που εµπεριέχουν οι εκτιµήσεις της µοντελοποίησης 

δεν κρίνεται σκόπιµο να προταθεί κανένα από τα δύο αυτά σενάρια καθώς αν, π.χ. υιοθετηθούν οι προτάσεις µας 

για επανασχεδιασµό της µεγάλης περιφερειακής (Ανατολικής και ∆υτικής) και δηµιουργηθούν συνδέσεις που να 

εξυπηρετούν ουσιαστικά την κυκλοφορία της πόλης, είναι πολύ πιθανόν να αποκτήσει σοβαρό προβάδισµα το 

σενάριο ∆υναµικό Α.  

Τέλος, είναι σαφές ότι οι κυκλοφοριακές λύσεις από µόνες τους, καθώς παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις µεταξύ 

τους θα πρέπει να συνεκτιµηθούν µαζί µε άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε τη λειτουργία και το χαρακτήρα 

της πόλης όπως µε την αισθητική αναβάθµιση, την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων κλπ.    
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8.6 ∆ιατύπωση πλαισίου προτάσεων 
Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζεται ένα πλαίσιο προτάσεων για τις υπόλοιπες συνιστώσες του συστήµατος 

µεταφορών ήτοι της αστικής συγκοινωνίας, της στάθµευσης κλπ. το οποίο θα εξειδικευθεί κατά την επόµενη φάση 

της µελέτης για το συγκεκριµένο σενάριο που θα επιλεγεί.   

 

8.6.1 Προτάσεις για τη στάθµευση 
Η στάθµευση όπως διεξοδικά τεκµηριώθηκε µε στοιχεία µετρήσεων που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας µελέτης 

είναι το βασικό πρόβληµα της πόλης το οποίο θα γίνει οξύτερο στο άµεσο µέλλον καθώς η ιδιοκτησία ΙΧ θα 

αυξηθεί. 

Επιβάλλεται να εφαρµοσθεί, όταν θα υπάρξουν προϋποθέσεις συνεχούς και συστηµατικής αστυνόµευσης, 

σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης (ΣΕΣ) που θα περιλαµβάνει όλη την περιοχή µεταξύ των οδών Βιζυηνού – 

Εθν.Αντίστασης – Σολωµού – 40 Εκκλησιών – Λ.∆ηµοκρατίας - Σουνίου. 

 

Η τιµολογιακή πολιτική που προτείνεται να εφαρµοσθεί θα πρέπει να αποτρέπει τη µακροχρόνια στάθµευση στην 

κεντρική περιοχή είτε µε προοδευτικά αυξανόµενο τιµολόγιο είτε µε όριο παραµονής (π.χ. µέγιστη επιτρεπόµενη 

διάρκεια στάθµευσης τρεις ώρες) είτε συνδυασµός προοδευτικού τιµολογίου και όριο διάρκειας στάθµευσης. 

 

Θα πρέπει επίσης να εφαρµοσθεί τιµολόγιο στάθµευσης που να είναι φθηνό και να πριµοδοτεί τη βραχυχρόνια 

στάθµευση αφενός και ακριβό για τη στάθµευση διάρκειας µεγαλύτερης π.χ. της µιάς ώρας έτσι ώστε να υπάρχει 

ανά πάσα χρονική περίοδο ένα ποσοστό διαθέσιµων (κενών) θέσεων της τάξεως του 10%. 

 

Προνόµια στάθµευσης θα πρέπει να δοθούν µόνο σε κατοίκους και ΑΜΕΑ. Επίσης, αναφορικά µε την προνοµιακή 

στάθµευση για κατοίκους προτείνεται να προσδιορισθούν ζώνες κατοίκων όπου θα µπορούν να σταθµεύουν µε 

προνοµιακό τιµολόγιο κατοίκων (συµπεριλαµβανόµενης και της δωρεάν στάθµευσης) οι κάτοικοι που διαµένουν σε 

κάθε ζώνη. 

 

Η πρόσφατη κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έχει πρακτικά καταστήσει µη αποτελεσµατικά τα συστήµατα 

ελεγχόµενης στάθµευσης. Εκτιµάται, καθώς το πρόβληµα στάθµευσης είναι ιδιαίτερα έντονο µε τάση να γίνεται 

συνεχώς εντονότερο σε όλες τις πόλεις, ότι θα βρεθεί στο άµεσο µέλλον ένας τρόπος αστυνόµευσης της 

στάθµευσης µε ανθρώπινο δυναµικό αλλά και µε τη χρήση «έξυπνων συστηµάτων» τα οποία ήδη 

χρησιµοποιούνται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και µε τα οποία µειώνεται σηµαντικά η απαιτούµενη δύναµη 

αστυνοµικών. 

 

Η διαχείριση του συστήµατος θα µπορεί να γίνει είτε από το ∆ήµο, είτε από ∆ηµοτική Επιχείρηση είτε από ανάδοχο 

ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνόµευση θα γίνεται από αστυνοµικά όργανα. Απαιτείται επίσης η 
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ανάπτυξη εφαρµογής για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος – πωλήσεις, πληρωµή κλήσεων 

κλπ. 

 

Όσον αφορά τη στάθµευση εκτός οδού θα πρέπει να θεωρείται ότι συνεργεί – δεν ανταγωνίζεται - µε τη 
στάθµευση παρά την οδό και ότι τα τιµολόγια που εφαρµόζονται είναι συµπληρωµατικά προς τα τιµολόγια 
της στάθµευσης παρά την οδό. Με τη στάθµευση αυτή θα καλύπτονται και οι θέσεις που χάνονται από 

πεζοδροµήσεις και ηπιοποιήσεις οδών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να χωροθετηθούν, για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων, κοντά σε περιοχές όπου θα γίνουν πεζοδροµήσεις ή/και µετατροπή οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. 

Μια δεύτερη κατηγορία σταθµών εκτός οδού είναι οι περιφερειακοί σταθµοί που θα εξυπηρετούν τη συνδυασµένη 

µεταφορά µε αστική συγκοινωνία ή και πεζή µετακινήσεις προς το κέντρο όπως π.χ. ο χώρος στάθµευσης του 

λιµανιού και ο χώρος στάθµευσης στο γήπεδο.  

 
Επιδιωκόµενος στόχος θα είναι να δηµιουργηθούν τέτοιοι χώροι στις βασικές εισόδους της πόλης από ανατολικά, 

δυτικά και βόρεια αλλά και στην περίµετρο της ευρύτερης κεντρικής περιοχής της πόλης στην περιοχή της ζώνης 

των οδών Α.Παπαναστασίου και Ανδρονίκου. 

 

Όσον αφορά τους χώρους στάθµευσης εκτός οδού στις βασικές εισόδους της πόλης θα είναι: 

• Από τα δυτικά, ο χώρος που βρίσκεται στην Απολλωνιάδος στο ∆ηµοτικό Γήπεδο και από τα βόρεια ένας  

χώρος εντός του πρώην στρατοπέδου «Παρµενίων» και, 

• Από ανατολικά, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας χώρος κατά προτίµηση στην περιοχή/χώρο ή/και πλησίον 

του ΚΕΓΕ. 

 

Ειδικά όσον αφορά τη στάθµευση στο ∆ηµοτικό Στάδιο σηµειώνεται ότι η επικείµενη λειτουργία του υπό 
κατασκευή σήµερα Αρχαιολογικού Μουσείου αλλά κυρίως η πιθανή µετεγκατάσταση των δικαστηρίων στο 
διπλανό Ο.Τ. θα αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση θέσεων στάθµευσης στην περιοχή αυτή και κατά συνέπεια στο 

χώρο αυτό.  

Κρίνεται σκόπιµο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη δηµιουργίας χώρου στάθµευσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

στάθµευσης τόσο από τη λειτουργία του Μουσείου όσο και των ∆ικαστηρίων. 

Υπενθυµίζεται και η πρόταση της µελέτης του έτους 2000 για δηµιουργία διώροφου ή τριώροφου υπόγειου χώρου 

στάθµευσης δυναµικότητας περίπου ~200 θέσεων στο Πάρκο Ανεξαρτησίας, ο οποίος βέβαια είναι πλησιέστερα 

στη νέα θέση των δικαστηρίων.     

Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στο λιµάνι θα πρέπει να επεκταθεί ιδιαίτερα εάν απαγορευθεί και η παρά την οδό 

στάθµευση στη Λ.Βασ.Αλεξάνδρου. 

 

Θα πρέπει τέλος, να επαναξιολογηθεί η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθµευσης στην Πλ.∆ηµαρχείου όπου 

υπάρχουν και εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι.                
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Οι παραπάνω προτάσεις που αποτελούν πλαίσιο τόσο για την παρά την οδό και εκτός οδού στάθµευση θα 

εξειδικευθούν κατά τη Β’ Φάση της µελέτης στο πλαίσιο της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης που θα επιλεγεί για την 

οργάνωση της κυκλοφορίας. 

 

8.6.2 Αστική συγκοινωνία 
Η παροχή αστικής συγκοινωνίας στις ελληνικές πόλεις, εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποτελεί, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής. (Άρθρα 75 & 83 του Ν.3463/2006 

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»). 

 

Ο ∆ήµος µπορεί να προσδιορίζει γραµµές αστικής συγκοινωνίας και τις παραµέτρους εξυπηρέτησης της κάθε 

γραµµής (διαδροµή, πίνακες δροµολογίων, ηµέρες και ώρες λειτουργίας, τιµολογιακή πολιτική και τύπους 

οχηµάτων) και να αναθέσει το έργο αυτό υποχρεωτικά στο αστικό ΚΤΕΛ ή αν δεν υπάρχει αστικό ΚΤΕΛ στο 

υπεραστικό ΚΤΕΛ.   

 

Το αστικό ΚΤΕΛ  είναι υποχρεωµένο (Ν.2963/2001 – Άρθρο 7, παρ.7) να λειτουργήσει την/τις νέες γραµµές για έξη 

µήνες και, εφόσον η επιβατική κίνηση αποδειχθεί ότι είναι µικρότερη από το 20% των προσφερόµενων 

οχηµατοθέσεων, τότε το αστικό ΚΤΕΛ µπορεί να αρνηθεί την περαιτέρω λειτουργία της/των γραµµών ή να 

εξακολουθήσει να την/τις λειτουργεί εφόσον θα καλύπτεται το κόστος µε επιδότηση από τον ∆ήµο.   

 
Αν δεν επιτευχθεί µια τέτοια συµφωνία τότε ο ∆ήµος µπορεί είτε να λειτουργήσει την/τις γραµµές µε ίδια µέσα είτε 

να αναθέσει το έργο σε ανάδοχο ιδιώτη µετά από διαγωνιστική διαδικασία. Η σχετική σύµβαση µε τον ανάδοχο 

µπορεί να προσδιορίζει συγκεκριµένο ποσό αποζηµίωσης ανά διανυόµενο χιλιόµετρο οι δε εισπράξεις από 

εισιτήρια (αν υπάρχει κόµιστρο) να αποδίδονται στο ∆ήµο, ή εναλλακτικά, χαµηλότερη χιλιοµετρική αποζηµίωση 

και ο ανάδοχος κρατά τις εισπράξεις. Ο δεύτερος τύπος σύµβασης είναι προτιµητέος καθώς δηµιουργεί ένα ισχυρό 

κίνητρο για τον ανάδοχο του έργου να παρέχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προκειµένου να προσελκύσει 

περισσότερους επιβάτες και αύξηση των εισπράξεών του. 

 

Επειδή ενδέχεται το αστικό ΚΤΕΛ ή ο ιδιώτης ανάδοχος να µην µπορούν να ανταποκριθούν λόγω έλλειψης 

κεφαλαίων για αγορά λεωφορείων, µπορεί να κάνει την αγορά ή χρονοµίσθωση ο ∆ήµος και να τους διαθέσει τα 

λεωφορεία µε χαµηλότερο τίµηµα χιλιοµετρικής αποζηµίωσης – αυτό έχει γίνει στην Κοζάνη, στην Κοµοτηνή και 

στο Λουτράκι και ενδεχοµένως και σε άλλες πόλεις.  

 

Οι ∆ήµοι πάντως θα πρέπει να ενστερνισθούν σταδιακά την ιδέα της επιδότησης της αστικής συγκοινωνίας είτε µε 

ποσά από τον προϋπολογισµό τους είτε µε ποσά της κεντρικής  διοίκησης. Είναι αδιανόητο να γίνονται δηµοτικοί 

προϋπολογισµοί για διανοίξεις οδών, για διαπλατύνσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές πεζοδροµίων κλπ. και να 

µην διατίθενται ποσά για την προώθηση της χρήσης της αστικής συγκοινωνίας η οποία προσφέρει πολλαπλά 

οφέλη και στους χρήστες αλλά και στην κοινωνία συνολικά. Οι ανάγκες για µεταφορικές υποδοµές αναµφισβήτητα 
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υπάρχουν αλλά το κυρίαρχο θέµα πλέον είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των υφιστάµενων υποδοµών, όπου οι 

αστικές συγκοινωνίες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

 

Είναι επίσης αδιανόητο το να επιδοτεί η κεντρική διοίκηση µε τεράστια ποσά τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης και να µην επιδοτεί την αστική συγκοινωνία των άλλων αστικών κέντρων της χώρας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ποσό επιδότησης στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπου το κόµιστρο είναι 

ενιαίο (όχι ζωνικό) και όπου πολλές γραµµές έχουν µήκος µεγαλύτερο από 25 χλµ. ανά κατεύθυνση,  ήταν 

(σύµφωνα µε τις εκθέσεις πεπραγµένων) 421.519.000€ (λειτουργικά έξοδα – λειτουργικά έσοδα) κατά το έτος 2008 

και µειώθηκε σε 184.219.000€ το έτος 2012.   

 

Όµως η επιδότηση της αστικής συγκοινωνίας δεν είναι ελληνική πρακτική. Παντού στη ∆υτική  Ευρώπη, οι αστικές 

συγκοινωνίες επιδοτούνται ακόµη και στις χώρες µε πολύ καλή οργάνωση και επαγγελµατισµό, η δε επιδότηση σε 

κάποιες περιπτώσεις κάλυπτε και το 50% των λειτουργικών δαπανών. 

 

Συνηθίζεται να λέγεται ότι δεν επιδοτείται η αστική συγκοινωνία αλλά ο επιβάτης της αστικής συγκοινωνίας γιατί η 

επιλογή του να χρησιµοποιήσει αστική συγκοινωνία συνεπάγεται µείωση των εκποµπών καυσαερίων, 
µείωση της κατανάλωσης καυσίµων, µείωση των ατυχηµάτων και µείωση των αναγκών για νέες υποδοµές 
για τα µεταφορικά µέσα και τέλος, µείωση του κόστους µετακίνησης συνολικά. 
 

Προτείνεται για τους παραπάνω λόγους οικονοµική υποστήριξη της αστικής συγκοινωνίας από τον δηµοτικό 

προϋπολογισµό αλλά και ενέργειες µέσω της ΚΕ∆Ε για επιδότηση από την κεντρική διοίκηση. 

 
Ένας ακόµη τρόπος χρηµατοδότησης της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας είναι να αποφασισθεί από τη 

∆ηµοτική Αρχή ότι τα όποια έσοδα που θα προκύπτουν από την εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης 

(ΣΕΣ) θα πιστώνονται σε ειδικό λογαριασµό για την αστική συγκοινωνία. Έτσι θα γίνει κατανοητό στο ευρύ κοινό 

ότι η εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης δεν είναι άλλο ένα εισπρακτικό µέτρο αλλά ένα 
µέτρο που προωθεί τη χρήση της αστικής συγκοινωνίας µε όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση 
αυτή.  
 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αστική συγκοινωνία χρησιµοποιείται και σαν µοχλός για την προώθηση της 

ανάπτυξης της πόλης προς επιθυµητές κατευθύνσεις.  

 
8.6.2.1 Προτάσεις για νέες γραµµές και άλλες λειτουργικές παραµέτρους 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την αστική συγκοινωνία (βλέπε κεφάλαιο 5 της Τεχνικής Έκθεσης) είναι 

τελικά εντελώς ασύµφορο και άβολο το να χρησιµοποιήσει κάποιος αστική συγκοινωνία εντός του δοµηµένου 

τµήµατος της Αλεξανδρούπολης – αυτό που ορίζεται από την περιφερειακή οδό και το παραλιακό µέτωπο – για 

µετακινήσεις από τις ακραίες περιοχές προς το κέντρο.  Αυτό είναι πολύ εµφανές στην αστική γραµµή Νο4: Κέντρο 
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Αλεξανδρούπολης (Πλ.Ελευθερίας) – Παλαγία, η οποία διασχίζει κεντροβαρικά την πόλη στην κατεύθυνση βορρά – 

νότου µέσω των οδών Ηροδότου και Ι.Καβύρη σχεδόν χωρίς να επιβιβάζει/αποβιβάζει παρά ελάχιστους επιβάτες. 

 

Οι βασικοί λόγοι είναι δύο όπως και επισηµάνθηκε σε προηγούµενη ενότητα. Τα αραιά δροµολόγια αλλά κυρίως το 

κόστος εισιτηρίου. Γιατί κάποιος κάτοικος που διαµένει π.χ. στην οδό Ηροδότου στο ύψος της οδού Γεωργιάδη να 

χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη αστική γραµµή για να πάει στο κέντρο της πόλης όταν τα αραιά της δροµολόγια  

του είναι άβολα και για την άβολη αυτή µετακίνησή του µε επιστροφή θα πληρώσει 2,20€ ενώ αν χρησιµοποιήσει 

το αυτοκίνητό του θα του κοστίσει σε περίπτωση που δεν βρει δωρεάν θέση στάθµευσης σε κάποιο κοντινό δρόµο 

και αναγκασθεί να χρησιµοποιήσει τον υπαίθριο χώρο στάθµευσης στο λιµάνι θα του κοστίσει 1,5€ αν σταθµεύσει 

µία ώρα ή  3,0€  αν σταθµεύσει για περισσότερο από µια ώρα. Το ίδιο ισχύει και για µετακινήσεις από το τέρµα της 

οδού Άβαντος προς το κέντρο, όπως και από το τέρµα της οδού Αγ.∆ηµητρίου προς το κέντρο κλπ. 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά πόσο απαραίτητη είναι η εναρµόνιση των τιµολογίων στάθµευσης και αστικής 

συγκοινωνίας. Είναι και τα δύο αυτά τµήµατα ενός ενιαίου συστήµατος µετακινήσεων και η συνέργειά τους είναι 

απαραίτητη.  

 

Στα πλαίσια του να παρέχεται φθηνή συγκοινωνία προτείνεται: 

• Η δηµιουργία µιας επιπλέον τιµολογιακής ζώνης αστικής συγκοινωνίας (ζώνη Ε) για µετακινήσεις στην 

πόλη εντός της περιφερειακής οδού όπου το εισιτήριο θα τιµάται 0,40 – 0,50€. 

• Η ίδρυση δύο (2) νέων γραµµών µε αφετηρία στο ΚΕΓΕ και τέρµα η µια στο τέρµα της οδού Ηροδότου και 

η δεύτερη στο τέρµα της οδού Αγ.∆ηµητρίου. Οι γραµµές αυτές θα λειτουργούν συντονισµένα µε 

δροµολόγια κατά τις εργάσιµες ηµέρες ανά µισή ώρα στην καθεµιά και άρα στην κοινή τους διαδροµή 

ΚΕΓΕ – κυκλικός κόµβος Π.Νοσοκοµείου θα υπάρχουν δροµολόγια ανά δεκαπέντε λεπτά. Οι ώρες 

λειτουργίας  θα πρέπει να είναι από 06:30π.µ. έως 22:30µ.µ.. 
• Η ίδρυση νέας γραµµής µέσω της Λ.∆ηµοκρατίας µε άκρα από τον σηµατοδότη της Μαΐστρου µέχρι το υπό 

ανέγερση Αρχαιολογικό Μουσείο ή από το ύψος του LIDL στα ανατολικά µέχρι το LIDL στα δυτικά.  

Στην όποια από τις δύο διαδροµές τελικά επιλεγεί θα πρέπει να υπάρχουν συχνότητες ανά 10 ή 15 λεπτά οι δε 

ώρες λειτουργίας από 06:00π.µ. – 23:00µ.µ.. 

Επιπλέον: 

• Προτείνεται µια νέα γραµµή από/προς Νοσοκοµείο µέσω κεντροβαρικών αξόνων ανατολής - δύσης. 

Ειδικότερα η αφετηρία της γραµµής τοποθετείται στη συµβολή των οδών Χρ.Γιαννούτσου και Πολυζωίδη 

και το τέρµα στο Νοσοκοµείο. Η προτεινόµενη διαδροµή θα είναι: Πολυζωίδη, δεξιά Ποιµενίδη, αριστερά 

Άβαντος, συνέχεια Ελ.Φιλιππίδη, συνέχεια Αίνου, δεξιά 14ης Μαΐου, µέχρι τον κυκλικό κόµβο, συνέχεια 

∆ήµητρας, δεξιά Λ.Μάκρης µέχρι το Νοσοκοµείο. Στη διαδροµή από Νοσοκοµείο – Λ.Μάκρης, αριστερά 

Α.Παπαναστασίου µέχρι τον κυκλικό κόµβο, συνέχεια Θράκης, συνέχεια Ανδρονίκου, Σοφοκλέους, 

συνέχεια Τραϊανουπόλεως, αριστερά Άβαντος, δεξιά Ποιµενίδη, αριστερά Πολυζωίδη. Η γραµµή αυτή 

προτείνεται να λειτουργεί από 06:30π.µ. έως 20:00µ.µ. όλες τις ηµέρες. Το κόµιστρο για µετακινήσεις εντός 
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της περιοχής θα είναι αυτό της  ζώνης (Ε) µέχρι τη διασταύρωση µε την περιφερειακή οδό. Οι επιβάτες 

από και προς Νοσοκοµείο θα καταβάλλουν το κόµιστρο της γραµµής Νο1: ΚΕΓΕ –

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Η συχνότητα δροµολογίων προτείνεται να είναι 20 ή 30 λεπτά. 





ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης»

     

 

 

 

 

Β.ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ‐Σ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν.ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η Παραδοτέο: Α’ ΦΑΣΗ Ημερομηνία: 01/2015 σελ: 8‐61 

 

 
Με τις προτεινόµενες νέες γραµµές δηµιουργείται ένα δίκτυο εξυπηρέτησης το οποίο αποτελείται από 

συνδεδεµένες γραµµές που αλληλοτροφοδοτούνται και κατά συνέπεια το δίκτυο γίνεται πιο ελκυστικό για τον 

επιβάτη. Εφαρµόζοντας δε επιπλέον µη χρέωση για µετεπιβίβαση εντός τακτού χρονικού περιθωρίου, π.χ. µιάς 

ώρας αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο η ελκυστικότητά του. Το δίκτυο αυτό θα µπορούσε να συµπληρωθεί και 

µε γραµµές που θα συνδέουν τα περιφερειακά πάρκινγκ µε το κέντρο της πόλης προωθώντας έτσι την εφαρµογή 

συστήµατος park and ride. 

 

Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί και η καθιέρωση φθηνού εισιτηρίου για υπερήλικες, πολιτική που εφαρµόζεται 

πανευρωπαϊκά. 

 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξετασθούν από ειδική µελέτη εφαρµογής µετά την οριστικοποίηση των 

προτάσεων κατά τη Β’ Φάση της παρούσας µελέτης. 

 
Ολοκληρώνοντας επισηµαίνεται και τονίζεται ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στο θέµα της 
αστικής συγκοινωνίας. Σήµερα απλώς παρακολουθεί περιστασιακά αυτό που γίνεται. Άλλοι αποφασίζουν για 

γραµµές και δροµολόγια και εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο που οι ίδιοι προσδιορίζουν. Πρέπει να γίνει σαφές ότι 

τα ΚΤΕΛ είναι φορείς εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου. Ο σχεδιασµός του δικτύου των γραµµών πρέπει να 
γίνεται από το ∆ήµο, η εκτέλεση από το ΚΤΕΛ ή/και άλλο ανάδοχο και η εποπτεία της λειτουργίας επίσης 
από το ∆ήµο ο οποίος θα συµβάλλει οικονοµικά στη λειτουργία του δικτύου µέσω του τακτικού του 
προϋπολογισµού και από τα έσοδα από την εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης. 

 
8.6.3 Προτάσεις για τα ταξί 
Ο αριθµός ταξί είναι µεγαλύτερος από τον απαιτούµενο για τις ανάγκες της Αλεξανδρούπολης και αυτό φαίνεται 

από την πληθώρα των ταξί στις πιάτσες. Οι πιάτσες στην οδό Ι.Καβύρη, στη Μαζαράκη, στο Σιδ.σταθµό, στο 

Παλαιό Νοσοκοµείο και στην συµβολή των οδών Εργίνου – Λ.Κων/πόλεως είναι  ικανοποιητικά κατανεµηµένες στο 

χώρο και προτείνεται να παραµείνουν ως έχουν.   

 

8.6.4 Προτάσεις για την τροφοδοσία των καταστηµάτων και των φορτηγών 
Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει για πολλά χρόνια τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, έχουν εκδοθεί και αποφάσεις 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι οποίες όµως έµειναν ανεκτέλεστες. Η τελευταία σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, µε την οποία συµφωνούν οι µελετητές προβλέπει τη δηµιουργία αποκλειστικών θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης σε πλευρές όπου θα εφαρµόζεται σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης (ΣΕΣ). 

 

Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, προτείνονται: 

• ∆ύο (2) θέσεις στην οδό Ι.Καβύρη 

• ∆ύο θέσεις στην οδό 14ης Μαΐου 
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στις οποίες θα επιτρέπονται σταθµεύσεις µόνο οχηµάτων τροφοδοσίας όλες τις ηµέρες και ώρες.  

• Ανάλογα µε την επιλεγείσα τελική διαµόρφωση της Λ.Βασ.Αλεξάνδρου ενδέχεται να απαιτηθούν άλλες 
µία (1) ή δύο (2) θέσεις φορτοεκφόρτωσης για την τροφοδοσία των καταστηµάτων του παραλιακού 

µετώπου. 

 

Όσον αφορά τα φορτοταξί για µεταφορές εντός της πόλης προτείνεται: 

• Η µεταφορά της θέσης που βρίσκεται στη Λ.Βας.Αλεξάνδρου και λίγο ανατολικότερα στην Καραολή & 

∆ηµητρίου, µπροστά από την πιάτσα των ταξί.  

• Η δηµιουργία µίας ακόµη πιάτσας στην αρχή της Αγ.∆ηµητρίου µε διαµόρφωση εσοχής. 

 
Οι µελετητές συµφωνούν µε την πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίζεται 

δακτύλιος γύρω από την ευρύτερη κεντρική περιοχή τον οποίο δεν επιτρέπεται να διέλθουν προς την κεντρική 

περιοχή  φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους (3,5Τ). 

 

Τέλος, όσον αφορά την κίνηση φορτηγών από και προς τη χερσαία λιµενική ζώνη  προτείνεται, να επανεξεταστεί το 

θέµα των προσβάσεων όπως αυτές προσδιορίζονται στο ισχύον Master Plan (ΜΡ) του Ο.Λ.Α..  

 
Ειδικότερα, το ΜΡ προβλέπει πρόσβαση και αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της ακτοπλοΐας, οι 

οποίες χωροθετούνται στον προβλήτα που αποτελεί συνέχεια της οδού Κύπρου, µέσω των οδών Κύπρου µε 

αµφίδροµη κίνηση µέχρι τη Λ.Βας.Αλεξάνδρου και επίσης στη Τζαβέλα και αµφίδροµη κίνηση στην ανώνυµη οδό 

µεταξύ Κύπρου και Τζαβέλα (µπροστά από τις αποθήκες), η οποία σήµερα είναι µονόδροµος προς τα ανατολικά. 

Με τη διάταξη αυτή τόσο τα µικρά επιβατικά όσο και τα φορτηγά που κινούνται µε τις ακτοπλοϊκές γραµµές, θα 

περνούν από την Πλ.Ελευθερίας όπου η κυκλοφορία είναι πολύ επιβαρηµένη καθώς και από ένα τµήµα της 

Λ.Βασ.Αλεξάνδρου (µεταξύ των οδών Κύπρου και Τζαβέλα) όπου δεν θα έπρεπε να κινούνται φορτηγά.  

 
Όσον αφορά την εµπορευµατική κίνηση του λιµανιού, ο ανισόπεδος κόµβος που προβλέπεται στο ύψος της 

συµβολής των οδών Χρ.Γιαννούτσου & Λ.∆ηµοκρατίας δεν εξυπηρετεί όλες τις πιθανές (κατά πάσα πιθανότητα 

λόγω του παρακείµενου ρέµατος) κινήσεις και για το λόγο αυτό και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε 

προηγούµενη ενότητα προτείνεται να επανεξεταστεί. Αν παραµείνει ως έχει τότε η σύνδεση µε την Ε.Ο. Νο2 θα 

γίνεται µέσω τµήµατος της Λ.∆ηµοκτατίας δυτικά του ΚΕΓΕ επιβαρύνοντας σηµαντικά την κυκλοφοριακή λειτουργία 

της Λ.∆ηµοκρατίας στην περιοχή αυτή. 

 

Η πρόταση της µελέτης είναι σε συνδυασµό και µε την πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µέχρι 

να κατασκευασθεί ο Α/Κ στη Λ.∆ηµοκρατίας καθώς και η οδός Χρ.Γιαννούτσου µέχρι την συµβολή των οδών 

Κονδύλη – Ηροδότου, να χρησιµοποιηθεί για είσοδο µικρών οχηµάτων προς το λιµάνι η οδός Σουνίου και η πύλη 

του λιµανιού στην απόληξή της Όσον αφορά την κίνηση των φορτηγών θα χρησιµοποιηθεί η Καραολή & ∆ηµητρίου 

ανάλογα µε το σενάριο που θα επιλεγεί..  
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8.6.5 Προτάσεις για τους σταθµούς του αστικού ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Έβρου 
Οι αφετηρίες του αστικού ΚΤΕΛ βρίσκονται στην Πλ.Ελευθερίας σε πολύ καλή θέση σε σχέση µε τον πυρήνα της 

κεντρικής περιοχής, δίπλα στο σταθµό του ΟΣΕ και δίπλα στα λιµάνι.  

Ήδη όµως σήµερα υπάρχει θέµα χώρου όταν σταθµεύουν τρία αστικά λεωφορεία. Αν χρειασθεί να αυξηθούν τα 

δροµολόγια στις γραµµές αυτές, το πρόβληµα χώρου θα ενταθεί και θα πρέπει κάποιες αφετηρίες να µετακινηθούν 

σε άλλη περιοχή στην ευρύτερη κεντρική περιοχή.  

 

Μιά τέτοια θέση είναι ο χώρος στάθµευσης στο γήπεδο όπου οι γραµµές που θα ξεκινούν από τον χώρο αυτό 

µπορούν να εξυπηρετούν και τη λειτουργία park and ride. Στη θέση αυτή θα πρέπει να µεταφερθούν αφετηρίες 

γραµµών προς προορισµούς στα ανατολικά της πόλης και αντίστοιχα να µεταφερθούν οι αφετηρίες γραµµών µε 

προορισµούς προς τα δυτικά της πόλης στο ΚΕΓΕ, ενώ η γραµµή της Παλαγίας και ενδεχοµένως και η γραµµή της 

Αµφιτρίτης να εξακολουθήσουν να έχουν αφετηρίες στην Πλ.Ελευθερίας.  

 
Με τη µεταφορά αφετηριών γραµµών στα δύο άκρα της Λ.∆ηµοκρατίας, αυξάνουν οι διελεύσεις λεωφορείων στον 

βασικό αυτό άξονα της πόλης όπου θα ισχύει και το φθηνό εισιτήριο. Τέλος, όλες οι προτεινόµενες νέες γραµµές 

έχουν άκρα εκτός κέντρου.  

 
Όσον αφορά το σταθµό του ΚΤΕΛ Έβρου που λειτουργεί σήµερα στην οδό Ελ.Βενιζέλου µεταξύ των οδών 14ης 

Μαΐου και Ι.Καβύρη προκαλώντας σηµαντικό κυκλοφοριακό πρόβληµα στην πολύ νευραλγική αυτή θέση της 

κεντρικής περιοχής, συµφωνούν όλοι ότι πρέπει να µεταφερθεί σε άλλη θέση. Μια ειδική µελέτη που εκπονήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας µελέτης εξέτασε τη µεταφορά της στο νότιο τµήµα της Πλ.Ελευθερίας όπου σήµερα 

βρίσκεται η αποθήκη και συγκεκριµένα στη γωνία της ανώνυµης οδού µε τη Λ.Βασ.Αλεξάνδρου. Στους χώρους της 

αποθήκης της οποίας η επιφάνεια πληροί τους όρους της σχετικής νοµοθεσίας µπορεί να διαµορφωθεί χώρος 

αναµονής επιβατών, εκδοτήριο εισιτηρίων και χώρος αποθήκευσης δεµάτων και εξωτερικά θέσεις στάθµευσης 

λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση. Η θέση αυτή κρίνεται ιδανική όσον αφορά τις µετακινήσεις καθώς 

δηµιουργείται ένας συγκοινωνιακός κόµβος από όπου συντελούνται συνδυασµένες µεταφορές. 

 

Άλλες πιθανές θέσεις που εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν είναι ο χώρος που δηµιουργείται κάτω από την υπό 

κατασκευή περιφερειακή οδό σε επαφή µε την οδό Ηροδότου, ο χώρος νοτίως της Λ.∆ηµοκρατίας περίπου 

απέναντι από το ΚΕΓΕ σε οικοπεδική έκταση που ανήκει εν µέρει στο ΚΤΕΛ Έβρου και εν µέρει στον ΟΣΕ και 

τέλος χώρος εντός του ΚΕΓΕ. 

 

Για τους δύο τελευταίους χώρους απαιτούνται συνεννοήσεις και διαπραγµατεύσεις µε µικρές πιθανότητες να 

καταλήξουν θετικά, ειδικότερα όσον αφορά τον χώρο εντός του ΚΕΓΕ. Επίσης, οι προσβάσεις του χώρου που 

ανήκει εν µέρει στο ΚΤΕΛ Έβρου, µετά τη διαµόρφωση της Λ.∆ηµοκρατίας είναι προβληµατικές και απαιτούνται 

έργα οδικής σύνδεσης. Τέλος, ο χώρος αυτός είναι εκτός πόλης αλλά και έκκεντρα σε σχέση µε τον ιστό της πόλης. 
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Ο χώρος στην Ηροδότου είναι και αυτός στο άκρο της πόλης αλλά πάνω σε κεντροβαρικό άξονα βορρά – νότου µε 

πολύ καλές προσβάσεις και από/προς την Εγνατία Οδό και από/προς την Ε.Ο. Νο2 µέσω της περιφερειακής οδού. 

∆εν έχει όµως τα πλεονεκτήµατα συγκοινωνιακού κόµβου. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η µελέτη προτείνει κατά προτεραιότητα τη θέση στην Πλ.Ελευθερίας και ως δεύτερη 

επιλογή τη θέση στην Ηροδότου.  

 

8.6.6 Κυκλοφοριακή θεώρηση µεταφοράς λειτουργιών έντασης σε νέες θέσεις 
Εξετάζονται διάφορες µετεγκαταστάσεις  οι οποίες θα επηρεάσουν σε κάποιο βαθµό τις περιοχές τόσο αυτές όπου 

θα εγκατασταθούν όσο και τις περιοχές από τις οποίες θα αποµακρυνθούν.  

Ειδικότερα οι µετεγκαταστάσεις που θα επηρεάσουν την κυκλοφοριακή λειτουργία είναι:  

• η µεταφορά των δικαστηρίων στο χώρο δίπλα στο υπό ανέγερση αρχαιολογικό µουσείο,  

• µεταφορά της Αστυνοµίας 

• η µεταφορά και εγκατάσταση υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του πρώην νοσοκοµείου στην οδό 
∆ήµητρας και,  

• η µεταφορά του ∆ηµοτικού Γηπέδου σε νέα θέση εκτός του δοµηµένου τµήµατος της πόλης.  
Για το θέµα αυτό εξετάζονται τέσσερις (4) πιθανές θέσεις από τις οποίες οι δύο βρίσκονται στο δυτικό όριο της 

πόλης στην περιοχή του στρατοπέδου «Ιωάννου» αλλά η υλοποίησή τους προϋποθέτει µεταξύ άλλων την 

λειτουργία της Μεγάλης Περιφερειακής Οδού. Μια άλλη τρίτη θέση είναι στο χώρο του στρατοπέδου «Παρµενίων» 

στο δυτικό άκρο του χώρου και η τελευταία στον Απαλό, στο νότιο τµήµα του οικισµού.  

 

Για τον προσδιορισµό των κυκλοφοριακών επιπτώσεων που θα έχουν οι παραπάνω µετεγκαταστάσεις, θα πρέπει 

να εκπονηθούν ειδικές µελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων (ΜΚΕ). Ανάλογες µελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν 

και για τις σχεδιαζόµενες αναπτύξεις τόσο στον χώρο του ΚΕΓΕ όσο και στο στρατόπεδο «Παρµενίων». 

          

 

 

 

 

 

 

 

   




