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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - B 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 

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 Β Φάση της μελέτης, σε συνέχεια της υπ αριθμ 166/2015 Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα «έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης - Α Φάση» 

(ΑΔΑ:7Μ2ΓΩΨΟ-ΖΓΤ), έχει ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση των οριστικών προτάσεων για 

τη βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης για πεζούς, οχήματα, ποδήλατα, Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς κλπ, στο οδικό δίκτυο της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη             Ο Προϊστάμενος  της Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

    Πορτοκαλίδης Κων/νος     Κάβουρας Γεώργιος 

  Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός             Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

          με Β’ β 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ Ι
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1 Γενικά – Περιεχόμενα κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι εργασίες που έγιναν κατά τη Φάση Ι της μελέτης για τη συλλογή 
στοιχείων – μετρήσεις, απογραφές, έρευνες –  τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση και 
αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, οι εναλλακτικές προτάσεις (σενάρια) κυκλοφοριακής οργάνωσης που 
προσδιορίσθηκαν μοντελοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν και τέλος οι απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη 
διαβούλευση που ακολούθησε και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της Ι Φάσης της 
μελέτης και των σχετικών παρατηρήσεων. 

2.2 Μετρήσεις, Απογραφές, Έρευνες 

Κατά το αρχικό στάδιο της Φάσης Ι (αναγνωριστικό στάδιο) αναζητήθηκαν, συγκεντρώθηκαν, μελετήθηκαν και 
αξιολογήθηκαν, οι παλαιότερες σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας μελέτες – πολεοδομικές, δημογραφικές, 
κυκλοφοριακές, συγκοινωνιακές, αναπτυξιακές, οικονομικές - ενώ παράλληλα έγιναν και επαφές με φορείς κατά τις 
οποίες καταγράφηκαν οι απόψεις τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι εκτιμήσεις τους για τις προοπτικές 
του αντικειμένου τους στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, οι αναπτυξιακοί τους στόχοι και τα προγράμματά 
υλοποίησής τους. Την ίδια αυτή περίοδο έγιναν και συστηματικές αυτοψίες αναγνώρισης σε διάφορες περιοχές της 
Αλεξανδρούπολης και στους οικισμούς εντός της περιοχής μελέτης. 

Σχεδιάσθηκαν και εκτελέσθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ) της μελέτης και τα 
όσα προέκυψαν από το παραπάνω αναγνωριστικό στάδιο οι παρακάτω απογραφές, μετρήσεις και έρευνες.  Κατά 
τον σχεδιασμό αυτών υπήρξε στενή συνεργασία με τον επιβλέποντα της μελέτης. 

Ειδικότερα έγιναν: 

 Μετρήσεις 24ωρου κυκλοφοριακού φόρτου με αυτόματους μετρητές κυκλοφορίας σε 13 διατομές (σταθμούς)
του οδικού δικτύου τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο. Σε τέσσερις από τους σταθμούς
αυτούς οι μετρήσεις έγιναν για μια ολόκληρη εβδομάδα.

 Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, στρεφουσών κινήσεων και σύνθεση της κυκλοφορίας σε 27 βασικές
διασταυρώσεις. Οι μετρήσεις έγιναν κατά τα τρία δίωρα αιχμής επί δύο συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ενώ σε
πέντε διασταυρώσεις η διάρκεια μετρήσεων ήταν δωδεκάμιση ώρες. Και οι μετρήσεις αυτές έγιναν κατά τη
χειμερινή και θερινή περίοδο.

 Απογραφή των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου – πλάτη  κατάσταση και  είδος οδοστρωμάτων και
πεζοδρομίων – απογραφή   των χρήσεων γης.

 Μετρήσεις προσφοράς στάθμευσης ανά οδικό σύνδεσμο και παρειά.
 Μετρήσεις χαρακτηριστικών της ζήτησης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή του Δήμου. Οι μετρήσεις αυτές

έγιναν κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο σε τρείς χαρακτηριστικές διαδρομές.
 Μετρήσεις χρόνων διαδρομής σε πέντε βασικές διαδρομές εντός της πόλης κατά τις ώρες αιχμής.

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 
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 Καταγραφή από τα αρχεία της Τροχαίας των στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων κατά την περίοδο 2009 – 2013.
 Μετρήσεις επιβατικής κίνησης (επιβιβάσεις και αποβιβάσεις σε κάθε στάση εντός της περιοχής μελέτης) σε

τρεις κύριες γραμμές της αστικής συγκοινωνίας.
 Έρευνα με συνεντεύξεις σε επιβάτες της αστικής συγκοινωνίας.
 Μετρήσεις κίνησης ποδηλάτων σε τέσσερις χαρακτηριστικές διατομές του δικτύου των ποδηλατόδρομων.
 Μετρήσεις κίνησης πεζών σε πέντε διασταυρώσεις όπου παρατηρούνται πυκνή ροή πεζών.
 Έρευνα με ερωτηματολόγιο σε υπηρεσίες, καταστήματα, χώρους συγκέντρωσης κοινού για διατύπωση

απόψεων σε θέματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, συγκοινωνίας, πεζοδρομήσεις, χρήση ποδηλάτων.

Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θέσεις όπου έγιναν οι κυκλοφοριακές μετρήσεις. 

Χάρτης 2.2-1: Θέσεις/Σταθμοί μετρήσης φόρτου/σύνθεσης 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 2.3 Στοιχεία  Απογραφών, Μετρήσεων και Ερευνών 

2.3.1 Στοιχεία από την απογραφή του οδικού δικτύου  

Από την απογραφή του οδικού δικτύου μήκους περίπου 300 χμ. προέκυψε ότι: 

 Το 71% βρίσκεται σε καλή κατάσταση, το 18% σε μέτρια και το 11% σε παραδεκτή κατάσταση.
 Το 88% είναι ασφαλτοστρωμένο σε κατάσταση μέτρια έως καλή, το 9% είναι χωμάτινο, το 2% είναι

τσιμεντόδρομοι και το 1% πλακοστρωμένο.
 Η κατάσταση των πεζοδρομίων χαρακτηρίσθηκε ως καλή σε ποσοστό 62% και μέτρια σε ποσοστό 23%.
 Το 67% των πεζοδρομίων είναι πλακόστρωτα, το 19% έχουν τσιμέντο, το 10% είναι χωμάτινα και το 4% είναι

στρωμένα με κυβόλιθους.

2.3.2 Στοιχεία από τις μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης και ταχυτήτων 

Από τις 24ωρες μετρήσεις φόρτου κυκλοφορίας προέκυψε ότι ο μεγαλύτερος φόρτος της χειμερινής περιόδου, 
17.126 οχήματα καταγράφηκε στη Λ. Δημοκρατίας μεταξύ των οδών Ι.Δραγούμη και Ι. Καβύρη και ακολουθεί, ο 
φόρτος με μέγεθος 15.713 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%). 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, τα ποσοστά ώρας αιχμής κυμαίνονται από 6,11% (Δ2 – Λ. Δημοκρατίας) έως 10,00% 
(Δ5 - Ηροδότου). Κατά τη θερινή περίοδο οι αιχμές παρουσιάζονται γενικά υψηλότερες και κυμαίνονται από 6,71% 
(Δ2 – Λ. Δημοκρατίας) έως 11,28% (Δ4 – Λ.Β.Αλεξάνδρου). 

Τέλος, όσον αφορά την κατανομή των φόρτων ανά κατεύθυνση στις οδούς αμφίδρομης κυκλοφορίας φαίνεται να 
είναι σχετικά ομαλοποιημένη. 

Κατά 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). Κατά την 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).  

Από τις μετρήσεις που έγιναν επί επτά συνεχόμενες ημέρες τόσο κατά τη θερινή όσο και για τη χειμερινή περίοδο 
διαπιστώνεται ότι η διακύμανση δεν είναι αξιοσημείωτη. 
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Γράφημα 2.3-1: Διακύμανση ωριαίας κατανομής φόρτου – Χειμερινή περίοδος 

Γράφημα 2.3-2: Διακύμανση ωριαίας κατανομής φόρτου – Θερινή περίοδος 
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Γράφημα 2.3-3: Ημερήσια διακύμανση κυκλοφοριακού φόρτου/περίοδος 

Προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των 24ωρων κυκλοφοριακών φόρτων της χειμερινής περιόδου του 2013 με 
τους κυκλοφοριακούς φόρτους που μετρήθηκαν τη χειμερινή περίοδο του 1999, στα πλαίσια της κυκλοφοριακής 
μελέτης του 2000, σημειώνονται τα παρακάτω:  

Διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η απ’ ευθείας σύγκριση. Παρόλα αυτά, για την έστω και ενδεικτική σύγκριση, 
δημιουργήθηκε ο επόμενος συγκριτικός πίνακας, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν μέσες ετήσιες μεταβολές σε 
«συγκρίσιμους» σταθμούς που κυμαίνονται από -2,96% στην 28ης Οκτωβρίου και μέχρι 3,09% στην οδό 14ης Μαϊου. 
Μεγάλη μέση ετήσια μείωση εντοπίζεται στην οδό Εθν. Αντίστασης (-2,16%) και σημαντικές αυξήσεις στις οδούς 
Άβαντος και Λ. Βασ. Αλεξάνδρου (παραλιακή οδός). 
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Πίνακας 2.3-1: Σύγκριση κυκλοφοριακών φότων   

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1999 ΚΑΙ 2013 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2013 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1999 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΣΤ. 
ΜΕΤΡ. 

ΟΔΟΣ 
ΦΟΡΤΟΣ 
(ΟΧΗΜ.) 

ΣΤ. 
ΜΕΤΡ. 

ΟΔΟΣ 
ΦΟΡΤΟΣ 

(ΜΕΑ) 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Δ2 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(μεταξύ των οδών 
Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ - 
Ι.ΚΑΒΥΡΗ) 

17.126 3 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(μεταξύ των οδών 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 
Ι.ΚΑΒΥΡΗ) 

16.737 389 0,16% 

Δ4 

Λ.ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - 
ΚΑΝΑΡΗ) 

10.240 15 
Λ.ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
ΕΛΛΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ) 

8.562 1.678 1,29% 

Δ6 

Ι.ΚΑΒΥΡΗ 
(μεταξύ των οδών 
ΦΥΛΗΣ - 
ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ) 

7.765 8 

Ι.ΚΑΒΥΡΗ 
(μεταξύ των οδών 
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - 
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

8.250 -485 -0,43% 

Δ7 

14ΗΣ ΜΑΪΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
ΦΥΛΗΣ - 
ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ) 

11.059 10 

14ΗΣ ΜΑΪΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) 

7.225 3.834 3,09% 

Δ8 

ΑΒΑΝΤΟΣ 
(μεταξύ των οδών 
ΚΕΣΣΑΝΗΣ - 
ΚΥΨΕΛΩΝ) 

8.055 20 

ΑΒΑΝΤΟΣ 
(μεταξύ των οδών 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ - 
Λ.ΚΩΝΠΟΛΕΩΣ) 

6.687 1.368 1,34% 

Δ9 

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
μεταξύ των οδών 
ΦΥΛΗΣ - 
ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ) 

5.886 11 

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
(μεταξύ των οδών 
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
Ι.ΚΑΒΥΡΗ) 

7.987 -2.101 -2,16% 

Δ15 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - 
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) 

4.252 21 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
(μεταξύ των οδών 
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) 

6.475 -2.223 -2,96% 

ΣΥΝΟΛΑ 64.383 61.923 2.460 0,28% 
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 Από τις μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης της κυκλοφορίας που έγιναν με παρατηρητές σε 27 κύριες 
διασταυρώσεις κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο υπολογίσθηκαν τα επίπεδα εξυπηρέτησης (LOS) σε κάθε 
πρόσβαση της κάθε διασταύρωσης και συνολικά για κάθε διασταύρωση – σχετική αναφορά γίνεται παρακάτω. 

Όσον αφορά τη σύνθεση της κυκλοφορίας τα ΙΧ & ημιφορτηγά αποτελούν το 85,53% και το 77,55% κατά τη χειμερινή 
και θερινή περίοδο αντίστοιχα και ακολουθούν τα δίκυκλα με συμμετοχή 9,86% και 18,04% κατά τη χειμερινή και 
θερινή περίοδο αντίστοιχα. 

Από τις μετρήσεις ταχυτήτων σε βασικές διαδρομές προέκυψε ότι οι μέσες ταχύτητες κυμαίνονται κατά την 
εντονότερη ώρα αιχμής (μεσημβρινή) από 19,3 – 33,0 χλμ/ώρα.  

2.3.3 Στοιχεία από την απογραφή και τις μετρήσεις στάθμευσης 

Ο προσδιορισμός της προσφοράς νόμιμης στάθμευσης ανά οδικό τμήμα έγινε σύμφωνα με τις σχετικές γενικές και 
ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ και σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – τεύχος για αστικές αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς.  

Αναλυτικά στοιχεία παραθέτονται στους σχετικούς χάρτες. Ειδικά όσον αφορά την στάθμευση παρά το κράσπεδο 
στην κεντρική περιοχή (ΠΜ3) ο αριθμός νόμιμων θέσεων είναι περίπου ~1.318.  

Στην πράξη βέβαια, τονίζεται, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι αρκετά περισσότερα καθώς δεν εφαρμόζονται και 
δεν αστυνομεύονται  οι απαγορεύσεις του ΚΟΚ και τα προβλεπόμενα στο σχετικό τεύχος των ΟΜΟΕ. 

Όσον αφορά τους τρεις βασικούς δείκτες με τους οποίους αποδίδεται η ένταση και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης 
της στάθμευσης  κατά την περίοδο  06:00π.μ. έως 22:00μ.μ. τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο 
προέκυψε ότι:  

 Ο δείκτης συσσώρευσης κινείται σχεδόν όλες τις ώρες σε επίπεδα υψηλότερα της νόμιμης προσφοράς
θέσεων.

 Η μέση διάρκεια στάθμευσης κυμαίνεται από 3,57 ώρες έως 4,34 ώρες.
 Ο δείκτης εναλλαγής κυμαίνεται από 4,47 έως  5,82 εξυπηρετούμενα οχήματα ανά θέση στάθμευσης.

Επιπλέον, οι σταθμεύσεις με διάρκεια μιάς ώρας αποτελούν το 38% έως 44% του συνόλου των σταθμεύσεων ενώ 
οι σταθμεύσεις με διάρκεια μέχρι τρεις ώρες αποτελούν το 63% έως το 69% του συνόλου των σταθμεύσεων. 

Τέλος από μεταμεσονύχτια μέτρηση συσσώρευσης, πάντα στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής  στις τρεις 
χαρακτηριστικές διαδρομές  όπου οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης είναι 510, προέκυψε ότι υπήρχαν 105 κενές θέσεις 
ήτοι το 20,6%. 

2.3.4 Στοιχεία για την κίνηση ποδηλάτων και πεζών 

Οι μετρήσεις διερχόμενων ποδηλάτων που έγιναν σε τέσσερις διατομές οδών με ποδηλατόδρομο για μια ώρα (10:30 
– 11:30 ή 11:30 – 12:30) μιας καθημερινής εμφανίζουν σημαντικό φόρτο ποδηλάτων. Ειδικότερα ο μεγαλύτερος
φόρτος εμφανίζεται στην Ι. Καβύρη στο ύψος όπου η πιάτσα ταξί με 132 διελεύσεις ποδηλάτων, ακολουθεί ο φόρτος 
της οδού Εθν. Αντίστασης μεταξύ των οδών Ι. Καβύρη και 14ης Μαΐου με 116 διελεύσεις. Στη Λ. Δημοκρατίας μεταξύ 
των οδών Ι. Καβύρη και Ι.Δραγούμη καταγράφηκαν 109 διελεύσεις ενώ στον ποδηλατόδρομο της οδού 
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 Αλ.Παπαναστασίου στο ύψος της συμβολής με την Πατρ. Κυρίλλου 24. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια αυτή θέση 
καταγράφηκαν και 31διελεύσεις ποδηλάτων εκτός του ποδηλατόδρομου. 

Με βάση τα σηματοδοτικά προγράμματα σε πέντε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις της Λ. Δημοκρατίας 
προσδιορίσθηκε η μέση καθυστέρηση ανά πεζό και το αντίστοιχο επίπεδο εξυπηρέτησης (LOS). Οι μέσες 
καθυστερήσεις ανά πεζό κυμαίνονται από 2,3 δευτ. (διάβαση της οδού Καραϊσκάκη) έως 32,4 δευτ. (διάβαση της 
οδού Ι. Καβύρη). 

Επιπλέον από αυτοψίες και παρατηρήσεις που έγιναν σε πενήντα τέσσερις (54) θέσεις του κύριου οδικού δικτύου 
όπου είχαν καταγραφεί ατυχήματα με εμπλοκή πεζού. Σύμφωνα με την καταγραφή των ατυχημάτων αυτών από τις 
αστυνομικές αρχές στις τριάντα (31) περιπτώσεις ευθύνεται ο πεζός. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων με εμπλοκή πεζών – δεκαέξι (16) ατύχημα - έχουν καταγραφεί στη Λ. 
Δημοκρατίας, ακολουθεί η οδός Άβαντος με εννέα (9), μετά η οδός Εθν.Αντιστάσεως με έξι (6) ενώ δύο ατυχήματα 
εμφανίζουν οι Ηροδότου, η 14ης Μαίου και η Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής.   

2.3.5 Στοιχεία για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Οι υπεραστικές μετακινήσεις με το ΚΤΕΛ Έβρου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΤΕΛ, πτωτική πορεία 
κατά τα τελευταία χρόνια. Από το σύνολο των επιβατών του ΚΤΕΛ, περίπου 140.000 επιβάτες (2013), εκτιμάται ότι 
το 60% περίπου είναι επιβάτες από/προς Αλεξανδρούπολη.  

Το Αστικό ΚΤΕΛ λειτουργεί δεκατέσσερις (14) γραμμές προς τους γύρω οικισμούς όπου προγραμματίζονται περίπου 
130 δρομολόγια κατά τις εργάσιμες ημέρες με τρία αρθρωτά λεωφορεία, δέκα κανονικά (12μ.) λεωφορεία και ένα 
λεωφορείο MIDI. Το προγραμματιζόμενο ετήσιο συγκοινωνιακό του έργο είναι της τάξεως των 854.000 
οχηματοχιλιομέτρων για το 2013. Το προσφερόμενο συγκοινωνιακό έργο ακολουθεί μια σταθερά πτωτική πορεία 
κατά τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε από 1,160.000 σε 756.000 οχηματοχιλιόμετρα κατά τα έτη 2009 έως 
2013. 

Το κόμιστρο είναι ζωνικό και ευέλικτο και καταβάλλεται με εισιτήριο ή  με κάρτα ενώ υπάρχουν ειδικά τιμολόγια για 
ανέργους, για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο και για τους φοιτητές.  

Η επιβατική και εμπορευματική κίνηση με το σιδηρόδρομο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η εξέλιξή τους 
κατά τα τελευταία χρόνια δεν εμφανίζει κάποιες συγκεκριμένες τάσεις.  

Η επιβατική και εμπορευματική κίνηση του λιμένα κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα η επιβατική κίνηση 
(επιβάτες και οχήματα) εξελίχθηκε αυξητικά από 108.000 σε 195.000 επιβάτες και από 21.000 σε 38.000 οχήματα 
κατά την περίοδο 1995 – 2008 ενώ στη συνέχεια η τάση εμφανίζεται πτωτική με κατάληξη το 2012 σε 133.000 
επιβάτες και 24.000 οχήματα. Ο μήνας αιχμής είναι ο Αύγουστος όταν εξυπηρετείται περίπου το 28% της ετήσιας 
κίνησης. 

Από τα στοιχεία για την εμπορευματική κίνηση του λιμανιού κατά την περίοδο 2007 έως 2013 φαίνεται η πολύ μικρή 
ετήσια κίνηση εμπορικών πλοίων – κυμαίνεται από 88 έως 147 πλοία από τα οποία ο αριθμός αυτών που 
ξεφόρτωσαν κυμαίνεται από 11 έως 34 ο δε αριθμός αυτών που φόρτωσαν από 54 έως 126.  Πρόκειται για λιμάνι 
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 με κύριο χαρακτηριστικό τη φόρτωση εμπορευμάτων καθώς κατά την περίοδο 2007 – 2013 η φόρτωση αποτελεί το 
76,6% της συνολικής διακίνησης εμπορευμάτων. 

Τέλος, από το συνολικό όγκο εμπορευμάτων που φορτώνονται το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εμπορεύματα με 
προορισμό λιμένες του εξωτερικού – η αναλογία προς λιμένες εξωτερικού / προς λιμένες εσωτερικού για την περίοδο 
2010 – 2013 είναι 59/41.  

Σε επίπεδο χώρας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εξυπηρέτησε το έτος 2012 μόλις το 0,36%  της επιβατικής 
κίνησης και μόλις το 1,24% της εμπορευματικής κίνησης. 

Ο αερολιμένας της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση μόλις δύο (2) χιλιομέτρων ανατολικά του λιμένα και του 
σιδηροδρομικού σταθμού, μαζί με τους οποίους συνθέτουν έναν ισχυρότατο συγκοινωνιακό κόμβο για την 
εξυπηρέτηση των συνδυασμένων μεταφορών, εξυπηρέτησε κατά το 2013 συνολικά 2.934 πτήσεις, οι οποίες στο 
σύνολο της χώρας αποτελούν μόλις το 0,78%. Όσον αφορά την επιβατική κίνηση εσωτερικού η συμμετοχή του ήταν 
σε 1,63%. Η συμμετοχή του στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού και εξωτερικού) ήταν μόλις 0,44%. Όσον 
αφορά τη  διακίνηση εμπορευμάτων ήταν και αυτή πολύ μικρή – 0,64%. 

Κατά την περίοδο 2010 – 2013 σημειώθηκε, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντικότατη μείωση του αεροπορικού 
μεταφορικού έργου και συνολικά των αερολιμένων της χώρας και ακόμη μεγαλύτερη μείωση, του αερολιμένα της 
Αλεξανδρούπολης. 

2.3.6 Στοιχεία για τα ατυχήματα 

Καταγράφηκαν από τα αρχεία της Τροχαίας τα ατυχήματα της περιόδου 2009 – 2013, συνολικά 4.702 ατυχήματα. 
Από την ανάλυση που έγινε στη συνέχεια προέκυψαν τα παρακάτω: 

 Ο αριθμός ατυχημάτων με υλικές ζημίες συνεχώς μειώνεται κατά την πενταετία – μείωση 21,3%.
 Ο αριθμός των ατυχημάτων με τραυματισμό κατά την τετραετία 2009-2012 μειώθηκε σε απόλυτες τιμές, ενώ

το 2013 παρατηρήθηκε αύξηση κατά ~33,3% σε σχέση με το 2012.
 Συγκεκριμένο αίτιο ατυχήματος κατέγραψαν τα αστυνομικά όργανα στο 72% των ατυχημάτων.
 Το κύριο αίτιο ατυχήματος είναι η παραβίαση προτεραιότητας/σήμανσης (53%)

Από τους τρεις (3) παράγοντες που αφορούν την οδική ασφάλεια ήτοι τον παράγοντα άνθρωπο, τον παράγοντα 
όχημα και τον παράγοντα οδικό περιβάλλον η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι στο 94,87% των περιπτώσεων 
ευθύνεται ο παράγοντας άνθρωπος (οδηγός + πεζός), στο 4,88% των περιπτώσεων ευθύνεται ο παράγοντας οδικό 
περιβάλλον και μόλις στο 0,25% των περιπτώσεων ευθύνεται ο παράγοντας όχημα. 

Τέλος, ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων έχει καταγραφεί το μεσημέρι 14:00 – 15:00 και αντιστοιχεί στο 7,2% 
24ωρου αριθμού ατυχημάτων. Στο σχέδιο που ακολουθεί φαίνεται καθαρά πόσο πολύ σχετίζεται ο αριθμός 
ατυχημάτων ανά ώρα της ημέρας με τον αντίστοιχο κυκλοφοριακό φόρτο.  
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Γράφημα 2.3-4: 

Συσχέτιση ωριαίας διακύμανσης φόρτου κυκλοφορίας και αριθμού ατυχημάτων 
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2.4 Συμπεράσματα και Προβλήματα που Εντοπίσθηκαν 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και τα προβλήματα 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. 

2.4.1 Πολεοδομική θεώρηση - Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται υιοθετώντας τη νέα θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με 
πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη διατύπωση της πρότασης διαχείρισης της κυκλοφορίας και των απαραίτητων 
πολεοδομικών παρεμβάσεων. 

Από την πολεοδομική διερεύνηση, τις καταγραφές, την επιτόπια έρευνα και την επεξεργασία των συλλεγέντων 
στοιχείων συμπερασματικά αναφέρεται: 

 Η εφαρμογή του σχεδιασμού αποτυπώνεται στον αστικό χώρο με:
o εξυπηρετήσεις που κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές
o την οργανωμένη ανάμιξη των χρήσεων γης που συνθέτουν την εικόνα της ζωντανής πόλης και

ταυτόχρονα αποκλιμακώνουν εντάσεις με την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων
o τη λειτουργία των γειτονιών σε σημαντικό βαθμό
o 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 (ΓΠΣ).

 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

 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. 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 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
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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.

2.4.2 Ιεράρχηση οδικού δικτύου και κυκλοφοριακή οργάνωση 

Η υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου  κρίνεται, κατά κανόνα, ικανοποιητική. Η έλλειψη πάντως λειτουργικής 
περιφερειακής οδού στην πόλη  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 κανόνα μικρής διάρκειας 
κατά τις ώρες αιχμής, χειμώνα και καλοκαίρι, σε συνδυασμό πάντα με την παράνομη και ανεξέλεγκτη στάθμευση 
κατά μήκος κεντρικών αρτηριών και την άτακτη διάσχισή τους από πεζούς. 

Παρά 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.
• Η μονοδρόμηση της οδού Α. Παπαναστασίου.
• Η ανάσχεση της κυκλοφοριακής ροής της Λ. Δημοκρατίας.
• Η χρησιμοποίηση της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Απολλωνιάδος κυρίως για παρόδια στάθμευση.
• Η υψηλές ταχύτητες  κυκλοφορίας στην οδό Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της

οδού Κονδύλη.
• Οι εμπλοκές ποδηλάτων-οχημάτων στην οδό Ι. Καβύρη.
• Η άναρχη κίνηση με διάσχιση πεζών παντού στην οδό Άβαντος.
• Οι αδιαμόρφωτες διατομές στο μεγαλύτερό μήκος των οδών Κονδύλη, Ανδρονίκου και Θράκης. 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.

• Το μεγάλο εύρος της διατομής της οδού Αγ.Δημητρίου.
• Οι  έντονες αυξομειώσεις του πλάτους του οδοστρώματος, η κακή κατάσταση του οδοστρώματος και τα

προβλήματα ορατότητας και εγκάρσιων κλίσεων  στο δυτικό κλάδο της Λ. Κων/πόλεως.
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• Το ανεπαρκές πλάτος της διατομής της οδού  28ης Οκτωβρίου  για να λειτουργεί, ως αμφίδρομος με
στάθμευση στη μιά της πλευρά.

• Η ανεπαρκής διατομή της οδού  Στενημάχου, το τμήμα της από την Ηροδότου μέχρι την άνω διάβασή της
από την Εγνατία οδό.

• Η ανεπαρκής διατομή της οδού Καραολή & Δημητρίου, το τμήμα της μεταξύ Σουνίου και Σπαρτάκου
(«Μαρινόπουλος»).

• Η ανεπαρκής διατομή της οδού Εμπορίου, το τμήμα της μεταξύ Σουνίου και Σπαρτάκου.

2.4.3 Περιφερειακές οδοί 

Από την εξέταση, με βάση τα σχέδια της μελέτης (της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) των  χαράξεων και των άλλων 
λειτουργικών χαρακτηριστικών τόσο της Ανατολικής Περιφερειακής όσο και της Δυτικής Περιφερειακής επισημαίνεται 
η ανάγκη να επανεξετασθεί με βάση και τα νέα δεδομένα η συνδεσιμότητά τους με το κύριο δίκτυο της πόλης –π.χ. 
δεν προβλέπεται σύνδεση της υπό κατασκευή Μικρής Δυτικής Περιφερειακής ούτε με την Ανατολική Περιφερειακή 
ούτε με τη Δυτική Περιφερειακή κ.α.  

Είναι σαφές ότι οι χαράξεις αυτές εξυπηρετούν κυρίως τη σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία Οδό. 

2.4.4 Φόρτιση οδικού δικτύου και λειτουργία κόμβων 

Η φόρτιση σε γενικό επίπεδο δικτύου, δεν παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα με μεγάλες καθυστερήσεις, ουρές 
αναμονής των οχημάτων ή και ανάπτυξη χαμηλών ταχυτήτων κλπ.. Το σύνολο των σηματοδοτούμενων 
διασταυρώσεων του κέντρου (ΠΜ3) και στις τρεις περιόδους αιχμής λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
δηλώνοντας ότι το σύστημα/δίκτυο έχει ήδη ισορροπήσει. Όσον αφορά τις 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:   

• Κ3: Λ. Δημοκρατίας – Α. Παπαναστασίου – Δήμητρας

• Κ5_1: Λ. Δημοκρατίας – Χρ.Σμύρνης

• Κ5_2: Λ. Δημοκρατίας – 28ης Οκτωβρίου

• Κ9: Λ. Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως – Σπάρτακου

• Κ17: Κυκλικός κόμβος

• Κ18: 14ης Μαΐου – Εθν.Αντιστάσεως

• Κ23: Ηροδότου – Γ.Κονδύλη – Στενημάχου

• Ν8: Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας – Φιλιππουπόλεως

• Ν10: 14ης Μαΐου – Αγ.Δημητρίου – Α. Παπαναστασίου
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Για το σύνολο των παραπάνω διασταυρώσεων, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη διορθωτκών μέτρων και 
παρεμβάσεων τόσο για την εξασφάλιση αποδεκτού επιπέδου εξυπηρέτησης των διασταύρωσεων μεμωνόμενα αλλά 
και κυρίως συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου καθώς και την βελτίωση των συνθηκών 
ασφάλειας.  

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.. 

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 
Φερραίου. 

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. 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 Ι. 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. 

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. 

Η ημερήσια διακύμανση κυκλοφορίας τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο φαίνεται να είναι 
ασήμαντα μεταβαλλόμενη ιδιαίτερα δε κατά τη θερινή περίοδο. 
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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 επίσης 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 επισημαίνονται οι παρακάτω 
απαντήσεις:  

• Στην ερώτηση αν συμφωνούν γενικά με την πεζοδρόμηση της κεντρικής περιοχής το 74% απάντησαν ΝΑΙ
και το 25% ΟΧΙ.

Στις επόμενες όμως ερώτησεις, 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.

2.4.5 Ατυχήματα – οδική ασφάλεια 

Ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων ανά έτος παρουσιάζει μια σταθερή πτωτική πορεία. Από το σύνολο των 4.702 
ατυχημάτων κατά την πενταετία 2009 – 2013  για το 28% το αίτιο που τα προκάλεσε ήταν αδιευκρίνιστο 

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. 

2.4.6 Στάθμευση 

Η στάθμευση είναι το μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. 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..  

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 
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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. 

Με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) για την κεντρική περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης, 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 61% δήλωσε 15 έως 30 λεπτά.

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

• 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 συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση της
παρα το 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. 

2.4.7 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.  

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%.

2.4.8  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.  

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%).    

2.4.9 Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 

Δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και γραμμές αποκλειστικά  για την εξυπηρέτηση των εντός της πόλης 
μετακινήσεων. Οι υφιστάμενες γραμμές συνδέουν την πόλη με τους γύρω της οικισμούς. 
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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. 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε δύο ερωτηματολόγια από επιβάτες και μη επισημαίνονται τα παρακάτω: 

• 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 τις 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).

• 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.

2.4.10 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 Ι. Καβύρη. Για το θέμα αυτό εκπονήθηκε στο περιθώριο της παρούσας, 
ειδική μελέτη από την οποία διαπιστώθηκε ότι. 

‘’...Η θέση αυτή δεν πληρεί κανένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη χωροθέτηση των σταθμών 
υπεραστικών λεωφορείων στα αστικά κέντρα και τα οποία είναι τα παρακάτω: 
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• 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.

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%. 

2.4.11 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 είναι ικανοποιητική, αν και πλέον, ο παράγοντας αυτός 
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 Ι. Καβύρη όσο 
και στη πιάτσα της οδού Κ.Μαζαράκη να μην επαρκούν.      

2.4.12 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. 
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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. Όσον 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.     

2.4.13 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 λεωφορείων. 
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 2.5 Κατευθύνσεις - Απόφαση Έγκρισης της Ι Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Με την απόφαση 166/2015 το  Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ι Φάση και έδωσε τις βασικές κατευθύνσεις για την 
εκπόνηση της ΙΙ Φάσης. Στη συνέχεια παρατίθεται το σκέλος της απόφασης που αφορά την εκπόνηση της ΙΙ Φάσης 
επισημαίνοντας ότι δεν επιλέχθηκε κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν αλλά η σύνθεση στοιχείων 
από αυτές: 

Απόφαση 166/2015 (απόσπασμα) 
8. ΆΠΟΨΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την από 06.02.2015 εμπρόθεσμη κατάθεση των διορθώσεων της Α Φάσης, το Τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων της Προκήρυξης, την έκθεση μεθοδολογίας και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα σχετικά με τη μελέτη του 
θέματος, τον έλεγχο που έγινε στην πληρότητα, στην τήρηση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών και 
εγκεκριμένων οδηγιών, στην αρμονική αλληλουχία και σχέση των επιμέρους στοιχείων της μελέτης, στο συνδυασμό 
των τεχνικών και ποσοτικών στοιχείων και στην εν γένει συσχέτιση της υποβαλλόμενης μελέτης με αυτήν της 
προσφοράς, προκύπτουν τα κάτωθι:  
1. Ελλείψεις σχετικές με την πληρότητα των παραδοτέων / παραλαβή της μελέτης
Καμία. Εκδόθηκε η υπ αριθμ 6888/09.03.2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: 
Έγκριση Α Φάσης της Μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης».  
2. Ειδικότερες προτάσεις, συμπληρώσεις κλπ του αντικειμένου της μελέτης
Στη νέα εκτίμηση του λειτουργικού ρόλου κάθε οδού, χρειάζεται να γίνει πιο ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο έγινε 
η ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Επίσης, θα πρέπει να συνδεθεί με τις οδηγίες των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ και του τρόπου 
που υποδεικνύει για τις αστικές οδούς.  
Απαιτείται εστιασμένη περιγραφή της σημασίας απομάκρυνσης (κατά προτεραιότητα) της σιδηροδρομικής γραμμής 
εκτός της αστικής περιοχής, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΡΓΟΣΕ. Η προοπτική αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα στην 
οδό Κων/πολεως να μετατραπεί σε σημαντικό αστικό δρόμο και να αποτελέσει μέρος του «συλλεκτικού δακτυλίου» 
που προτείνει η μελέτη για τη ανατολική πόλη.  
Απαιτείται ειδική πρόταση χωροθέτησης ελεγχόμενων θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. 
Απαιτείται η αναγνώριση των κόμβων για άμεσο και λεπτομερή σχεδιασμό (έως δέκα κόμβοι). 
3. Παρατηρήσεις επί των Προτάσεων
Για την καλύτερη αξιολόγηση των κυκλοφοριακών δεδομένων και των προοπτικών που διαφαίνονται στο εγγύς 
μέλλον για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, οφείλεται να επισημανθεί η δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή 
μελέτης τόσο στη δημογραφική φυσιογνωμία όσο και στη διάρθρωση των υποδομών. Οι δυνατότητες της περιοχής 
είναι σημαντικές και αν υλοποιηθούν ορισμένα από τα προγραμματιζόμενα έργα (περιφερειακός, σιδηροδρομική 
γραμμή, λιμάνι κλπ), τότε είναι βέβαιο ότι θα μεταβληθεί ο κυκλοφοριακός και χωρικός χαρακτήρας της πόλης.  
Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει η κυκλοφοριακή μελέτη να σχεδιάσει ένα μελλοντικό σενάριο διαχείρισης της κυκλοφορίας 
με τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που συνθέτουν την 
κυκλοφορική οργάνωση της περιοχής μελέτης. Η υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης, των ειδικών κυκλοφοριακών μετρήσεων και λοιπόν καταγραφών καθώς και τα αποτελέσματα από τις 
έρευνες του κοινού, δέχεται πλήρως τα αναλυτικά συμπεράσματα της μελέτης, όπως περιγράφονται ανωτέρω. 
Αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν μελετηθεί, τα τέσσερα σενάρια που περιγράφονται, δεν πρέπει να 
αποτελέσουν βάση εναλλακτικών προτάσεων, αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Κι αυτό διότι, το «βασικό» 
σενάριο δύναται να αποτελέσει την άμεση αναφορά για τις σημερινές συνθήκες, το «δυναμικό» τον βραχυχρόνιο 
ορίζοντα / σχεδιασμό (εντός διετίας), σε σχέση και σε συνδυασμό πάντα με τις βασικές χωρικές δυναμικές που θα 
αποκτήσει η πόλη στο άμεσο μέλλον, ενώ το «ανατρεπτικό - δραστικό», μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι υποδομές (περιφερειακός, μεταφορά υπηρεσιών, χώροι στάθμευσης κλπ). Ειδικότερα:  

• Δραστηριότητες που έλκουν μετακινήσεις
Από τη θεώρηση των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων κυρίως στην κεντρική περιοχή που πραγματοποιήθηκε, 
έχουν εξαχθεί κάποιες σημαντικές δυνατότητες που θα βελτιώσουν ή θα μειώσουν τη ζήτηση για μετακινήσεις και 
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στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, τεκμηριώθηκε η ανάγκη για μεταφορά της Αστυνομίας (οδός 
Καραϊσκάκη), του Δημαρχείου (στο παλαιό Νοσοκομείο ή στο Διοικητήριο) καθώς και των δικαστηρίων. Με αυτόν τον 
τρόπο, η ζήτηση για μακροχρόνια στάθμευση στο κέντρο της πόλης θα μεταβληθεί ριζικά και προς τη θετική 
κατεύθυνση.  
Βέβαια, η σκοπιμότητα αυτού του σχεδιασμού θα εξεταστεί εμπεριστατωμένα και θα τεκμηριωθεί κατά τη σύνταξη του 
ΓΠΣ. 

• Μεγάλη Περιφερειακή οδός
Για την επίτευξη του στόχου της υλοποίησης ενός περιφερειακού δακτυλίου στα όρια της πόλης και κυρίως της 
σύνδεση του λιμένα της πόλης με την Εγνατία, πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του ανατολικού 
κλάδου του ονομαζόμενου περιφερειακού δακτυλίου Αλεξανδρούπολης. Απαιτείται όμως η επανεξέταση κρίσιμων 
χαρακτηριστικών σχεδιασμού του, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα συμπεράσματα της μελέτης (πχ υπάρχουν 
μόνο ανισόπεδα περάσματα – όχι ανισόπεδοι κόμβοι, δεν προβλέπεται σύνδεση με τη μικρή Δυτική Περιφερειακή, με 
την οδό Γεωργιάδη κλπ, οι παράπλευροι οδοί της έχουν πολύ μικρό πλάτος κλπ). Συνεπώς, η οδός αυτή θα πρέπει 
να μελετηθεί ως μια αστική αρτηρία με έλεγχο προσβάσεων και συνδέσεων και όχι ως ένας κλειστός 
αυτοκινητόδρομος.  
Ανάλογη προσαρμογή, θα πρέπει να γίνει και για το δυτικό κλάδο της συγκεκριμένης νέας περιφερειακής οδού και να 
εξεταστούν τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει (πχ επανεξέταση της σκοπιμόητητας της χάραξης και σύνδεσης 
της με το νέο Νοσοκομείο). 

• Μικρή Περιφερειακή οδός και Συνοδά έργα
Στην εκτίμηση της άμεσης κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ολοκλήρωση της 
«Μικρής Δυτικής Περιφερειακής» από τα δυτικά (διασταύρωση με την Λ. Μάκρης) έως και την οδό Χρ. Γιαννούτσου 
και στη συνέχεια έως την οδό Άβαντος.  
Πρώτης προτεραιότητας στη συνέχεια (ως προς την υλοποίηση εντός 2ετίας), πρέπει να είναι η εφαρμογή του σχεδίου 
πόλης κατά μήκος της οδού Χρ. Γιαννούτσου (από τη διασταύρωση με την οδό Καρτάλη έως την Άβαντος – Πράξη 
Εφαρμογής Φυτώριο & Μαστριανά που βρίσκεται υπό τελική κύρωση). Θα πρέπει καταρχήν να υλοποιηθεί, το τμήμα 
της Εθν. Αντίστασης μεταξύ των οδών Τραϊανουπόλεως και Χρ. Γιαννούτσου καθώς και η σύνδεση της ανώνυμης 
οδού μπροστά από το Κολυμβητήριο έως την οδό Χ. Γιαννούτσου (εφαρμογή σηματοδότησης).  
Παράλληλα, θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα, η σύνδεση της νέας μικρής περιφερειακής με την οδό 
Άβαντος, δια μέσω ισόπεδου κόμβου (με σηματοδότηση / κατάλληλη ρύθμιση με τη σιδηροδρομική γραμμή).  
Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο να εγκατασταθούν φωτεινοί σηματοδότες κατά μήκος της οδού αυτής, στις 
διασταυρώσεις με τη Λ. Μάκρης, με την οδό Αγ. Δημητρίου, με την οδό Ηροδότου, με την οδό Γεωργιάδη (εναλλακτικά 
μπορεί να εξεταστεί κυκλικός κόμβος), με την ανώνυμη οδό έμποσθεν του νέου Κολυμβητηρίου και την οδό 
Πολυζωίδη.  
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση της μικρής περιφερειακής (Γεωργιάδη) και την οδό 
Κονδύλη.  
Με αυτόν τον τρόπο, θα ολοκληρωθεί λειτουργικά, η νέα μικρή περιφερειακή οδός της πόλης με πολύ θετικές 
συνέπειες για την κυκλοφορία της πόλης. 

• Παραλιακή οδός
Θετική κρίνεται, ύστερα και από την τεκμηριωμένη εκτίμηση ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στη λειτουργία της 
υπόλοιπης πόλης, η μονοδρόμηση / ηπιοποίηση 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. Το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής οδού (νότιο ρεύμα 
κυκλοφορίας) θα γίνει πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος (σε συνέχεια της εξεταζόμενης ανάπλασης της παραλιακής 
ζώνης / σύνδεση με περιοχή πράσίνου / περιπάτου).  
Υπάρχει σημαντικός ελεύθερος χώρος στο νότιο όριο της παραλιακής, ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί με περαιτέρω 
πεζοδρόμηση και ποδηλατόδρομο ώστε να διευρυνθεί ουσιαστικά η συνολική διατομή της λεωφόρου, εντάσσοντας 
σε αυτή και το αστικό πράσινο.  
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Εξάλλου η εποχική λειτουργία της παραλιακής λεωφόρου ως πεζόδρομος έχει διαμορφώσει ένα αποδεκτό καθεστώς 
χρήσης της εδώ και αρκετές δεκαετίες (βλέπε επίσης απαντήσεις του ερωτηματολογίου προθέσεων Κοινού για το 
ανάλογο θέμα). Την υπόλοιπη περίοδο κρίνεται αναγκαία η ομαλή και ήπια συνύπαρξη των μέσων μεταφοράς και του 
πεζού / ποδηλάτη λόγω των παραπάνω παραμέτρων αλλά και των χρήσεων που υφίστανται επί της οδού.  
Σε συμπλήρωση των ανωτέρω, η προς υλοποίηση ένταξη και αξιοποίηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα 
στον αστικό ιστό, προσδίδει επιπλέον ζωτικό χώρο στον πεζό και τον ποδηλάτη γεγονός που ενισχύει τη συγκεκριμένη 
προοπτική.  
Η τελική παραλλαγή της μονοδρόμησης / ηπιοποίησης, όπως εξετάστηκε στα διάφορα σενάρια, θα γίνει κατά τη Β 
Φάση της μελέτης. 

• Λ. Δημοκρατίας
Η λειτουργία του συγκεκριμένου άξονα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των κυκλοφοριακών παραμέτρων του, 
προσδίδει έναν υπέρμετρο δυναμισμό σε σχέση με το υπόλοιπο αστικό οδικό δίκτυο και την κλίμακα της πόλης 
(αποτελεί ραχοκοκαλιά) καθώς και ανάλογα αρνητικά στοιχεία (πχ ανοργάνωτη κίνηση, καθυστερήσεις, αριστερές 
στροφές).  

Σε αυτό το πλαίσιο, θετική κρίνεται, σύμφωνα με το τεύχος της μελέτη, η πρόταση της Λ. Δημοκρατίας για τυπική 
διατομή πλάτους οδοστρώματος 7,0μ – 7,5μ, ήτοι 3,5μ - 3,75μ ανά λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Σημειώνεται 
ότι στα σημεία των σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων η παραπάνω διατομή θα μεταβάλλεται, εξυπηρετώντας κατά 
περίπτωση τις επιτρεπόμενες στρέφουσες κινήσεις. 
Προς την θετική κατεύθυνση, θα ήταν η εξέταση κατά τη Φάση Β της μελέτης, η δυνατότητα εφαρμογής κεντρικής 
νησίδας κυκλοφορίας, μεταξύ των οδών Νικομήδειας και Μοσχονησίων. Επισημαίνεται ότι στην συγκεκριμένη 
διαμόρφωση καταργείται το σύνολο των θέσεων στάθμευσης κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας. Επίσης, θετική κρίνετε 
η άποψη για αποχαρακτηρισμό της από εθνική οδό και αστική αρτηρία (αντικατάσταση του λειτουργικού της ρόλου 
από την υπό υλοποίηση περιφερειακή οδό. 

• Νέοι Φωτεινοί σηματοδότες
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κυκλοφοριακών μετρήσεων και των αντίστοιχων αναλύσεων, δύναται να 
εγκατασταθούν νέοι φωτεινοί σηματοδότες στις διασταυρώσεις:  

o Λ. Δημοκρατίας – Νικομήδειας
o Λ. Δημοκρατίας – Λ. Κων/πόλεως / Σπάρτακου
o 14ης Μαΐου – Εθν. Αντιστάσεως
o Λ. Δημοκρατίας – Α. Παπαναστασίου
o Περιφερειακή οδός (Λ. Μάκρης, Αγ. Δημητρίου, Ηροδότου, οδό Γεωργιάδη - εναλλακτικά μπορεί να εξεταστεί

κυκλικός κόμβος, ανώνυμη οδός
• Μείζονες Μονοδρομήσεις – Αμφιδρομήσεις - Διανοίξεις οδών

Σύμφωνα την αναλυτική περιγραφή της μελέτης καθώς και τις προστάσεις των σεναρίων, ως μείζονες, τεκμηριώνονται 
οι κάτωθι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:  

 Μονοδρόμηση των οδών Βιζυηνού και Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με το τελικό σενάριο της ρύθμισης της 
παραλιακής οδού. 

 Αμφιδρόμηση της οδού Θράκης στο τμήμα μεταξύ της οδού Σαράφη και 14ης Μαϊου. 
 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 του τμήματος της οδού Γ. Κονδύλη μεταξύ των οδών Γεωργιάδη και Ηροδότου με φορά προς 
βορά. 

 Μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου, προς την οδό Α. Παπαναστασίου. 
 Αντιδρόμηση της Δ. Σολωμού από τη Λ. Δημοκρατίας μέχρι την Εθν. Αντίστασης (φορά βόρεια). 
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 Μονοδρόμηση της οδού Καραολή & Δημητρίου από την οδό Σουνίου έως τον κόμβο στο Μαρινόπουλο.  
 Αμφιδρόμηση της οδού Παπαναστασίου  
 Η οριστικοποίηση του συνόλου των ρυθμίσεων για το τοπικό δίκτυο των γειτονιών που δεν έχουν σύστημα 

μονοδρόμων, θα γίνει κατά τη Β Φάση της μελέτης. 

• Μείζονες Πεζοδρομήσεις και ηπιοποιήσεις στο κέντρο της πόλης
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της Πολεοδομικής θεώρησης, η κεντρική περιοχή της πόλης, η οποία 
περιλαμβάνει το ιστορικό κέντρο και την βόρεια αυτού περιοχή, εμφανίζει μια σειρά αρνητικών χαρακτηριστικών όπως 
καθόλου προκήπιο, στενοί δρόμοι αρκετοί από τους οποίους λειτουργούν ως συλλεκτήριοι, πεζοδρόμια μικρού 
πλάτους (πλην Λ. Δημοκρατίας και Παραλιακής),2 παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης εντός των οικοδομικών 
τετραγώνων, απουσία χώρων πρασίνου (έλλειμα). Τα μικρού μήκους πεζοδρομημένα τμήματα στο ιστορικό κέντρο, 
είναι εντελώς αποκομμένα και χωρίς συνέχεια ενώ συνήθως είναι κατειλημμένα από πρόχειρες κατασκευές και 
τραπεζοκαθίσματα. Την συγκεκριμένη κατάσταση επιδεινώνει η έλλειψη κυκλοφοριακής οργάνωσης, η παρόδια 
στάθμευση, η μη ιεράρχηση του οδικού δικτύου (άναρχη κυκλοφορία), όπως επίσης το γεγονός ότι δε διασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη κίνηση πεζών, ποδηλάτων και μέσων δημόσιας συγκοινωνίας. 
Απαιτείται δηλαδή μια οργανωμένη παρέμβαση προκειμένου να βελτιωθεί η δυσλειτουργία της κεντρικής περιοχής. 
Κυρίαρχο στοιχείο, δεν μπορεί να είναι άλλο από εκτεταμένες ηπιοποιήσεις και πεζοδρομήσεις σε μια ζώνη που 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ήπιας κινητικότητας. 
Συνεπώς, οι προτάσεις των μελετητών που προκύπτουν από τα εναλλακτικά σενάρια και αφορούν σε ανάλογες 
παρεμβάσεις, θα πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα: 
Πεζοδρομήσεις 
Οδός Χ. Τρικούπη, στο τμήμα μεταξύ Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη. 
Οδός Κύπρου (από Λ. Δημοκρατίας έως Λ. Αλεξάνδρου) – δημιουργία πλατείας. 
Όλοι οι οδοί μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και μεταξύ Φωκά και της Πλ. Ελευθερίας. 
Εξαιρούνται οι οδοί Ψαρών, Καραϊσκάκη ή / και Ειρήνης - Εμπορίου. Η πρόταση θα οριστικοποιηθεί στη Β Φάση.  
Σημειώνεται ότι λόγω της δυσλειτουργίας της κεντρικής περιοχής και των προβληματικών χαρακτηριστικών της, ίσως 
θα πρέπει να διευρυνθεί η επέκταση των πεζοδρόμων, όχι εκτεταμένα, αλλά σε δύο ή τρεις ακόμη οδούς προς 
ανατολικά και δυτικά (πχ οδός Μαζαράκη και Ι. Δραγούμη).3 Ειδικά αυτές οι δύο οδοί, δεν έχουν τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων και πεζών. Κατά τον τρόπο αυτό απαιτείται δραστικά ο 
δημόσιος χώρος στο κέντρο που λείπει για την πόλη. 
Μείζονες Ηπιοποιήσεις (Woonerf) 
Οδός Ζαρίφη και Σ. Οικονόμου μεταξύ Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη (σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη). 
Οδός Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας – Ι. Καβύρη.4 
Οδός Ελ. Βενιζέλου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη. 
Οδός Κ. Παλαιολόγου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη. 
Οδός Αίνου μεταξύ 14ης Μαϊου και Μητρ. Ι. Καβύρη. 

• Ειδικές ρυθμίσεις
Ως ειδικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να εξεταστούν και να οριστικοποιηθούν κατά τη Β Φάση της μελέτης τα κάτωθι: 

2 Το μικρό πλάτος των πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την μέτρια προς κακή κατάσταση τους, αποθαρρύνει τον κάτοικο της πόλης να περπατήσει 
για ένα ικανό χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να μην χρησιμοποιήσει το Ι.Χ. αυτοκίνητο του. Η απουσία πεζοδρόμων προς σαφείς προορισμούς 
π.χ. χώρων πρασίνου ή ενοποίησης εμπορικών οδών, ενισχύει το πρόβλημα.   

3 Ο πεζός στο μεγαλύτερο τμήμα τους, κινείται στο οδόστρωμα λόγω του ελάχιστου πλάτους και της καταπάτησης του καταστρώματος από οχήματα 
και εμπόδια φυσικής ή τεχνητής μορφής, που αποτελεί διαχρονικό και δυσεπίλυτο φαινόμενο.  

4 με σκοπό τον στραγγαλισμό της κυκλοφορίας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η πρόταση αυτή είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με των μελετητών, 
που προτείνουν ηπιοποίηση σε όλο το μήκος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.  

   Σημειώνεται επίσης ότι με αυτή την προοπτική θα επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα στάθμευσης και συμφόρεσης που επικρατεί σε σημεία που είναι 
εγκατεστημένες   υπεραγορές (super Market). Κατά την τελική ρύθμιση μπορεί να εξεταστεί και η δημιουργία νέου ποδηλατοδρόμου (σύνδεση 
αθλητικών εγκαταστάσεων).   
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Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας επί της οδού Ηροδότου (σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη). 
Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας επί της οδού Άβαντος. 
Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας κατά μήκος της οδού σύνδεσης της πόλης με τον οικισμό Παλαγίας (βελτίωση 
ρυθμίσεων υφιστάμενης μελέτης).5  
Στους χώρους λειτουργίας σχολικών υποδομών είχαν προβλεφθεί σε παλαιότερη μελέτη σχολικοί δακτύλιοι, οι οποίο 
χρήζουν αξιολόγησης και πιθανόν επανασχεδιασμού.  

• Ποδηλατόδρομοι
Για την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, υπάρχει ειδική αναφορά στο τεύχος της μελέτης, όπου 
επισημαίνονται κάποια προβλήματα (θέση, ασφάλεια, συνύπαρξη με τις υπόλοιπες υποδομές κλπ). Σε κάθε 
περίπτωση όμως, κρίνεται άμεσα επιβεβλημένη η επέκταση τους, σύμφωνα όμως με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό που θα οριστικοποιηθεί κατά τη Β Φάση της μελέτης. Δύναται να περιλαμβάνει:  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό 28ης 
Οκτωβρίου έως την οδό Απολλωνιάδος.  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό οδό 
Απολλωνιάδος έως τον νέο κόμβο μεταξύ Λ. Μάκρης και μικρής Περιφερειακής οδού (σύνδεση με υφιστάμενο 
ποδηλατόδρομο επί της Παπαναστασίου).  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, στο βόρειο τμήμα της οδού Λ. Δημοκρατίας από την οδό I. Ι. Καβύρη 
έως την οδό Νικομηδείας. Εξέταση δυνατότητας επέκτασης του έως την γέφυρα της Μαϊστρου ή χρήση άλλης 
εναλλακτικής.  
Διαμόρφωση μονόδρομου ή αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, επί την οδού 14ης Μαϊου από την οδό Λ. Δημοκρατίας 
έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως (σύνδεση με υφιστάμενο ποδηλατόδρομο επι της οδού Εθν. Αντιστάσεως).  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατόδρομου, κατά μήκος της οδού 28ης Οκτωβρίου (σε συνδυασμό και με τη 
μονοδρόμηση της οδού).  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος της παραλιακής οδού (Λ. Αλεξάνδρου και Απολλονιάδος), 
έως την πλατεία Ελευθερίας.  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος της οδού Καρτάλη, από την οδό Ανδρονίκου ως το Πάρκο 
Παρμενίωνα.  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου από τον κυκλικό κόμβο στο παλαιό Νοσοκομείο έως την Εφορεία (οδός 
Αγ. Δημητρίου - όπως προβλέπεται σε εγκεκριμένη μελέτη).  
Διαμόρφωση αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου από τον κυκλικό κόμβο στο παλαιό Νοσοκομείο έως την οδό Κονδύλη 
(οδός Θράκης - όπως προβλέπεται σε εγκεκριμένη μελέτη).  

• Ενδιάμεση Συλλεκτήρια Περιφερειακή οδός
Ως θετική λαμβάνεται η δημιουργία ενδιάμεσης συλλεκτήριας περιφερειακής (κυκλοφοριακό δακτύλιο) που 
περιλαμβάνει τις οδούς Α. Παπαναστασίου - Θράκης – Ανδρονίκου – Κικόνων – Σοφοκλέους – Ανδρονίκου - 
Ευσταθίου. Για να καταστεί όμως αυτό λειτουργικό και εφικτό, απαιτείται η κατά προτεραιότητα διάνοιξη της οδού 
Ευσταθίου (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδιασμού της ΠΕ στο Φυτώριο – Μαστριανά). Παράλληλα, απαιτείται 
νέα διαμόρφωση της οδού Εθν. Αντιστάσεως με την οδό Τραϊανουπόλεως.6 
Συμπληρωματικά, μπορεί να αναβαθμιστεί ο λειτουργικός ρόλος της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό 14ης Μαϊου 
έως τη νέα σύνδεση με την οδό Χρ. Γιαννούτσου. 
Βέβαια, στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ζητήματα προς διερεύνηση και επίλυση, όπως η συσχέτιση της 
αναβαθμισμένης οδού Εθν. Αντιστάσεως με το πάρκο στο ΚΑΠΗ και του εκεί τμήματος ποδηλατοδρόμου, η διαχείριση 
της πολύ έντονης παρόδιας στάθμευσης σε όλο το μήκος του δακτυλίου σε συνδυασμό με τις γειτνιάζουσες 
κοινωφελείς και εμπορικές χρήσεις, η συμφόρεση της οδού Φυλής κλπ. 

5 Απαιτείται μία εκτενής καταγραφή των προβλημάτων, αδυναμιών αλλά και προοπτικών σε σχέση με τις εξυπηρετούμενες χρήσεις γης και την 
λοιπή οδική υποδομή.   

6 Ο σχεδιασμός κυκλικών ροών είναι ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης ενός κυκλοφοριακού συστήματος.  
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• Καταργήσεις / επανεξετάσεις ρυθμίσεων
Κατάργηση ή αναδιάταξη της σηματοδότησης στον κόμβο Λ. Δημοκρατίας & Απολλωνιάδος (ύστερα από την πλήρη 
εφαρμογή της νέας διάταξης της παραλιακής οδού).  
Κατάργηση / Επανεξέταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (χωροθέτηση ΚΤΕΛ) της σηματοδότησης επί της οδού 
Ποιμενίδη.  
Κατάργηση / Επανεξέταση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (αξιοποίηση αποθηκών) των ρυθμίσεων επι των οδών 
Κύπρου (από Λ. Αλεξάνδρου έως λιμάνι) και οδού έμπροσθεν αποθηκών ΟΣΕ (πρόσβαση προς το λιμάνι).7 

• Ειδικές Προτάσεις για τη στάθμευση
Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος στάθμευσης, θα αποτελέσει αντικείμενο της επόμενης φάσης. Θα στηρίζεται όμως 
στις κάτωθι αρχές (όπως οι απόψεις των μελετητών):  
• Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών της κεντρικής περιοχής – πριμοδότηση της στάθμευσης μικρής διάρκειας. 
• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για αστυνόμευση και είσπραξη των τελών και των προστίμων.
• Επέκταση της περιοχής εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
• Επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο λιμάνι (αύξηση θέσεων).
• Επέκταση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης στο Γήπεδο.
• Επανεξέταση (ακύρωση) της δημιουργίας υπόγειου χώρου στάθμευσης στην Πλ. Δημαρχείου.
• Δημιουργία χώρου υπαίθριας στάθμευσης στην περιοχή του ΚΕΓΕ ή / και του ΟΣΕ (σε συνδυασμό με το νέο σταθμό
ΚΤΕΛ). 
• Δημιουργία χώρου υπαίθριας στάθμευσης στο στρατόπεδο «Παρμενίων» ή και στο τέρμα της οδού Ηροδότου.
• Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής στάθμευσης που να πριμοδοτεί τη στάθμευση στους περιφερειακούς χώρους
στάθμευσης σε συνεργασία με συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση για τη σύνδεση των χώρων αυτών και με την κεντρική 
περιοχή της πόλης.  
Κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος στάθμευσης για την κεντρική περιοχή, θα εφαρμοστούν / αναθεωρηθούν 
και οι ανάλογες εγκεκριμένες μελέτες για τη φορτοεκφόρτωση καθώς και τη στάθμευση των δίκυκλων.  

• Προτάσεις για την αστική συγκοινωνία
Όπως περιγράφεται και στην μελέτη, απαιτείται η μεταφορά των περισσότερων αφετηριών που βρίσκονται σήμερα 
στην Πλ. Ελευθερίας στο Στάδιο και στην περιοχή του ΚΕΓΕ, προκειμένου να εξυπηρετούν και μετακινήσεις από τους 
περιφερειακούς χώρους στάθμευσης προς την κεντρική περιοχή. Επίσης, προτείνονται νέες αστικές γραμμές και νέα 
δρομολόγια και φθηνό εισιτήριο για τις μετακινήσεις εντός πόλεως.  
Οι προτάσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν κατά τη Β Φάση. 

• Προτάσεις για τα ΤΑΞΙ / ΦορτοΤΑΞΙ
Σύμφωνα με τη μελέτη, απαιτείται η μεταφορά της πιάτσας των ΦορτοΤΑΞΙ από τη Λ. Βασ. Αλεξάνδρου στην Καραολή 
και Δημητρίου στην περιοχή του Σιδ. Σταθμού, μπροστά από την πιάτσα των ταξί.  
Προτείνεται επίσης, η δημιουργία πιάτσας ΦορτοΤΑΞΙ στην οδό Αγ. Δημητρίου λίγο μετά τοκ κυκλικό κόμβο.  

• Πρόταση για τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ
Η χωροθέτηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, στη νέα θέση (ανατολική πόλη – πλησίον Γαλλικού Σταθμού) 
σε έκταση του ΟΣΕ, κρίνεται αποδεκτή για τους παρακάτω λόγους:  
1. Δυνατότητα υποδομών στάθμευσης για τα ΙΧ και τα Λεωφορεία.
2. Δυνατότητα λειτουργίας Park and Ride (μεταστάθευση).

7 Επισημαίνεται η ανάγκη κυκλοφοριακής σύνδεσης του λιμανιού με τον ιστό της πόλης αλλά και η ορθή κυκλοφοριακή ένταξη του υφιστάμενου 
χώρου στάθμευσης που βρίσκεται στο δυτικό χερσαίο τμήμα του λιμένα στο κυκλοφοριακό σύστημα της πόλης. 
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3. Χωροθέτηση πλησίον του βασικού οδικού δικτύου με δυνατότητα πρόσβασης από ελεγχόμενο κόμβο
(σηματοδοτούμενο). 
4. Χωροθέτηση μακριά από ασύμβατες χρήσεις όπως κατοικία, τουρισμό κ.λπ.
5. Χωροθέτηση εκτός του κέντρου, αλλά πλησίον.

• Σύνδεση με το Νέο Νοσοκομείο
Η άμεση προσβασιμότητα στο νέο νοσοκομείο, κρίνεται ελλιπής αφού δεν υπάρχει η απαιτούμενη σύνδεση με την 
Εγνατία οδό, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του αστικού οδικού δικτύου.  

Όλες οι ανωτέρω απόψεις της υπηρεσίας, αποτελούν στρατηγικές προσεγγίσεις του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της 
πόλης. Στην επόμενη Β Φάση να εξειδικευτούν ως προς την εφαρμογή τους και το χρονικό προγραμματισμό των 
έργων και των δράσεων.8 Κεντρικός στόχος για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής μελέτης, σε κάθε 
περίπτωση είναι βιώσιμη αστική κινητικότητα, όπου η κυκλοφορία τουλάχιστον στην κεντρική πυκνοδομημένη 
περιοχή, διαρθρώνεται όχι με κυρίαρχο μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο αλλά τις ήπιες μορφές μετακίνησης, την 
πεζοπορία και τη χρήση της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας. Είναι δεδομένο ότι οι βάσεις για την επίτευξη του 
κεντρικού στόχου πρέπει να μπουν σήμερα, όταν μάλιστα το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου βρίσκεται 
στην αρχή της εκπόνησης του και η δρομολόγηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων είναι προ των πυλών. 

8 Η κλιμάκωση των παρεμβάσεων εξαρτάται από το κατά πόσο τα σχεδιαζόμενα οδικά έργα ολοκληρωθούν και σε πόσο χρόνο οι όποιες 
πολεοδομικές και λοιπές δεσμεύσεις, που δυσχεραίνουν παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα, αρθούν.  
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 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των προτεινόμενων
παρεμβάσεων

3.1 Προτεινόμενη Οργάνωση και Ρυθμίσεις στο βασικό οδικό δίκτυο 

Όπως προαναφέρθηκε στην εγκριτική απόφαση 166/2015 (ΑΔΑ:7Μ2ΓΩΨΟ-ΖΓΤ) της I Φάσης της μελέτης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν καθορίζεται προς περαιτέρω επεξεργασία κάποιο από τα σενάρια που προσδιορίσθηκαν, 
μοντελοποιήθηκαν και συγκριτικά αξιολογήθηκαν κατά την I Φάση της μελέτης. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει 
«....... Αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν μελετηθεί, τα τέσσερα σενάρια που περιγράφονται, δεν πρέπει να 
αποτελέσουν βάση εναλλακτικών προτάσεων αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Και αυτό διότι το «βασικό» 
σενάριο δύναται να αποτελέσει την άμεση αναφορά για τις σημερινές συνθήκες, το «δυναμικό» τον βραχυχρόνιο 
ορίζοντα / σχεδιασμό (εντός διετίας), σε σχέση και σε συνδυασμό πάντα με τις βασικές χωρικές δυναμικές που θα 
αποκτήσει η πόλη στο άμεσο μέλλον, ενώ το «ανατρεπτικό - δραστικό», μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι υποδομές (περιφερειακός, μεταφορά υπηρεσιών, χώροι στάθμευσης κλπ.). 

Στα πλαίσια της παραπάνω γενικής κατεύθυνσης αλλά και των επιμέρους κατευθύνσεων που αναφέρονται στην 
απόφαση, π.χ. για τη Λ. Δημοκρατίας, για την παραλιακή οδό, για τις περιφερειακές οδούς, για τη μεταφορά 
Υπηρεσιών κλπ. συντάχθηκε το σχέδιο κυκλοφοριακής οργάνωσης για το έτος 2023, έτος που αποτελεί και την 
«οροφή» για κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, προσδιορίσθηκαν τα σχέδια 
οργάνωσης για το έτος  άμεσης εφαρμογής (2017) και για το έτος ενδιάμεσης εφαρμογής (2020).  

Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο ημι-δακτυλίων - ενός περιφερειακού και ενός 
ενδιάμεσου/εσωτερικού – που ξεκινούν και καταλήγουν στη Λ. Δημοκρατίας με κατεύθυνση ανατολή – δύση και δύο 
κατακόρυφων αξόνων με κατεύθυνση βορά – νότου ο ένας κεντροβαρικά ως προς το δομημένο τμήμα της πόλης 
και ο άλλος στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Οι οδικοί αυτοί άξονες μαζί με τη Λ. Δημοκρατίας αποτελούν τον κορμό 
του βασικού οδικού δικτύου της πόλης και κατατάσσονται στην ιεραρχική βαθμίδα των πρωτευουσών αρτηριών.  

Ο περιφερειακός ημι-δακτύλιος έχει τον ρόλο της εξυπηρέτησης της διερχόμενης κυκλοφορίας ενώ ο ενδιάμεσος ημι-
δακτύλιος έχει τον ρόλο της συγκέντρωσης και διανομής της κυκλοφορίας στο συλλεκτήριο και τοπικό δίκτυο.  Και οι 
δύο αυτοί ημι-δακτύλιοι θα αναλάβουν σημαντικό αριθμό από τις μετακινήσεις που σήμερα εξυπηρετούνται από τη 
Λ. Δημοκρατίας αμβλύνοντας  έτσι σημαντικά τα προβλήματα ροής της κυκλοφορίας και ασφάλειας της κίνησης των 
πεζών στη Λ. Δημοκρατίας τα οποία, όπως προέκυψε από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων (κατά την Ι Φάση 
της μελέτης), είναι μείζονος σημασίας. 

Ειδικότερα, ο περιφερειακός ημι-δακτύλιος αποτελείται από τη Μικρή Δυτική Περιφερειακή η οποία βρίσκεται υπό 
κατασκευή και η ολοκλήρωσή της μέχρι τη συμβολή με την οδό Χρ.Γιαννούτσου αναμένεται κατά τους αμέσως 
επόμενους μήνες και συνέχεια η Ανατολική Περιφερειακή μέχρι τη Λ. Δημοκρατίας. Όταν θα λειτουργήσει η Μεγάλη 
Δυτική Περιφερειακή τότε θα υποβαθμισθεί η Μικρή Δυτική Περιφερειακή στο επίπεδο της συλλεκτήριας οδού. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις περιφερειακές οδούς (Ανατολική και Μεγάλη Δυτική) σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 
Εγνατίας Οδού σημειώνονται και διευκρινίζονται τα εξής: 
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Όπως προαναφέρθηκε και τονίσθηκε κατά την Φάση Ι της μελέτης, πολύ σημαντικό ρόλο στην αποφόρτιση της Λ. 
Δημοκρατίας από τις διερχόμενες μετακινήσεις θα μπορούσε να αναλάβει η περιφερειακή οδός αποτελούμενη από 
τους δύο κλάδους - την  Μεγάλη Δυτική Περιφερειακή και την Ανατολική Περιφερειακή - εφόσον οι υψηλές ταχύτητες 
που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σ’ αυτές θα αντιστάθμιζαν τη σημαντική διαφορά μήκους μεταξύ της 
περιφερειακής αυτής οδού και του αντίστοιχου τμήματος της Λ. Δημοκρατίας.  

Σημειώνεται ότι το μήκος των δύο περιφερειακών οδών μεταξύ των σημείων συνδέσεώς τους με τη Λ. Μάκρης στα 
δυτικά και τη Λ. Δημοκρατίας στα ανατολικά είναι συνολικά 5,79 χλμ όταν το αντίστοιχο μήκος της Λ. Δημοκρατίας 
είναι 4,2 χλμ. και γνωρίζοντας από τις μετρήσεις ταχυτήτων κατά την Φάση Ι ότι η ταχύτητα στη Λ. Δημοκρατίας κατά 
τις ώρες αιχμής είναι 28 χλμ/ώρα ο χρόνος διάνυσης μεταξύ των δύο άκρων είναι της τάξεως των 9 λεπτών. 
Υποθέτοντας μέση ταχύτητα 80 χλμ/ώρα στις περιφερειακές ο αντίστοιχος χρόνος που προκύπτει είναι  της τάξεως 
των 4,5 λεπτών. Επομένως η επιλογή των περιφερειακών αντί της Λ. Δημοκρατίας είναι αρκετά ελκυστική.  

Δεν υπάρχει όμως, καθώς συντάσσεται η παρούσα, πέραν υποσχέσεων, συγκεκριμένη χρηματοδότηση για την 
κατασκευή των δύο αυτών τμημάτων της περιφερειακής οδού – η Ανατολική Περιφερειακή, αν εξασφαλισθεί 
χρηματοδότηση, θα προηγηθεί καθώς το συγκεκριμένο τμήμα εξυπηρετεί κυρίως την κυκλοφοριακή σύνδεση του 
Λιμένα με την Εγνατία. 

Μια λύση, σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η κατασκευή και δεν θα έχει ολοκληρωθεί έστω η Ανατολική 
Περιφερειακή μέχρι το 2023 και, επειδή η δημιουργία περιφερειακής οδού στο όριο της πόλης είναι ένα πολύ 
σημαντικό έργο για την πόλη, προτείνεται, να κατασκευασθεί στον άξονα της Ανατολικής Περιφερειακής οδού με 
διατομή όπως αυτή της Μικρής Δυτικής Περιφερειακής και να δημιουργηθεί έτσι  μια προσωρινή περιφερειακή οδός 
χωρίς ανισόπεδες διασταυρώσεις. Καλό θα ήταν κατά την προσωρινή κατασκευή να κατασκευασθούν τα τεχνικά 
έργα όπως αυτά προβλέπονται στη μελέτη της Εγνατίας Οδού χωρίς βέβαια τις άνω διαβάσεις (Λ. Δημοκρατίας, 
Άβαντος).  

Επειδή μια τέτοια λύση φαίνεται, και με την παρούσα οικονομική συγκυρία, ως η πλέον ρεαλιστική, αυτή υιοθετήθηκε 
κατά τον σχεδιασμό. 

Σημειώνεται ότι το συνολικό μήκος της Μικρής Δυτικής Περιφερειακής συνέχεια Γεωργιάδη συνέχεια Γιαννούτσου 
είναι 5,34 χλμ. Υποθέτοντας μέση ταχύτητα 55 χλμ/ώρα προκύπτει χρόνος διάνυσης 5,82 λεπτά ήτοι κατά τρία 
περίπου λεπτά συντομότερος σε σχέση με αυτόν μέσω της Λ. Δημοκρατίας. Η διαφορά αυτή, κατά την εκτίμησή μας, 
δεν είναι τέτοια που να εκτρέψει προς την προσωρινή περιφερειακή ποσοστά διερχόμενης κυκλοφορίας μεγαλύτερα 
του 50%   

Ο ενδιάμεσος ημι-δακτύλιος αποτελείται από τις οδούς Α. Παπαναστασίου – Θράκης – Ανδρονίκου – Ευσταθίου. 
Για την υλοποίηση του άξονα αυτού απαιτούνται διανοίξεις του τμήματος της Ανδρονίκου μεταξύ Ικονίου και Καρτάλη, 
του τμήματος της Ανδρονίκου μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Άβαντος και του τμήματος από το ανατολικό άκρο της 
Ανδρονίκου μέχρι την οδό Ευσταθίου. Προσωρινά, μέχρι τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Ανδρονίκου μεταξύ 
Ικονίου και Σοφοκλέους θα χρησιμοποιείται οι οδοί  Ικονίου – Κικόνων – Σοφοκλέους. 

Τονίζεται πάλι ότι οι δύο ημι-δακτύλιοι έχουν  εντελώς διαφορετικούς κυκλοφοριακούς ρόλους: 

 ο περιφερειακός εξυπηρετεί τις διαμπερείς στην πόλη μετακινήσεις στην κατεύθυνση ανατολή – δύση και 
αντίστροφα 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 ενώ 

 ο ενδιάμεσος διατρέχει την πόλη κεντροβαρικά στην κατεύθυνση ανατολή – δύση και αντίστροφα 
συλλέγοντας και διανέμοντας μετακινήσεις με προελεύσεις/προορισμούς στην ευρύτερη κεντρική περιοχή 
της πόλης.   

Ο άξονας βορρά – νότου στο ανατολικό τμήμα της πόλης αποτελείται από την οδό Άβαντος, και, στο σημείο όπου η 
οδός Άβαντος συναντά την Ανατολική Περιφερειακή (Γιαννούτσου Χρ.) διακλαδίζεται. Ο ένας κλάδος ως 
πρωτεύουσα αρτηρία συνεχίζει στην Άβαντος συνέχεια Ελ. Φιλιππίδη, συνέχεια Νικομήδειας μέχρι τη συμβολή με 
τη Λ. Δημοκρατίας.  Ο δεύτερος κλάδος, ως δευτερεύουσα αρτηρία  συνεχίζει είτε στην Ανατολική Περιφερειακή για 
προορισμούς στα δυτικά της πόλης είτε στην Εθν. Αντίστασης. Συνεχίζοντας στην Εθν. Αντίστασης  διασταυρώνεται 
με τον ενδιάμεσο ημι-δακτύλιο μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση προς τις περιοχές δυτικά της κεντρικής 
περιοχής της πόλης, είτε συνέχεια στην Εθν. Αντίστασης μέχρι την οδό Μητρ. Ι. Καβύρη και από εκεί προς τον 
πυρήνα της κεντρικής περιοχής. Ο άξονας αυτός και ειδικότερα το τμήμα της Εθνικής Αντίστασης μεταξύ Ανδρονίκου 
και Μητρ. Ι. Καβύρη εξυπηρετεί επιπλέον και μετακινήσεις από και προς το κέντρο των περιοχών εκατέρωθεν της 
οδού Καρτάλη (το δομημένο σήμερα τμήμα στη δυτική πλευρά της οδού και στο μέλλον και το τμήμα στην ανατολική 
πλευρά) μέσω της οδού Αγριανών, επίσης εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Νέου 
Κολυμβητηρίου προς και από τον πυρήνα της κεντρικής περιοχής και τέλος εξυπηρετεί τις μετακινήσεις από τις 
περιοχές εκατέρωθεν μεγάλου τμήματος της οδού Κονδύλη (μέσω των οδών Ικονίου, Κικόνων, Κρομβυλών και 
Ρήβα)  προς και από τον πυρήνα της κεντρικής περιοχής.  Για την υλοποίηση του άξονα αυτού απαιτείται η διάνοιξη 
του τμήματος της Εθν. Αντίστασης μεταξύ της Ανδρονίκου και της Ανατολικής Περιφερειακής. Σημειώνεται ότι το 
υπόλοιπο τμήμα της Εθν. Αντίστασης ήτοι το τμήμα μεταξύ Μητρ. Ι. Καβύρη και Λ. Δημοκρατίας ηπιοποιείται, και 
επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα για να εξυπηρετεί η  Εθνικής Αντίστασης διαμπερείς μετακινήσεις από/προς τη 
Λ. Δημοκρατίας.  

Ο δεύτερος άξονας βορρά – νότου, ο οποίος διασχίζει κεντροβαρικά το δομημένο τμήμα της πόλης από τον κόμβο 
της Εγνατία Οδού μέχρι τη Λ. Δημοκρατίας αποτελείται από την Κονδύλη, συνέχεια Ηροδότου και συνέχεια το ζεύγος 
μονοδρόμων Ι. Καβύρη και 14ης Μαίου.  

Βασική υπόθεση του παρόντος κυκλοφοριακού σχεδιασμού είναι ότι μέχρι το έτος 2023, θα έχει γίνει η μεταφορά 
της σιδηροδρομικής γραμμής στη νέα χάραξη και θα έχει αποδοθεί στο Δήμο ο χώρος που καταλαμβάνει 
σήμερα η γραμμή κατά μήκος των οδών Άβαντος, Εθν. Αντίστασης και Λ. Κωσταντινουπόλεως. 
Δημιουργείται, στο χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η γραμμή και οι οδοί εκατέρωθέν της, ένας σημαντικός οδικός 
σύνδεσμος μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Εθν. Αντίστασης. Ο σύνδεσμος αυτός θα εξυπηρετήσει και τη σύνδεση 
δύο βασικών αξόνων της πόλης (Λ. Δημοκρατίας – Εθν. Αντίστασης) και την πρόσβαση στις περιοχές κατοικίας 
εκατέρωθεν αυτού καθώς και μαζί με το ζεύγος μονοδρόμων Βυζβίζη/Καποδιστρίου και Χίου/Ανατολικής Θράκης, 
θα παρέχει τη δυνατότητα παράκαμψης του πυρήνα της κεντρικής περιοχής στην κατεύθυνση ανατολή – δύση. 
Τέλος, θα βελτιώσει σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ των εκατέρωθεν γειτονιών της Λ. Κων/πόλεως η οποία 
σήμερα είναι δυσχερής λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών. Η προτεινόμενη τυπική διατομή για τη Λ. Κων/πόλεως 
είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας – μιά ανά κατεύθυνση – και δίπλα, σε κάθε πλευρά, παράλληλη στάθμευση, 
πεζοδρόμιο και αμφίδρομος ποδηλατόδρομος και πεζοδρόμιο.  
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Εικόνα 4.1-1:Τυπική διατομή Λ. Κωνσταντινουπόλεως 

Άλλες σημαντικές επεμβάσεις που προτείνονται από την παρούσα και που θα ανατρέψουν σημαντικά τη σημερινή 
δομή των μετακινήσεων αλλά και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησης είναι: 

 Η μονοδρόμηση της παραλιακής οδού από την Πλ. Ελευθερίας προς και μέχρι το Πάρκο Εγνατία με φορά

δυτική. Προτείνεται περιορισμός του σημερινού πλάτους οδοστρώματος σε μια λωρίδα κυκλοφορίας στην

πλευρά των κτιρίων και παράλληλη παρά το κράσπεδο στάθμευση στη μια πλευρά αποδίδοντας τον

υπόλοιπο χώρο προς το παραλιακό μέτωπο στους πεζούς και στους χρήστες ποδηλάτων.

 Η πεζοδρόμηση και ηπιοποίηση τύπου Woonerf του τμήματος της Εθνικής Αντιστάσεως μεταξύ της Λ.

Δημοκρατίας και της Μητρ. Ι. Καβύρη.

 Ο περιορισμός της διατομής της Λ. Δημοκρατίας στο κεντρικό της τμήμα μεταξύ Μοσχονησίων και

Νικομήδειας και κατασκευή κεντρικής νησίδας. Η τυπική διατομή που προτείνεται είναι κεντρική

διαχωριστική νησίδα πλάτους τουλάχιστον 3,0μ. και εκατέρωθεν μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,5μ.

Δυνατότητα αριστερών στροφών στην κατεύθυνση από Μοσχονησίων προς Νικομήδειας θα υπάρχει  μόνο

στη 14ης Μαΐου και στη Νικομήδειας. Στην κατεύθυνση από Νικομήδειας προς Μοσχονησίων θα υπάρχει

μόνο στην οδό Τζαβέλα (Πλ. Ελευθερίας). Δεξιές και αριστερές στροφές από τις κάθετους στο τμήμα αυτό

θα είναι δυνατές στην Μητρ. Ι. Καβύρη και Καραϊσκάκη, στην Τζαβέλα και στη Νικομήδειας.
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Εικόνα 4.1-2: Τυπική διατομή Λ. Δημοκρατίας 

 Η αντιδρόμηση της Διον. Σολωμού από Λ. Δημοκρατίας προς και μέχρι Εθν. Αντίστασης.

 Η μονοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Φιλιππίδη μεταξύ Νικομήδειας και Διον. Σολωμού με φορά προς τη

Διον. Σολωμού.

 Η μονοδρόμηση της Καραολή & Δημητρίου από Τζαβέλα (Πλ. Ελευθερίας) συνέχεια Λ. Βασ. Αλεξάνδρου

συνέχεια Απολλωνιάδος μέχρι το πάρκο Εγνατία με φορά δυτική.

 Η σύνδεση του παραλιακού μετώπου με τη Λ. Δημοκρατίας είναι δυνατή, στο τμήμα μεταξύ Φωκά και Πλ.

Ελευθερίας,  μέσω των οδών Τζαβέλα, Καραϊσκάκη, Μεσολογγίου και Ψαρών. Όλες οι άλλες κάθετες

πεζοδρομούνται όπως και η οδός Δικαστηρίων αλλά και στην άλλη πλευρά στα ανατολικά πεζοδρομείται η

οδός Εμπορίου μεταξύ της οδού Κουντουριώτη και Σπάρτακου. Άλλοι βασικοί σύνδεσμοι του παραλιακού

μετώπου με τη Λ. Δημοκρατίας είναι στη δυτική πλευρά το ζεύγος μονοδρόμων Βυζιηνού (φορά προς Λ.

Δημοκρατίας) και Ρήγα Φεραίου (φορά προς Λ. Βασ. Αλεξάνδρου)  .

 Η δημιουργία μιας ενδιάμεσης σύνδεσης μεταξύ της Ανατολικής Περιφερειακής και της Μεγάλης ή της

Μικρής Δυτικής Περιφερειακής η οποία θα συνδέει τον κόμβο της Ανατολικής Περιφερειακής στην οδό

Πολυζωίδη/Δημοκρίτου  με τον κόμβο της Μεγάλης ή Μικρής Δυτικής Περιφερειακής στον κόμβο της οδού
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Αγ.Δημητρίου. Η σύνδεση αυτή περιλαμβάνει τις οδούς Πολυζωίδη μέχρι Ανδρονίκου, συνέχεια την 

ενδιάμεση περιφερειακή μέχρι τον κυκλικό κόμβο στο Παλαιό Νοσοκομείο και συνέχεια την Αγ.Δημητρίου.  

 Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε δώδεκα κύριες διασταυρώσεις

• Λ. Μάκρης & Μικρή Δυτική Περιφερειακή.

• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Αγ.Δημητρίου.

• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Ηροδότου.

• Λ. Δημοκρατίας & Α. Παπαναστασίου

• Λ. Δημοκρατίας & Νικομήδειας.

• Λ. Δημοκρατίας & Λ. Κων/πόλεως – Σπαρτάκου.

• Λ. Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου/Βιζυηνού.

• Α. Παπαναστασίου & Κίρκης/28ης Οκτωβρίου.

• Λ. Δημοκρατίας & Ευσταθίου.

• Οι προβλεπόμενοι από τη μελέτη της Ανατολικής Περιφερειακής (εφόσον κατασκευασθεί) στις

διασταυρώσεις της Ανατολικής Περιφερειακής με την ανώνυμη οδό του Νέου Κολυμβητηρίου και με

την οδό Δημοκρίτου.

 Διαμορφώσεις δέκα κόμβων στις διασταυρώσεις:

• Λ. Δημοκρατίας & Α. Παπαναστασίου

• Λ. Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου/Βιζυηνού.

• Λ. Δημοκρατίας & Νικομήδειας.

• Λ. Δημοκρατίας & Λ. Κων/πόλεως – Σπαρτάκου.

• Λ. Δημοκρατίας & Ευσταθίου.

• Α. Παπαναστασίου & Αγ.Δημητρίου/Δήμητρας & Μαρκοπούλου.

• 14ης Μαίου – Ηροδότου – Θράκης – Ι. Καβύρη.

• Α. Παπαναστασίου & Κίρκης/28ης Οκτωβρίου.

• Γ.Κονδύλη & Στενημάχου & Ηροδότου.

• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Ηροδότου.

 Διανοίξεις τμημάτων οδών:

• Μομφεράτου μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Κατακουζηνού,

• Της οδού ανατολικά του Νέου Κολυμβητηρίου, συνέχεια προς βορρά μέχρι τη Χρ.Γιαννούτσου, όπου

σύμφωνα με τη μελέτη της Ανατολικής περιφερειακής προβλέπεται ισόπεδος κόμβος,

• Της Ευγενίδου Ευκλείδη ανατολικά του Νέου Κολυμβητηρίου,

• Του τμήματος της Εθν. Αντίστασης μεταξύ Ανδρονίκου και Γιαννούτσου

• Τα τμήματα της  Ανδρονίκου μεταξύ Καρτάλη και Κονδύλη, μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Άβαντος και

μεταξύ Ανδρονίκου και Ευσταθίου.

• Το τμήμα της οδού Τούντζα μεταξύ Ρόδου και Λ. Κων/πόλεως.

 Η πρόσβαση αποχώρηση από το λιμάνι θα γίνεται μέσω των οδών Καραολή & Δημητρίου – Σπάρτακου

μέχρι την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής και του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης
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σύμφωνα με το εγκεκριμένο Master Plan του Ο.Λ.Α. Ο ρόλος και οι συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στην Καραολή & Δημητρίου θα προσδιορισθούν με βάση τα σχέδια ανάπλασης κατά μήκος της και την 

αξιοποίηση των αποθηκών. 

 Εκτεταμένες μονοδρομήσεις του τοπικού οδικού δικτύου προκειμένου να δημιουργηθούν νόμιμες θέσεις

παράλληλης στάθμευσης παρά το κράσπεδο.

 Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη. Μέχρι

τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Έβρου σε νέα θέση το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιείται μόνο από τα λεωφορεία του

ΚΤΕΛ.

 Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Κ.Παλαιολόγου μεταξύ των οδών Μητρ. Ι. Καβύρη και 14ης Μαΐου.

 Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Αίνου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη.

 Η πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου.

 Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Χαρ.Τρικούπη μεταξύ των οδών Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη Γ.

 Άλλες ρυθμίσεις του βασικού δικτύου που προτείνονται είναι:

 Η αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και του χώρου στάθμευσης

στη χερσαία ζώνη του λιμανιού,

 Η αμφιδρόμηση της ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού μπροστά από το Τελωνείο.

 Η αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Μαυροκορδάτου μεταξύ Διον.Σολωμού και Νικομήδειας.

 Η μονοδρόμηση της οδού Έλλης με φορά προς βορρά.

 Η μονοδρόμηση της οδού Κρήτης με φορά προς την παραλία.

 Η μονοδρόμηση του αμφίδρομου τμήματος της οδού Σωκρ.Οικονόμου με φορά προς τα ανατολικά.

 Η αντιδρόμηση της οδού Ζυμβρακάκη.

 Η μονοδρόμηση της Κατακουζηνού με φορά προς τα ανατολικά.

 Η μονοδρόμηση των οδών Ήρας συνέχεια Γ. Παπανδρέου με φορά προς τα δυτικά.

 Η αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Υψηλάντου μεταξύ των οδών 40 Εκκλησιών και Ελ. Φιλιππίδη.
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 3.2 Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου 

Πίνακας 4.2-1: Προτεινόμενη Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου (Ετος 2023) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΤΟΣ 2023) 

Βαθμίδα Ιεράρχησης Οδός 

Πρωτεύουσα Αρτηρία Μικρή Δυτική Περιφερειακή – τμήμα Λ.Μάκρης έως Ηροδότου 

Χρ.Γιαννούτσου - Ανατολική Περιφερειακή 

Γεωργιάδη – τμήμα Ηροδότου έως Χρ.Γιαννούτσου 

Λ.Μάκρης - Λ. Δημοκρατίας – Ε.Ο. Νο 2 

Α.Παπαναστασίου 

Θράκης 

14ης Μαίου 

Ι. Καβύρη 

Ηροδότου 

Συνδετήρια Εγνατία Οδός – Αλεξανδρούπολη (συνέχεια της Ηροδότου) 

Ανδρονίκου – τμήμα Θράκης έως Κονδύλη 

Ανδρονίκου – τμήμα Σοφοκλέους/Καρτάλη έως Ευσταθίου 

Γ.Κονδύλη – τμήμα Ανδρονίκου έως Ικονίου. 

Ικονίου – τμήμα από Κονδύλη έως Κικόνων 

Κικόνων – τμήμα από Ικονίου έως Σοφοκλέους 

Σοφοκλέους 

Κρώμνης – τμήμα από Ανδρονίκου έως Ρόδου 

Ρόδου – τμήμα από Κρώμνης έως Ανδρονίκου 

Ευσταθίου (περιλαμβάνει τμήμα προς διάνοιξη) 

Άβαντος 

Ελ.Φιλιππίδη – τμήμα Άβαντος  έως Νικομήδειας 

Νικομήδειας – τμήμα Ελ.Φιλιππίδη έως Λ. Δημοκρατίας 

Δευτερεύουσα Αρτηρία Λ. Κωνσταντινουπόλεως 

Εθν. Αντίστασης – τμήμα Μητρ Ι. Καβύρη έως Αβαντος 
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Φυλής – τμήμα Ι. Καβύρη έως 14ης Μαϊου 

Καραολή & Δημητρίου – τμήμα Πλ. Ελευθερίας έως Σπάρτακου 

Τζαβέλλα 

Σπάρτακου 

28ης Οκτωβρίου 

Δ. Σολωμού – τμήμα Λ. Δημοκρατίας έως Εθν. Αντίστασης 

Αγ.Δημητρίου 

Πολυζωίδη (περιλαμβάνει τμήμα προς διάνοιξη) 

Στενημάχου 

Συλλεκτήρια Οδός Νικηταρά 

Μομφεράτου (περιλαμβάνει τμήμα προς διάνοιξη) 

Κίρκης 

Δήμητρας 

Κουταβού 

Μελά Παύλου – τμήμα μεταξύ Μαρκοπούλου και Μεσημβρίας 

Μεσημβρίας (Θρακιώτη) – τμήμα μεταξύ Π. Μελά και Αγ.Δημητρίου 

Κατακουζηνού – τμήμα μεταξύ Μικρής Δυτικής Περιφερειακής και Δήμητρας 

Γ. Παπανδρέου 

Ήρας 

Βιζυηνού 

Ρ. Φεραίου 

Καραϊσκάκη 

Κικόνων  - τμήμα μεταξύ Ικονίου και Κροβυλών 

Ρήβα – τμήμα μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Κικόνων 

Κροβυλών – τμήμα μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Κικόνων 

Πατρ. Κυρίλλου, τμήμα μεταξύ 28ης Οκτωβρίου – Ι14ης Μαίου 

Αυτοκρ. Θεοδώρας 

Ευκαρπίας 
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Ηρακλείου 

Χίου 

Ανατολικής Θράκης 

Κοραή Αδ. – τμήμα μεταξύ Ανατ. Θράκης και Λ. Δημοκρατίας 

Ελ.Φιλιππίδη – τμήμα Nικομήδειας έως Δ. Σολωμού 

Καποδιστρίου 

Βιζβύζη 

Ρόδου – τμήμα μεταξύ Ανδρονίκου και Λ. Κων/πόλεως 

Ποιμενίδη 

Δημοκρίτου 

Κεσσάνης 

Τούντζας (περιλαμβάνει τμήμα προς διάνοιξη) 

Διογένη 

Δέρκων 

Ξενοπούλου 

Α.Ο. στο ανατολικό όριο του Νέου Κολυμβητηρίου 

Γ. Καρτάλη 

Αγριανών 

Ανδρονίκου – τμήμα μεταξύ Ηροδότου και Θράκης 

Κονδύλη – τμήμα μεταξύ Ικονίου και Στενημάχου 

Καραολή & Δημητρίου – τμήμα μεταξύ Τζαβέλα και Λ. Βασ. Αλεξάνδρου 

Λ. Βασ. Αλεξάνδρου 

Απολλωνιάδος 

Ευγενίδη Ε. Εθν. Αντίστασης (περιλαμβάνει τμήμα προς διάνοιξη) 

Χατζησάββα Φ. – τμήμα μεταξύ Ευγενίδη Ευαγγέλου και Κονδύλη 

Συλλεκτήρια στην περιοχή  Μαίστρου Αλεξανδρουπόλεως 

Αρχιμήδους 

Ανατ. Θράκης 
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25ης Μαρτίου 

Αμφιτρίτης 

Συλλεκτήρια στην περιοχή Απαλού 14η Μαίου 

Κοιμ.Θεοτόκου 

Κανάρη 

Πέτρας 

Συλλεκτήρια στην περιοχή Ν.Χιλής Κανάρη 

Τραπεζούντας 

Σμύρνης 

Οδός από/προς Νοσοκομείο. 

Από τις παραπάνω οδούς η Ανατολική Περιφερειακή και η Μεγάλη Δυτική Περιφερειακή κατατάσσονται σύμφωνα 
με την κατηγοριοποίηση ΟΜΟΕ-ΚΑΟ στην κατηγορία οδών ΒΙΙΙ ενώ οι υπόλοιπες πρωτεύουσες αρτηρίες μπορούν 
να ενταχθούν στην κατηγορία ΓΙΙΙ. Οι δευτερεύουσες αρτηρίες μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία ΓΙV οι δε 
συλλεκτήριες οδοί στην κατηγορία ΔΙV. 
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 3.3 Προτάσεις για Χωροθέτηση Χώρων Αναμονής Ταξί, Χώρων Τροφοδοσίας 
Καταστημάτων και  Χώρων Εξυπηρέτησης Τουριστικών Λεωφορείων 

Όσον αφορά στη χωροθέτηση χώρων αναμονής ταξί πρόταση της μελέτης είναι η κατάργηση του χώρου στην οδό 
Μαζαράκη καθώς με την υλοποίηση της πρότασής μας για κατασκευή κεντρικής νησίδας στη Λ. Δημοκρατίας δεν θα 
είναι δυνατή πλέον η εξυπηρέτηση μετακινήσεων προς τα ανατολικά. Για το λόγο αυτό προτείνεται η  μεταφορά της 
πιάτσας στην οδό Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δικαστηρίων και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου από όπου μπορούν να 
εξυπηρετηθούν μετακινήσεις προς όλους τους προορισμούς χωρίς περιπορείες . 

Για τη χωροθέτηση θέσεων στάσης για φορτοεκφόρτωση η μελέτη υιοθετεί την σχετική πρόσφατη πρόταση (Δεκ. 
2014) της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και διαφοροποιείται όσον αφορά στις ώρες τροφοδοσίας 
αντιπροτείνοντας οι θέσεις αυτές να είναι αποκλειστικά και μόνο για φορτοεκφόρτω.ση και ενεργές όλο το 24ωρο. 

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τουριστικών λεωφορείων προτείνεται η δημιουργία χώρων επιβίβασης – 
αποβίβασης για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μέχρι τριών τουριστικών λεωφορείων  στην Καραολή & Δημητρίου, στο 
τμήμα μεταξύ της Πλ. Ελευθερίας και της οδού Κουντουριώτου καθώς και δύο ακόμη θέσεις στην οδό Τζαβέλα 
αντικριστές μεταξύ της Πλ. Ελευθερίας  και της ανώνυμης οδού μπροστά στο Τελωνείο. Μετά την αποβίβαση των 
επιβατών τους τα τουριστικά λεωφορεία θα κατευθύνονται σε ειδικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή  όπου σήμερα 
λειτουργεί  ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης του Ο.Λ.Α στο τέρμα της οδού Κύπρου.     
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 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

 
4.1 Γενικά 

Στα πλαίσια εξειδίκευσης των προτάσεων παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διατυπώνονται και μια σειρά 
παρεμβάσεων που έχουν σα στόχο την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της πόλης τόσου του κέντρου όσο και των 
γειτονιών της. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην αστική (εντός σχεδίου) περιοχή η διαχρονική εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών 
ρύθμισε σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο τις χρήσεις γης, όμως τα έργα υποδομής (διανοίξεις οδών, διαμορφώσεις 
πεζοδρόμων, χώρων πρασίνου, αστικός εξοπλισμός κλπ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση δημιουργώντας 
«ασυνέχειες» στον αστικό ιστό αφενός και αφετέρου σημαντικό έλλειμα δημοσίων χώρων που σε αρκετές 
περιπτώσεις έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δομημένου χώρου και της ποιότητας ζωής σε αυτόν. 

Για πολλές δεκαετίες οι δρόμοι εκτός και εντός αστικών περιοχών σχεδιάστηκαν σύμφωνα με πρότυπα και 
προδιαγραφές, όμοια, για να εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες και να βελτιώνουν τα επίπεδα εξυπηρέτησης και 
ασφάλειας κίνησης των οχημάτων. Η δημιουργία/κατασκευή οδών με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα όταν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι χαμηλοί, 
είναι τελικά μη συμβατή με ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι δρόμοι εντός κατοικημένων περιοχών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
γειτονιάς και χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους ως τόποι συνάντησης, περιπάτου/αναψυχής κλπ  ενώ 
ταυτόχρονα αποτελούν τη «θέα» (αστικό τοπίο) που αντικρίζουν είτε κατοικούν είτε περνούν από αυτούς. 
Λειτουργούν λοιπόν ως δημόσιοι χώροι πολλαπλών χρήσεων που οι χρήστες τους, άνθρωποι και αυτοκίνητα, έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, μικρής ή και μεγάλης κλίμακας, στο οδικό δίκτυο της Αλεξανδρούπολης, πέρα των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κίνησης/στάθμευσης των οχημάτων προωθούν τις 
ασφαλείς ήπιες μορφές μετακίνησης με τη δημιουργία: 

 οδών ήπιας κυκλοφορίας 
 woonerf  (shared streets – living streets) 
 πεζοδρόμων 
 ποδηλατοδρόμων 

με αποτέλεσμα τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων και οχημάτων σε ένα αναβαθμισμένο αστικό τοπίο. 

Ηδη από τα στοιχεία της απογραφής διαπιστώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις μείωσης 
της ταχύτητας τόσο σε οδούς του βασικού οδικού δικτύου όσο και σε τοπικές οδούς («ηπιοποιήσεις»). 
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 4.2 Οδοί ήπιας κυκλοφορίας – Σχολικοί δακτύλιοι – Ζώνες Ηπιας Κυκλοφορίας (ΖΗΚ)  

4.2.1 Προδιαγραφές - Ορισμοί 

Το Σεπτέμβριο του 2013 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2302 Β/16-9-2013) η ΥΑ 
ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 «Εγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας» με την οποία ορίζονται: 

 Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας
 Τεχνικές οδηγίες βασικών μέτρων για τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας
 Παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων

Για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης: 

 ΥΑ 52907/28-12-2009, ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 

 Σχετικές Εγκύκλιοι 3/24-3-2011 και 7/10-6-2010 
 Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ - «Σχεδιάζοντας για όλους», 

ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998 
 Γενικές Οδηγίες για ποδηλατοδρόμους, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002 

Στόχος των παρεμβάσεων/μέτρων για τη δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας είναι η μείωση της ταχύτητας των 
οχημάτων και η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας κίνησης των «ευάλωτων» χρηστών (πεζοί & ποδηλάτες) και 
παράλληλα η αναβάθμιση του αστικού τοπίου. 

Προτεινόμενα μέτρα: 

 Εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες σε οδοστρώματα (SPEED STOPPERS - «σαμαράκια»)
 Θορυβώδεις λωρίδες (κυρίως για τον εξωαστικό χώρο)
 Ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας»)
 Μείωση πλάτους οδοστρώματος
 Προεξοχή στο οδόστρωμα
 Σημείο συμπίεσης (κυκλοφοριακός λαιμός)
 Οφιοειδής διάταξη

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο «τύποι» οδών ήπιας κατηγορίας: 

Τύπος Α: χωρίς τη μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες -
θορυβώδεις λωρίδες - ανακλαστήρες οδοστρώματος) 

Τύπος Β: με μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (μείωση πλάτους οδοστρώματος - προεξοχή 
στο οδόστρωμα  - σημείο συμπίεσης - οφιοειδής διάταξη) 
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Σχ.  5.2-1: Τυπική διάταξη εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων 

Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 
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Σχ.  5.2-2: Προοπτικά - 

Θορυβώδεις λωρίδες 

Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 
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Σχ.  5.2-3: Προοπτικό - Προεξοχή στο 

οδόστρωμα της οδού 

Σχ.  5.2-4: Προοπτικό - Σημείο συμπίεσης (Κυκλοφοριακός λαιμός) 

Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 

Σχ.  5.2-5: Τυπική διατομή - Οφιοειδής διάταξη 
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Σχ.  5.2-6: Προοπτικό - Οφιοειδής διάταξη 

Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 

4.2.2 Σχολικοί δακτύλιοι (ΣΔ) 

Οι σχολικοί δακτύλιοι προτάθηκαν ως μέτρο, στην κυκλοφοριακή μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2000, και 
εφαρμόστηκε με την απαραίτητη κάθετη σήμανση, μέτρο που επεκτάθηκε και σε άλλα σχολικά συγκροτήματα. 

Παράλληλαι πραγματοποιήθηκαν, κυρίως αποσπασματικά, παρεμβάσεις στη γεωμετρία των οδών σε κάποια 
σχολικά συγκροτήματα όπως σημεία συμπίεσης / εσοχές.  

Στο χάρτη (Χάρτης 5.2-1) που ακολουθεί απεικονίζονται οι σχολικοί δακτύλιοι όπως εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα 
στοιχεία της καταγραφής αλλά και της μελέτης του 200 που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Φάση Ι της παρούσας 
μελέτης. 

Χάρτης 5.2-1: Σχολικοί δακτύλιοι (2000) 
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4.2.3 Ζώνες Ηπιας Κυκλοφορίας (ΖΗΚ) στα σχολικά συγκροτήματα 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες, ειδικότερα για την οδική ασφάλεια περιμετρικά όλων των σχολικών 
συγκροτημάτων προτείνονται Ζώνες/Περιοχές Ηπιας Κυκλοφορίας (ΖΗΚ) Χάρτης 5.2-2) στις οποίες  θα 
εφαρμοσθούν μέτρα/ρυθμίσεις τόσο στο πεζοδρόμιο όσο και στο οδόστρωμα. 

• Παρεμβάσεις & Σήμανση στα πεζοδρόμια, προτείνεται:

Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου: η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, σε βάρος της παρόδιας στάθμευσης, μπροστά 
από την (τις) έξοδο(ους/είσοδο(ους) με στόχο την εκτόνωση των χρηστών (μαθητών – διδασκόντων – γονέων) 
ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής (προσέλευση – αποχώρηση). 

Εμπόδια: τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων (κάγκελα) που παρεμποδίζουν την άμεση πρόσβαση στο οδόστρωμα. 
Εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου εμπόδια όπως καθιστικά, ζαρντινιέρες κλπ, σε 
συνεχή διάταξη χωρίς κενά, εφόσον υπάρχει επαρκές πλάτος πεζοδρομίου. 
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 Οδηγός κίνησης παιδιών: κατασκευή λωρίδας επί του πεζοδρομίου από χυτό ή άλλο έγχρωμο υλικό, παράλληλα με 
την όδευση τυφλών εφόσον υπάρχει επαρκές πλάτος ή σε αντίθετη περίπτωση μπορεί και να ταυτίζονται όπως 
φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχ. 5.2-7) 

Κατακόρυφη σήμανση: πινακίδες που προβλέπει η σχετική με τα σχολεία νομοθεσία όπως προειδοποιητικές, 
αναγγελίας κινδύνου, περιορισμού ταχύτητας κλπ. 

Σχ.  5.2-7: Οδηγός κίνησης παιδιών ή και τυφλών 
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Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 

Σχ.  5.2-8: Σκαρίφημα κατακόρυφης & οριζόντιας σήμανσης γύρω από σχολικό συγκρότημα 
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• Παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, προτείνεται

Διαβάσεις: για τη διαμπερή κίνηση μαθητών, δασκάλων και γονέων στις διασταυρώσεις και σε απόσταση 15μ. από 
την είσοδο/έξοδο η κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων και ειδικώτερα στις διασταυρώσεις των οδών.  

Εσοχές – Οφιοειδής διάταξη: ειδικές διαμορφώσεις/εσοχές και εφόσον το πλάτος της οδού επαρκεί οφιοειδής 
διάταξη. 

Σχ.  5.2-9: Παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα για πρόσβαση σε σχολικά συγκροτήματα 
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Σχ.  5.2-10: Τυπική διατομή υπερυψωμένης διάβασης πεζών 

Πηγή: ΦΕΚ 2302 Β’ 16-9-2013 

Τέλος προτείνεται να εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες εφαρμογής ανά σχολικό συγκρότημα με την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ανά περιοχή με στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για ασφαλείς μετακινήσεις των χρηστών τους. 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνονται οι οδοί/περιοχές παρεμβάσεων περιμετρικά των σχολικών 
συγκροτημάτων όλων των βαθμίδων οι οποίες θα οριστικοποιηθούν κατά την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής. 
(Χάρτης 5.2-2) 

Χάρτης 5.2-2: Ζώνες Ηπιας Κυκλοφορίας στα σχολικά συγκροτήματα 
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 4.3 Woonerf ή shared street ή living street ή «ζωντανός δρόμος» 

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά και σαφής διαχωρισμός των δύο όρων, αυτού των 
«οδών ήπιας κυκλοφορίας» και των woonerf ή shared street ή living street. 

Τη δεκαετία του ’70 στην Ολλανδία δημιουργήθηκε μια κίνηση για την που έφερε στη δημόσια συζήτηση αλλά και 
πρακτική, μια άλλη αντίληψη σχεδιασμού των δρόμων στις αστικές περιοχές. 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη αυτή ο δρόμος αλλάζει χαρακτήρα και μετατρέπεται σε ένα κοινωνικό δημόσιο χώρο 
για τους ανθρώπους και τις μετακινήσεις με ποδήλατο με αντίστοιχο εξοπλισμό/υποδομές και ταυτόχρονη 
υποβάθμιση/ή υπό προϋποθέσεις κίνηση/παρουσία του αυτοκινήτου και σηματοδοτεί μια άλλη οπτική του 
σχεδιασμού για τους αστικούς δρόμους και τη λειτουργία τους. 

Εικόνα 5.3-1: Ο δρόμος ... 

Εικόνα 5.3-2: Φωτορεαλιστική 

απεικόνιση της άλλης αντίληψης 

σχεδιασμού του δρόμου 

Πηγή: MODEL DESIGN MANUAL for Living Streets, CA, USA 
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Η έννοια woonerf ή shared street ή living street ή «ζωντανού δρόμου» λοιπόν, διαφέρει σημαντικά από την έννοια 
της «ηπιοποίησης» / οδού ήπιας κυκλοφορίας που έχει σαν στόχο τη μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων 
με ή χωρίς ανασχεδιασμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος και τη βελτίωση της ασφάλειας 
κίνησης των πεζών και ποδηλατών σε αυτούς.  

Εικόνα 5.3-3: Shared street, Κοπεγχάγη, Δανία 

Εικόνα 5.3-4: Οδός ήπιας κυκλοφορίας 

Εικόνα 5.3-5: Οδός ήπιας κυκλοφορίας – 

υπερυψωμένη διάβαση πεζών 

Εικόνα 5.3-6: Shared street, Κρόνινγκεν, Ολλανδία 

Πηγή: MODEL DESIGN MANUAL for Living Streets, CA, USA 
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Η εμπειρία ευρωπαϊκών αλλά και αμερικανικών πόλεων που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν την «άλλη» αντίληψη του 
δρόμου, σαν κοινωνικό χώρο αφισβητώντας τη κυριαρχία του αυτοκινήτου, έδειξε ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις 
τόσο στο περιβάλλον του δρόμου όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν παρουσιάζονται και κάποια προβλήματα ειδικότερα στα αρχικά στάδια εφαρμογής τα οποία όμως επιλύονται στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους από το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση κατά τη μεταβατκή περίοδο. 

Πίνακας 5.3-1: Woonerf, Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Μείωση της ταχύτητας των οχημάτων - Μείωση/απώλεια θέσεων στάθμευσης

 Αύξηση των επιπέδων ασφάλειας - Κυκλοφοριακή συμφόρηση/συνωστισμός

 Αποτελεσματικότερη χρήση του δημόσιου
χώρου

- Μείωση της ταχύτητας ανταπόκρισης των οχημάτων

ανάγκης 

 Αύξηση της κοινωνικότητας και των
δραστηριοτήτων

 Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με
κινητικές δυσκολίες

 Δημιουργία ελκυστικότερου αστικού 
περιβάλλοντος

 Αύξηση της αξίας των αστικών ακινήτων

 Μείωση της εγκληματικότητας

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη κατέληξαν συμπερασματικά  ότι ένα καλά 
σχεδιασμένο οδικό δίκτυο προσφέρει εκτός από τις ασφαλείς μεταφορές και πολλαπλά άλλα οφέλη περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά. Τα βιώσιμα δίκτυα όχι μόνο διαμορφώνουν θετικές τάσεις ανάπτυξης αλλά συμβάλλουν 
σημαντικά στη μείωση του κόστους των μετακινήσεων, των απαιτούμενων υποδομών αλλά και ενσωματώνουν 
ευκολότερα τις τεχνολογικές αλλαγές προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα προστασίας τόσο του 
ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι βασικές αρχές που ακολουθούνται στον σχεδιασμό ενός woonerf είναι: 

 Ευκρινής είσοδος/έξοδος: θα πρέπει να τοποθετείται σχετική σήμανση που θα δηλώνει την αρχή και το 
τέλος. Ιδιαίτερα η είσοδος θα πρέπει να είναι δομημένη με σαφήνεια με την χρήση και στοιχείων όπως 
δένδρα/φύτευση, κατασκευές.  

 Ενιαίο επίπεδο: η κίνηση πεζών και οχημάτων θα πρέπει να είναι σε ενιαίο επίπεδο αφού η απουσία 
αποκλειστική λωρίδας κίνησης των αυτοκινήτων συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας και στην 
προσεκτικότερη οδήγηση. Διαφορετικά χρώματα και υλικά κατασκευής μπορούν να προσδιορίζουν 
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περιοριστικά μόνο για τα αυτοκίνητα  της επιφάνειας που μπορούν αυτά να χρησιμοποιήσουν ενώ η κίνηση 
πεζών ή ακόμα και το παχνίδι των παιδιών επιτρέπεται ελεύθερα σε όλο το χώρο. 

 Πρόσθετα μέτρα ανάσχεσης της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων: δημιουργία οφιοειδών διαδρομών 
με τη διάταξη αστικού εξοπλισμού (καθιστικά κλπ), φυτεύσεων κα. 

 Θέσεις στάθμευσης: δημιουργία κατά τόπους (σε όλο το μήκος) μικρού αριθμού θέσεων στάθμευσης  κάθε 
φορά ώστε να αποφεύγεται εικόνα επιβολής του αυτοκινήτου στο χώρο. Παράλληλα οι εσοχές στάθμευσης 
λειτουργούν και ως «μέτρα» μείωσης της ταχύητητας. 

 Αστικός εξοπλισμός: μόνιμες ή και προσωρινές κατασκευές όπως καθιστικά, φωτιστικά, ενημερωτικοί 
πίνακες κλπ, με ιδιαίτερη μέριμνα για ΑΜΕΑ όπως ειδικές λωρίδες κίνησης τυφλών, χώροι στάσης 
αμαξιδίων, κλπ 

 Φύτευση: υψηλή και χαμηλή φύτευση (δένδρα – παρτέρια κλπ) 

Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του σύνθετου αυτού δημόσιου χώρου (landscape) είναι αποτέλεσμα επιλογών που 
στηρίζονται τόσο στις ιστορικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες όσο και στη αισθητική του ίδιου του αστικού τοπίου που το 
περιβάλλει ή και που στοχεύει στην αναβάθμιση του. 

Εικόνα 5.3-7: Ιστορικό κέντρο - Ρώμη 
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 4.4 Πεζόδρομοι 

Από την καταγραφή αλλά και τις αυτοψίες διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων πεζοδρόμων, 
ειδικότερα στις περιοχές εκτός κέντρου, είτε παραμένουν αδιάνοικτοι είτε δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία του ρόλου τους με τη σημερινή λειτουργία (πχ ελεύθερη κίνηση οχημάτων). 

Εικόνα 5.4-1: ο πεζόδρομος(?) της οδού Ομήρου στα ανατολικά της πόλης 

Εικόνα 5.4-2: Κάθετος επί της Αλαμάνας χαρακτηρισμένος πεζόδρομος 

Προτείνεται: 

 η διάνοιξη και διαμόρφωση των ήδη θεσμοθετημένων πεζοδρόμων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον 
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό / φυτεύσεις σύμφωνα ΥΑ 10788/2004, 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» 

 ανάρτηση του κανονισμού λειτουργίας του πεζοδρόμου 

 θεσμοθέτηση των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη πεζοδρόμων με την εκπόνηση των σχετικών 
πολεοδομικών μελετών τοπικών τροποποιήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Εικόνα 5.4-3: Πεζόδρομος στην Agueda, Πορτογαλία 

Εικόνα 5.4-4: Πεζοδρόμηση της παραλιακής 

λεωφόρου στο Βόλο 
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 4.5 Ποδηλατόδρομοι 

Γενικά 

Ένας από τους στόχους της Πράσινης Βίβλου 2007 είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στις πόλεις, με μια 
σειρά από δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης όπως το βάδισμα και η 
ποδηλασία, και ανάπτυξη υποδομών για τα εν λόγω μέσα μετακίνησης.  

Προδιαγραφές 

Ο σχεδιασμός και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ακολούθεί τις 
υφιστάμενες προδιαγραφές και οδηγίες.  

Αυτές είναι: 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ), 
o Τεύχος 2 : Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ)
o Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ)

 Γενικές Οδηγίες για Ποδηλατόδρομους Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (2002) 
 Υπουργική απόφαση αρ. 10788 (ΦΕΚ285Δ‐5/3/2004) για την «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων 

(Standards)» 
Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι υπό σύνταξη νέες οδηγίες για του 
ποδηλατόδρομους, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες τη στιγμή που εκπονείται η κυκλοφοριακή μελέτη. 

Τύποι ποδηλατόδρομων 

Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικοί ή μικτοί. Στους αποκλειστικούς ποδηλατόδρομους κινούνται σε μία ή δύο 
λωρίδες αποκλειστικά οι ποδηλάτες, ενώ οι μικτοί δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την κίνηση ποδηλάτων. 

Οι αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι υλοποιούνται συνήθως με: 

 λωρίδες ποδηλάτου (μιας κατεύθυνσης)
 διαδρόμους συνοδευτικούς (μιας ή δύο κατευθύνσεων)
 διαδρόμους με ανεξάρτητες χαράξεις (μιας ή δύο κατευθύνσεων – συνήθως αναψυχής)

Οι μικτοί ποδηλατόδρομοι, διαχωρίζονται ανάλογα με την κύρια χρήση ποδηλάτου ή όχι: 

 κύρια χρήση ποδηλάτου, δευτερεύουσα χρήση πεζοί ή οχήματα σε
o ανεξάρτητες διαδρομές συνύπαρξης με πεζούς.
o οδούς ποδηλάτου - συνύπαρξη με οχήματα

 δευτερεύουσα χρήση ποδηλάτου σε
o πεζόδρομους, πεζοδρόμια ,διαδρομές περιπάτου (συνύπαρξη με πεζούς)
o οδούς ήπιας κυκλοφορίας , λωρίδες μη αποκλειστικής χρήσης (συνύπαρξη με οχήματα)
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Οι ποδηλατόδρομοι της Αλεξανδρούπολης 
Για την καλύτερη αξιολόγηση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της Αλεξανδρούπολης, διαχωρίζονται κατ’αρχή ανάλογα 
με την κατάσταση υλοποίησης, δηλαδή σε: 

 υφιστάμενο δίκτυο 
 προγραμματισμένο δίκτυο (από τις μέχρι τώρα εκπονηθείσες μελέτες και εγκρίσεις) και 
 προτεινόμενο από την κυκλοφοριακή μελέτη δίκτυο 

Χάρτης 5.5-1: Δίκτυο ποδηλατοδρόμων – κατάσταση υλοποίησης 

5.5.4.1 Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομων συνολικού μήκους 5.51 χλμ είναι είτε αποκλειστικοί, υλοποιημένοι με 
διαδρόμους συνοδευτικούς στις οδούς:  

 Μητροπολίτη Ι. Καβύρη, από Λ. Δημοκρατίας μέχρι Εθνικής Αντίστασης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και
από Εθνικής Αντίστασης με μία λωρίδα κυκλοφορίας

 Λ. Δημοκρατίας, από Μ. Ι. Καβύρη ως 28ης Οκτωβρίου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας
 Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, από Λ. Δημοκρατίας ως τον κόμβο του Παλαιού Νοσοκομείου με δύο λωρίδες

κυκλοφορίας
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 είτε μικτοί, υλοποιημένοι πάνω στο πεζοδρόμιο στις οδούς: 

 Εθνικής Αντίστασης, από 14ης Μαΐου ως Εργίνου
 Οδός προς το νέο κολυμβητήριο, από Ανδρόνικου ως το Κολυμβητήριο

Το συνολικό μήκος των αποκλειστικών ποδηλατόδρομων είναι 3.15 χλμ, εκ των οποίων διπλής λωρίδας 
κυκλοφορίας είναι τα 2.25 χλμ, ενώ τα 0.90 χλμ είναι μιας λωρίδας κυκλοφορίας. 

Το συνολικό μήκος των μικτών ποδηλατόδρομων είναι 2.36 χλμ, εκ των οποίων διπλής λωρίδας κυκλοφορίας είναι 
τα 0.34 χλμ, ενώ τα 2,02 χλμ είναι μιας λωρίδας κυκλοφορίας. 

Χάρτης 5.5-2: Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Προγραμματισμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Στην πόλη είναι προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, συνολικού μήκους 7.73 χλμ που 

αφορά: 

 επέκταση του ποδηλατόδρομου από τον Κόμβο του Παλιού Νοσοκομείου μέχρι τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης
 επέκταση του ποδηλατόδρομου από τον Κόμβο του Παλιού Νοσοκομείου μέσω της Θράκης και συνεχεία

Ανδρονίκου μέχρι το σχολικό συγκρότημα του 5ου Δημοτικού και των 5ου και 20ου Νηπιαγωγείων
 στη μελέτη της Δυτικής Περιφερειακής (μικρή δυτική περιφερειακή) που βρίσκεται υπό κατασκευή

προβλέπεται ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι αποκλειστικός, μίας λωρίδας κυκλοφορίας από Παπανδρέου
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Γ. μέχρι τη Νικηταρά, από Αγ. Δημητρίου μέχρι Συνασού και από Αγχιάλου μέχρι Γιαννούτσου Χ, ενώ τα 
υπόλοιπα τμήματα είναι μιάς λωρίδας κυκλοφορίας 

 οι πεζόδρομοι-ποδηλατόδρομοι και ποδηλατόδρομοι από την Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής επέκτασης
«ΦΥΤΩΡΙΟ» στην Πολεοδομική Ενότητα της «ΕΞΩΠΟΛΗΣ»

 Τα τμήματα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας έχουν συνολικό μήκος 5.57 χλμ, και τα τμήματα με μία λωρίδα
κυκλοφορίας έχουν συνολικό μήκος 2.16 χλμ.

Με την 451/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια με την 4082/25-11-2015 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η «Επέκταση 
υφιστάμενου ποδηλατόδρομου επί της Λ. Δημοκρατίας & Μάκρης και επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή) του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης» όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Επέκταση του ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Δημοκρατίας και Μάκρης από την 28η Οκτωβρίου έως τον κόμβο 
Παπαναστασίου.  

 Επέκταση νέου ποδηλατοδρόμου επί της οδού Κύπρου και από τον κόμβο με τη Λ. Αλεξάνδρου, έως την 
είσοδο του λιμανιού.  

 Επέκταση νέου ποδηλατοδρόμου επί της Λ. Αλεξάνδρου (παραλιακή) και από τον κόμβο με τη Λ. 
Δημοκρατίας, έως τον κυκλικό κόμβο της πλατείας Ελευθερίας. 

Χάρτης 5.5-3: Προγραμματισμένοι ποδηλατόδρομοι 
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Προτεινόμενο από τη μελέτη δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

Στη μελέτη προτείνεται νέα επέκταση που ολοκληρώνει το δικτύου ποδηλατοδρόμων, με σκοπό την κάλυψη όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερου αστικού χώρου καθώς και τη σύνδεση τους με τους οικισμούς της Ν. Χηλής και Μαίστρου.. 
Προτείνεται επίσης και ο υπεραστικός ποδηλατόδρομος που οδηγεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο όριο του 
οικισμού Μαΐστρος. 

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων ποδηλατόδρομων είναι 13.03 χλμ, από τα οποία τα 11.73 είναι στον αστικό 
χώρο και 1.3χλμ αποτελούν τον υπεραστικό ποδηλατόδρομο. 

Οι τύποι που προτείνονται είναι 

 αποκλειστικοί: διάδρομοι συνοδευτικοί, ανεξάρτητες χαράξεις
 μικτοί: σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, διαδρομές περιπάτου
 woonerf

Ποδηλατόδρομος της Λ. Δημοκρατίας 

Προτείνεται η συνέχεια του ποδηλατόδρομου επί της Λ. Δημοκρατίας, από την οδό Μ. Ι. Καβύρη προς τα ανατολικά 
και μέχρι την Γιαννούτσου Χ.  

Η χάραξή του ακολουθεί τη νότεια παρειά της λεωφόρου, καταλαμβάνοντας τμήμα του σημερινού οδοστρώματος, 
με διάδρομο συνοδευτικό και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτου (αμφίδρομη κίνηση).  

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Μακράς Γέφυρας, λόγω της αριστερής στροφής προς την Τζαβέλλα, ο 
ποδηλατόδρομος θα κατασκευαστεί στο χώρο του πεζοδρομίου, με διάδρομο αποκλειστικής χρήσης (συνοδευτικό, 
αμφίδρομης κίνησης). 

Στο τμήμα μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και υποκαταστήματος ALPHA BANK, ο ποδηλατόδρομος 
ακολουθεί την οδό που βρίσκεται στο νότιο όριο του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος 
από την πολεοδομική μελέτη ως «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ». 

Από το σημείο αυτό και μέχρι τον κόμβο με την Γιαννούτσου Χ., δημιουργείται ποδηλατόδρομος στο τμήμα μεταξύ 
του οδοστρώματος της Λεωφόρου και το όριο απαλλοτρίωσής για την διαπλάτυνσή της. 

5.5.4.3.2 Ποδηλατόδρομος Κωνσταντινουπόλεως 

Στην προτεινόμενη διατομή της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία θα εφαρμοστεί μετά την απομάκρυνση της 
Σιδηροδρομικής Γραμμής, προβλέπονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος αμφίδρομοι ποδηλατόδρομοι, από τη Λ. 
Δημοκρατίας μέχρι την Εθνικής Αντίστασης. 

Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου, συνοδευτικού διαδρόμου. 

5.5.4.3.3 Ποδηλατόδρομος Εθνικής Αντίστασης 

Αποτελεί τη συνέχεια του ποδηλατόδρομου της Εθνικής Αντίστασης, στο τμήμα της που προβλέπεται να διανοιχθεί, 
μέχρι την Άβαντος, ακολουθώντας διαδρομή των οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται ως «ΚΧ-ΠΡΑΣΙΝΑ» 
από τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες. 
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 Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου, ανεξάρτητης χάραξης μέσα στα ΚΧ, διπλής 
κατεύθυνσης και λωρίδων κυκλοφορίας. 

Ποδηλατόδρομος της Λ. Μάκρης - Κατακουζηνού 

Αποτελεί τη συνέχεια του ποδηλατόδρομου της Λ. Δημοκρατίας, από την Παπαναστασίου Αλέξανδρου και δυτικά, 
συνδέοντας τον με τον ποδηλατόδρομο της υπό κατασκευή Δυτικής Περιφερειακής Οδού (μικρή περιφερειακή). 

Ακολουθεί την πορεία Λ.Δημοκρατίας, από Παπαναστασίου έως Κουταβού, Λ.Μάκρης από Κουταβού μέχρι τον 
προτεινόμενο πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο της Φιλικής Εταιρείας και τμήμα που φτάνει στο Δημοτικό Κάμπινγκ. 
Μέσω της Φιλικής Εταιρείας καταλήγει στην Κατακουζηνού, την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική, για να ενωθεί 
με τον περιφερειακό ποδηλατόδρομο. 

Σύνδεση γίνεται με νέο τμήμα από την οδό Παπανδρέου Γ. μέχρι την Λ. Μάκρης (διότι ο ποδηλατόδρομος της υπό 
κατασκευή περιφερειακής έχει σχεδιαστεί μέχρι την Παπανδρέου Γ.) και συνεχίζει με νότια διαδρομή, στο όριο του 
υπό έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Καλλιθέας – Χιλής, το οποίο συνδέεται με τον πεζόδρομο-
ποδηλατόδρομο που προτείνει η πολεοδομική μελέτη. 

Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου, συνοδευτικού διαδρόμου, διπλής κατεύθυνσης και 
λωρίδων κυκλοφορίας. 

Ποδηλατόδρομος Ποιμενίδη Α. – Πολυζωΐδη – Γιαννούτσου Χ. 

Αποτελεί την σύνδεση από την Εθνικής Αντίστασης (τμήμα προς διάνοιξη) μέχρι τον κόμβο της Λ. Δημοκρατίας με 
την Γιαννούτσου Χ., ακολουθώντας την ποδηλατική διαδρομή Ποιμενίδη Άγγελου – Πολυζωΐδη – Γιαννούτσου Χ. 

Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου, συνοδευτικού διαδρόμου, διπλής κατεύθυνσης και 
λωρίδων κυκλοφορίας. 

Ποδηλατόδρομοι Εξώπολης 

Συμπληρώνουν το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πολεοδομικής ενότητας «ΕΞΩΠΟΛΗΣ». Αποτελούνται από: 

 επέκταση του προγραμματισμένου ποδηλατόδρομου από το κολυμβητήριο μέχρι τη Γιαννούτσου Χ. και από
εκεί μέχρι την Γεωργιάδη Θ., όπου καταλήγει ο προγραμματισμένος ποδηλατόδρομος της υπό κατασκευή
δυτικής περιφερειακής οδού.

 ποδηλατόδρομος στην Καρτάλη Γ., από τον προγραμματισμένο πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο, από την
πολεοδομική μελέτη του «ΦΥΤΩΡΙΟΥ» που καταλήγει στην Καρτάλη Γ. μέχρι τη Σοφοκλέους

 ποδηλατόδρομος στην Λακατάμιας, από την Καρτάλη Γ. ως την Χατζησάββα Φ. που είναι και η είσοδος του
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ»

 ποδηλατόδρομος στην Κονδύλη Γ., από την Ανδρόνικου μέχρι την Γεωργιάδη Θ. σε σύνδεση με τον
προγραμματισμένο ποδηλατόδρομο της υπό κατασκευή δυτικής περιφερειακής οδού

 επέκταση του ποδηλατόδρομου στην Αγίου Δημητρίου, από τη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης μέχρι τον
προγραμματισμένο ποδηλατόδρομο της υπό κατασκευή δυτικής περιφερειακής οδού

Οι ποδηλατόδρομοι είναι αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτου, συνοδευτικού διαδρόμου, διπλής κατεύθυνσης και 
λωρίδων κυκλοφορίας, εκτός του πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, που είναι μικτής χρήσης. 
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Woonerf 

 Οι προτεινόμενες οδοί οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως οδοί WOONERF ή LIVING STREETS ή SHARED STREETS, 

επιτρέπουν τη μικτή χρήση πεζός – ποδηλάτης – όχημα, με την αντίστοιχη παραχώρηση προτεραιότητας. 

Από τη μελέτη προτεινόμενοι Woonerf είναι οι: 

 Εθνικής Αντίστασης, από τη Λ.Δημοκρατίας μέχρι την Μ.Ι.Καβύρη
 Θερμοπυλών, από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Μ.Ι.Καβύρη
 Πλαταιών, από Αμφιπόλεως μέχρι Κοραή Α.
 Ειρήνης, σε όλο το μήκος της
 Εμπορίου, σε όλο το μήκος της
 Δικαστηρίων, από Φωκά Ν. μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας

Υπεραστικός ποδηλατόδρομος 

Από τον κόμβο Λ. Δημοκρατίας – Γιαννούτσου Χ., ο αμφίδρομης κίνησης ποδηλατόδρομος ακολουθεί την 
ανεξάρτητη διαδρομή μέσα από την παλιά γέφυρα Μαΐστρου, για να οδηγηθεί μέσα από διαδρομή περιπάτου στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον οικισμό Μαΐστρος. 

Είναι μικτής χρήσης, ανήκει στην κατηγορία: Μικτοί ποδηλατόδρομοι – Δευτερεύουσα χρήση ποδήλατο – Διαδρομές 
περιπάτου.  

4.5.5 Τυπικές διατομές 

Αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι 

Οι αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι υλοποιούνται είτε σε οδούς με αμφίδρομη κίνηση, είτε σε μονόδρομους. Ανάλογα 
με το πλάτος της οδού η τυπική διατομή ενός ποδηλατόδρομου, αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτου, με διάδρομο 
συνοδευτικό είναι: 

Εικόνα 5.5-1: Τυπική διατομή ποδηλατοδρομου αποκλειστικής χρήσης σε συνοδευτικό διάδρομο 
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Μικτοί ποδηλατόδρομοι 

 Οι μικτοί ποδηλατόδρομοι που προτείνονται από τη μελέτη, υλοποιούνται σε: 

 πεζόδρομους - μοιράζονται τη χρήση με πεζούς
 woonerfs – μοιράζονται τη χρήση με πεζούς και οχήματα (η προτεραιότητα δίνεται στους πεζούς, κατόπιν

στους ποδηλάτες και τέλος τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες)
 διαδρομές περιπάτου – μοιράζονται τη χρήση με πεζούς (ο υπεραστικός ποδηλατόδρομος που οδηγεί στο

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μαΐστρο)

Εικόνα 5.5-2: Τυπική διατομή ποδηλατοδρομου μικτής χρήσης σε πεζόδρομο 

Εικόνα 5.5-3: Woonerf (living street) 
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Εικόνα 5.5-4: Ποδηλατόδρομοι σε διαδρομές περιπάτου 

4.5.6 Προδιαγραφές κατασκευής 

Για την ομοιομορφία των ποδηλατοδρόμων, προτείνεται η κατασκευή τους να είναι όπως αυτή των υφιστάμενων και 
προγραμματισμένων δηλαδή9: 

Η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τροποποιημένη πάχους 5εκ. Οι προδιαγραφές της ασφάλτου θα 
εναρμονίζεται με την Π.Τ.Π. – Α265. Η βαφή του ποδηλατόδρομου θα γίνει με υλικό χυτό, επαλειφόμενο, ελαστικό, 
αντιολισθητικής υφής, ακρυλικής βάσης χρώματος πράσινου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο 
ποδηλατόδρομος θα είναι ευδιάκριτος και ασφαλής. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην απορροή των ομβρίων, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα συλλογής 
υδάτων πάνω στον ποδηλατόδρομο. Ειδικότερα, η απορροή θα γίνεται διαμέσου κατάλληλων επικλίσεων με διόδευση 
των υδάτων στο ρείθρο στο άκρο της οδού. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η επίκλιση της οδού είναι προς το εσωτερικό 
του δρόμου όπου κατασκευάζεται μικρή πλευρική τάφρος που καλύπτεται με μικρή σχάρα στην άκρη του 
ποδηλατόδρομου. Στη συνέχεια γίνεται διόδευση των υδάτων στο υπάρχον σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. 

4.5.7 Διαστασιολόγηση 

Το πλάτος των ποδηλατοδρόμων εξαρτάται από τον τύπο τους. Οι αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι που προτείνονται 
από τη μελέτη, είναι πλάτους 2.00 μ για αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτων και 1.50 μ για μονόδρομη. 

Το πλάτος του υπεραστικού ποδηλατόδρομου προτείνεται 3.00μ. 

9 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης 
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 4.6 Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

• ΠΟΠ-1. – Κεντρική περιοχή

Περικλείεται από τις οδούς Παπαναστασίου Αλεξ. – Θράκης – Ανδρονίκου – Κωνσταντινουπόλεως – Λ. Δημοκρατίας. 
Αποτελεί την πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου συγκεντρώνεται σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό της 
εμπορικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής είναι το έλλειμα δημόσιων χώρων (πλατείες – πράσινο κλπ) και χώρων 
στάθμευσης με ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για τους τελευταίους. 

• ΠΟΠ-2 – Δυτική Περιοχή

Η περιοχή που περικλείεται από την «Μικρή Περιφερειακή» – Αγ. Δημητρίου – Παπαναστασίου Αλεξ. – Σερρείου – 
Φιλαμών - Λ. Μάκρης.  

Η κατασκευή της «Μικρής Περιφερειακής» καθώς και του αρχαιλογικού μουσείου θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές 
στη φυσιογνωμία της περιοχής. Η υπό συζήτηση μεταφορά των δικαστηρίων στο χώρο δίπλα από το υπό ανέγερση 
Μουσείο και η δημιουργία διοικητικού κέντρου στο χώρο του παλαιού νοσοκομείου θα σηματοδοτήσει και άλλες 
αλλαγές ως προς τη σύνθεση των χρήσεων γης και των μετακινήσεων προς αυτή. 

• ΠΟΠ-3 – Βόρεια Περιοχή

Περικλείεται από την οδό Αγ. Δημητρίου – Γεωργιάδη Θ. (συνέχεια της Μικρής Περιφερειακής) - Ανατολική 
Περιφερειακή/ Γιαννούτσου Χ. - Εθνικής Αντίστασης (αδιάνοικτο τμήμα) – Ανδρονίκου - Θράκης 

Δύο υπερτοπικού ενδιαφέροντος λειτουργίες αυτή του πολυχώρου στο πρώην στρατόπεδο «Παρμενίων» και το 
κολυμβητήριο, στα νοτιοανατολικά της περιοχής, αποτελούν πόλους έλξης μετακινήσεων. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής το σημαντικού μεγέθους αδόμητο τμήμα της και το αδιάνοικτο οδικό δίκτυο 
σε αυτό. 

• ΠΟΠ-4 – Ανατολική Περιοχή

Η περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Εθνικής Αντίστασης (αδιάνοικτο τμήμα) - Ανατολική Περιφερειακή/ 
Γιαννούτσου Χ. - Λ. Δημοκρατίας- Ανώνυμος - Σπάρτακου – Κωνσταντινουπόλεως. 

Η διέλευση των γραμμών στη δυτική πλευρά της περιοχής αποτελεί φραγμό επικοινωνίας με την υπόλοιπη πόλη και 
«επιβάλλει» στην περιοχή ένα ιδιότυπο αποκλεισμό. 

Η προγραμματισμένη απομάκρυνση των γραμμών και ο προτεινόμενος επανασχεδιασμός της Λ. 
Κωνσταντινουπόλεως όχι μόνο θα αποκαταστήσει την απρόσκοπτη επικοινωνία της περιοχής με την υπόλοιπη πόλη 
αλλά θα έχει σαν αποτέλεσμα και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην περιοχή. 

• ΠΟΠ-5 – Παραλιακό μέτωπο

Η περιοχή που περικλείεται  από οδούς Σερρείου - Λ. Δημοκρατίας – Σπάρτακου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου. 

Αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα της πόλης στον οποίο βρίσκεται και το τοπόσημο της πόλης ο Φάρος. 
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 Αποτελείται από μικρού μεγέθους οικοδομικά τετράγωνα και πυκνό δίκτυο οδών μέσου πλάτους από ΡΓ σε ΡΓ 
περίπου 8(οκτώ)μ.. 

Η ανάμιξη των χρήσεων κατοικίας – υπηρεσιών – εμπορίου και αναψυχής την καθιστούν μια ιδιαίτερα ζωντανή 
περιοχή καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.  

Η μεγαλύτερη παρέμβαση στην περιοχή είναι η πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής λεωφόρου και η ενοποίηση 
του με το υπό ανάδειξη/ανάπλαση παραλιακό μέτωπο. 

Αναλυτικά όλες οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και οι παρεμβάσεις στις περιοχές φαίνονται στους 
Χάρτες ΠΟΠ.1 – 4 κλίμακας 1:2000. 
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 
5.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις για την ανάπτυξη της αστικής συγκοινωνίας στα πλαίσια των 
προκαταρκτικών προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά την Φάση Ι της μελέτης, τα σχετικά σχόλια και τις επισημάνσεις 
που έγιναν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και την τελική πρόταση για την οργάνωση του συστήματος 
μεταφορών όπως αυτή παρουσιάζεται σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. 

Οι προτάσεις αναφέρονται στα δύο ανώτερα επίπεδα σχεδιασμού των δικτύων αστικής συγκοινωνίας. 
Ειδικότερα αναφέρονται: 

I. Στο επίπεδο στρατηγικού (γενικού) σχεδιασμού όπου προσδιορίζεται η πολιτική ανάπτυξης και η φιλοσοφία 

σχεδιασμού του συστήματος της αστικής συγκοινωνίας στα πλαίσια των αναπτυξιακών στόχων της πόλης και 

της συντονισμένης ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος μεταφορών και, 

II. Στο επίπεδο λειτουργικού σχεδιασμού κατά το οποίο προσδιορίζονται οι γενικές χαράξεις γραμμών,

προσδιορίζονται οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της κάθε γραμμής, οι συχνότητες δρομολογίων και οι τύποι

οχημάτων.

III. Στο τρίτο τέλος επίπεδο σχεδιασμού, στο επίπεδο του λεπτομερειακού σχεδιασμού, το οποίο δεν αποτελεί
αντικείμενο της παρούσας, οριστικοποιούνται οι διαδρομές των γραμμών, προσδιορίζονται οι ακριβείς θέσεις

των στάσεων και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις σε κάθε στάση, προσδιορίζεται η δρομολόγηση των οχημάτων

και του προσωπικού κίνησης, επίσης ο εξοπλισμός έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων εντός των οχημάτων

καθώς και το δίκτυο διάθεσης εισιτηρίων εντός της πόλης και τέλος, οι διαδικασίες ελέγχου των εισιτηρίων και

της τήρησης και αξιοπιστίας των δρομολογίων.

  Όπως επισημάνθηκε κατά τη διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης, ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει 
ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη ενός δικτύου αστικής συγκοινωνίας στην Αλεξανδρούπολη, καθώς η παροχή 
αστικής συγκοινωνίας αποτελεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. (Άρθρα 
75 & 83 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»). 

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, ο Δήμος προσδιορίζει τις γραμμές αστικής συγκοινωνίας και τις παραμέτρους 
εξυπηρέτησης της κάθε γραμμής (διαδρομή, πίνακες δρομολογίων, ημέρες και ώρες λειτουργίας, τιμολογιακή 
πολιτική και τύπους οχημάτων) και αναθέτει 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 έξι 
(6) 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 Δήμο.   
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Αν δεν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία τότε ο Δήμος 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 να 
αποδίδονται στο Δήμο, ή εναλλακτικά, χαμηλότερη χιλιομετρική αποζημίωση και ο ανάδοχος να 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 Δήμος 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.  

Τονίσθηκε επίσης κατά τη διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης ότι οι Δήμοι γενικά 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 ή και τα δύο. 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 
υπάρχουν αλλά το κυρίαρχο θέμα πλέον είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών, όπου οι 
αστικές συγκοινωνίες μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Σημειώνεται όσον αφορά την επιδότηση ότι παντού στη Δυτική  Ευρώπη, οι αστικές συγκοινωνίες επιδοτούνται 
ακόμη και στις χώρες με πολύ καλή οργάνωση και επαγγελματισμό, η δε επιδότηση σε κάποιες περιπτώσεις 
καλύπτει και το 50% των λειτουργικών δαπανών. 

Συνηθίζεται να λέγεται και γράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία ότι ουσιαστικά 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 ΚΕΔΕ για επιδότηση από την κεντρική διοίκηση. 

Ένας ακόμη τρόπος χρηματοδότησης της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας είναι να αποφασισθεί από τη 
Δημοτική 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 επισημανθεί και να τονισθεί το ότι η αστική συγκοινωνία χρησιμοποιείται και σαν μοχλός για την 
προώθηση της ανάπτυξης της πόλης προς επιθυμητές κατευθύνσεις.  

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 

 

 5.2 Προτάσεις για νέες γραμμές και άλλες λειτουργικές παραμέτρους 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την αστική συγκοινωνία (βλ. Κεφ.5: Τεχνικής Έκθεσης της Φάσης Ι) είναι τελικά 
εντελώς ασύμφορο και άβολο το να χρησιμοποιήσει κάποιος αστική συγκοινωνία εντός του δομημένου τμήματος της 
Αλεξανδρούπολης σήμερα για δύο βασικούς λόγους:  

• Τα αραιά δρομολόγια τα οποία κατά τα τελευταία χρόνια συνεχώς γίνονται πιο αραιά.

• Το κόστος εισιτηρίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν στο να μην χρησιμοποιείται η αστική συγκοινωνία και το πολύ φθηνό τιμολόγιο στάθμευσης 
στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και η «ευχέρεια» άναρχης  παράνομης στάθμευσης λόγω 
ανεπαρκούς αστυνόμευσης.    

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, μεταξύ άλλων και πόσο απαραίτητη είναι η εναρμόνιση των τιμολογίων 
στάθμευσης και αστικής συγκοινωνίας καθώς είναι και τα δύο αυτά τμήματα ενός ενιαίου συστήματος μετακινήσεων 
και η συνέργειά τους είναι απαραίτητη.  

Στα πλαίσια του να παρέχεται φθηνή και ελκυστική, πραγματικά εξυπηρετική συγκοινωνία που να καλύπτει τις 
διάφορες περιοχές του δομημένου τμήματος της πόλης συνδέοντάς τες με τους βασικούς πόλους έλξης 
μετακινήσεων προτείνονται: 

• 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€.

• Μειωμένο εισιτήριο για υπερήλικες.

• Μία δωρεάν μετεπιβίβαση εντός 90 λεπτών.

• 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.Δημητρίου. Οι γραμμές αυτές θα λειτουργούν συντονισμένα με δρομολόγια

κατά τις εργάσιμες ημέρες ανά ώρα στην καθεμιά και άρα στην κοινή τους διαδρομή ΚΕΓΕ – κυκλικός κόμβος

Π. Νοσοκομείου θα υπάρχουν δρομολόγια ανά μισή ώρα. Οι ώρες λειτουργίας  θα πρέπει να είναι από

06:30π.μ. έως 23:30μ.μ. όλες τις ημέρες εκτός Κυριακών και επίσημων αργιών.

• Η ίδρυση νέας γραμμής μέσω της Λ. Δημοκρατίας 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. Η γραμμή

αυτή θα διέρχεται από το χώρο στάθμευσης στο Στάδιο αλλά και από το νέο σταθμό του ΚΤΕΛ Έβρου στο

ανατολικό τμήμα της πόλης για την εξυπηρέτηση συνδυασμένων μετακινήσεων (park and ride)

Στην όποια από τις δύο (2) εναλλακτικές διαδρομές τελικά επιλεγεί θα πρέπει να υπάρχουν συχνότητες ανά 60 λεπτά 
οι δε ώρες λειτουργίας από 06:30π.μ. – 23:30μ.μ. όλες τις ημέρες. 

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, δεξιά Κρώμνης αριστερά Ρόδου, δεξιά Ανδρονίκου, συνέχεια Σοφοκλέους, αριστερά Κικόνων,
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δεξιά Ικονίου, αριστερά Ανδρονίκου, αριστερά Θράκης, κυκλικό κόμβο, συνέχεια Παπαναστασίου, δεξιά 

Λ.Μάκρης μέχρι το Νοσοκομείο. Στη διαδρομή από Νοσοκομείο – Λ.Μάκρης, αριστερά Α.Παπαναστασίου 

μέχρι τον κυκλικό κόμβο, συνέχεια Θράκης, συνέχεια Ανδρονίκου, δεξιά Ικονίου, αριστερά Κικόνων, δεξιά 

Σοφοκλέους, συνέχεια Ανδρονίκου, αριστερά Άβαντος, δεξιά Ποιμενίδη, αριστερά Πολυζωίδη. Η γραμμή 

αυτή προτείνεται να λειτουργεί από 06:30π.μ. έως 23:30μ.μ. όλες τις ημέρες. Το κόμιστρο για μετακινήσεις 

εντός 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 ανά μία ώρα κατά τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας και σταδιακά να αυξάνει μέχρι να διαμορφωθεί σε 30 λεπτά. 

• Οι αφετηρίες των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών με προορισμούς στα ανατολικά της πόλης

μεταφέρονται από την Πλ. Ελευθερίας στο χώρο στάθμευσης στην οδό Απολλωνιάδος έτσι ώστε κατά την

πορεία τους προς προορισμούς στα ανατολικά να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις κατά μήκος της Λ.

Δημοκρατίας.

• Οι αφετηρίες των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών με προορισμούς στα δυτικά της πόλης

μεταφέρονται από την Πλ. Ελευθερίας στην περιοχή του ΚΕΓΕ έτσι ώστε κατά την πορεία τους προς

προορισμούς στα δυτικά να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας.

• Στην Πλ. Ελευθερίας παραμένει μόνο η αφετηρία της γραμμής της Παλαγίας.

• Η μέση απόσταση μεταξύ στάσεων να είναι περίπου ~250μ.

• Στο κεντρικό τμήμα της Λ. Δημοκρατίας ήτοι από Νικομήδειας μέχρι 28ης Οκτωβρίου οι στάσεις να βρίσκονται

κατά προτίμηση σε εσοχές. Στην πράξη πάντως, σε οδούς με μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας, όπως είναι η Λ.

Δημοκρατίας, οι οδηγοί των λεωφορείων αποφεύγουν να σταθμεύσουν στις εσοχές επειδή η έξοδος από τις

εσοχές στο κύριο ρεύμα κυκλοφορίας είναι συχνά δυσχερής.

• Τα πρόσθετα λεωφορεία καθώς και τα υφιστάμενα που θα αντικατασταθούν να είναι τύπου MIDI (μήκους

μέχρι 8,5μ.) τεχνολογίας EURO VI και να κινούνται κατά προτίμηση με φυσικό αέριο.

Αναλυτική απεικόνιση των προτεινόμενων γραμμών στο Χάρτη ΤΠ-3: Αστικές συγκοινωνίες. 

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 χαμηλό εισιτήριο για τις μετακινήσεις εντός του δομημένου τμήματος της πόλης, μη 
χρέωση για μετεπιβίβαση εντός τακτού χρονικού περιθωρίου, π.χ. 90 λεπτών και χαμηλό τίμημα εισιτηρίου για 
υπερήλικες αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά σημαντικά η επιβατική κίνηση. Το δίκτυο αυτό θα μπορούσε να 
συμπληρωθεί και με γραμμές που θα συνδέουν τα περιφερειακά πάρκινγκ με το κέντρο της πόλης με ΜΙΝΙ λεωφορεία 
προωθώντας έτσι την εφαρμογή συστήματος park and ride. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί από το Δήμο στην συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού για την 
παρεχόμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση καθώς και στη σωστή σήμανση των στάσεων με κατακόρυφη και οριζόντια 
σήμανση. Ο Δήμος θα πρέπει επίσης να αναλάβει και την εγκατάσταση και τη συντήρηση των στεγάστρων και των 
άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών στις στάσεις. 
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Τέλος, ο Δήμος θα πρέπει να αναπτύξει και να λειτουργεί σύστημα εποπτείας της παρεχόμενης συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης, μέσα από το οποίο θα παρακολουθούνται και οι τάσεις εξέλιξης της επιβατικής κίνησης συνολικά και 
ανά γραμμή, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα του 
συστήματος. 

Το κόστος παροχής αστικής συγκοινωνίας γενικά κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 2,0€ ανά διανυόμενο χιλιόμετρο. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια χονδρική εκτίμηση κόστους για τη λειτουργία των προτεινόμενων νέων 
γραμμών και με τις προτεινόμενες συχνότητες δρομολογίων και ημέρες λειτουργίας ανά έτος. 

Πίνακας 6.2-1: Προτεινόμενες νέες γραμμές αστικής συγκοινωνίας 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 

ΣΥΧΝΟ-
ΤΗΤΑ 
(ΛΕΠΤΆ) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΡΟΜΟΛ. 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΙΣΝΥΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 

ΚΕΓΕ - ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ 
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

7,9 301 06:30-
23:30 

60 18 42.802 85.604 

ΚΕΓΕ - ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 8,9 301 06:30-
23:30 

60 18 48.220 96.440 

ΚΕΓΕ - LIDL 9,3 365 06:30-
23:30 

60 18 61.101 122.202 

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 22,9 365 06:30-
23:30 

60 18 150.453 300.906 

ΣΥΝΟΛΑ 302.576 605.153 
ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

365 06:30-
23:30 

60 18 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 152.123 304246,8 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξετασθούν από ειδική μελέτη εφαρμογής μετά την έγκριση των παραπάνω 
προτάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ολοκληρώνοντας επαναλαμβάνεται και τονίζεται ότι ο Δήμος 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 Δήμο, η εκτέλεση από το ΚΤΕΛ ή/και άλλο ανάδοχο και η εποπτεία της λειτουργίας επίσης 
από το Δήμο ο οποίος θα συμβάλλει οικονομικά στη λειτουργία του δικτύου μέσω του τακτικού του 
προϋπολογισμού και από τα έσοδα από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. 
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 6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

6.1 Στάθμευση στη Κεντρική Περιοχή 

6.1.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις για τη στάθμευση στην κεντρική περιοχή της Αλεξανδρούπολης – 
το  μείζον κυκλοφοριακό πρόβλημα της  Αλεξανδρούπολης όπως διαπιστώθηκε από τις απογραφές, τις μετρήσεις 
και τις σχετικές έρευνες που έγιναν κατά την Φάση Ι της παρούσας μελέτης. Πρόκειται για ένα οξύτατο πρόβλημα 
που το βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι της ευρύτερης κεντρικής περιοχής καθώς και όσοι επισκέπτονται το κέντρο 
για ψώνια, για συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, για λήψη υπηρεσιών, για κοινωνικές εκδηλώσεις 
για διασκέδαση και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα σχετικά στοιχεία τόσο για την προσφορά θέσεων στάθμευσης 
όσο και τα στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά ζήτησης της στάθμευσης έδωσαν μια σαφή ποσοτική μέτρηση 
του κυρίαρχου αυτού προβλήματος.   

Η βασική προκαταρκτική πρόταση που διατυπώθηκε στην Φάση Ι για τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης 
περιλάμβανε: 

 Την εφαρμογή Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) σε διευρυμένη περιοχή σε σχέση με την σημερινή.

 Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης στις βασικές εισόδους/εξόδους της πόλης και προώθηση της

συνδυασμένης μεταφοράς με γραμμές αστικής συγκοινωνίας από/προς τους χώρους αυτούς.

 Εκτεταμένες μονοδρομήσεις στο τοπικό δίκτυο οδών με μικρό πλάτος οδοστρώματος προκειμένου να

δημιουργηθούν νόμιμες θέσεις στάθμευσης που δεν δυσχεραίνουν την κυκλοφοριακή ροή.

Σχολιάσθηκε στα πλαίσια πάντα της παραπάνω προκαταρκτικής πρότασης και μια σχετικά πρόσφατη τότε απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή (Απόφ. 
237/2013 της 3/4/2013) με την οποία, κατά την άποψή μας, ευτελίζεται η λειτουργία του συστήματος λόγω των 
προνομίων που παρέχονται σε διάφορες κατηγορίες πολιτών αλλά και λόγω της μη αποτελεσματικής τιμολογιακής 
πολιτικής η οποία πρωτίστως θα πρέπει να προωθεί τη μικρής διάρκειας στάθμευση προκειμένου η κάθε θέση να 
εξυπηρετεί ημερησίως όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα. 

Μιά νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Απόφ. 208/2015 της 8/4/2015 η οποία εκδόθηκε ανταποκρινόμενη 
στην «..ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης (της 237/2015) για την καλύτερη εφαρμογή της ....» κινείται στην 
ίδια φιλοσοφία, αρχές και τιμολογιακή πολιτική με την προγενέστερή της. 

Σημειώνεται τέλος ότι για το θέμα της στάθμευσης δεν διατυπώθηκαν προτάσεις ή άλλες απόψεις κατά τη διαδικασία 
της διαβούλευσης.  
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 6.1.2 Προτεινόμενο Σύστημα 

Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που προτείνεται από την παρούσα και που περιγράφεται στη συνέχεια έχει 
στόχους: 

 Τη διασφάλιση κατά το δυνατόν της στάθμευσης των κατοίκων της περιοχής όπου θα εφαρμοσθεί το ΣΕΣ και 

την ελαχιστοποίηση της επιδείνωσης των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης  στην άμεση γύρω από 

αυτό περιοχή (φαινόμενο υπερχείλισης). 

 Την προώθηση της εμπορικής δραστηριότητας στην κεντρική περιοχή καθώς οι επισκέπτες θα γνωρίζουν ότι 

υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να σταθμεύσουν κοντά στον προορισμό τους και να εξυπηρετηθούν από τα 

καταστήματα της πόλης.  

 Τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής με τη μείωση των διαδρομών αναζήτησης θέσεων 

στάθμευσης κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις και στην κατανάλωση καυσίμων και στο περιβάλλον και τον 

χρόνο κίνησης των επισκεπτών. 

 Την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων οχημάτων επισκεπτών ανά ημέρα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και: 

• με δεδομένο το έλλειμμα προσφοράς στάθμευσης σήμερα αλλά και την περαιτέρω επιδείνωσή του λόγω των

προτάσεων της παρούσας για ηπιοποιήσεις και πεζοδρομήσεις στην κεντρική περιοχή.

• με τις πολύ περιορισμένες δυνατότητες αστυνόμευσης του Δήμου καθώς και διαχείρισης των κλήσεων.

• την ανάγκη να είναι σύστημα απλό και κατανοητό στη χρήση του αλλά και αποδεκτό από τους πολίτες καθώς

θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για άλλο ένα μέτρο εισπρακτικό αλλά για μέτρο που αποβλέπει

στην εξυπηρέτηση των πολιτών

Προτείνεται: 

 Επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) προς τα ανατολικά μέχρι την οδό

Σολωμού. Επίσης προτείνεται επέκταση στην περιοχή βόρεια της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Απολλωνιάδος και

σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων.  Η περίμετρος του προτεινόμενου ΣΕΣ ορίζεται από τις οδούς Λ.

Δημοκρατίας & Νικομήδειας – Λ. Δημοκρατίας – Τζαβέλα - Καραολή & Δημητρίου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου  –

Ροδόπης – Ορεστιάδος – Οικονόμου Σωκρ. – Ζαρίφη Γεωργ. – Λ. Δημοκρατίας – Βουλγαροκτόνου – Εθν.

Αντίστασης – Σολωμού Διον. – 40 Εκκλησιών Νικομήδειας – Νικομήδειας & Λ. Δημοκρατίας. Τo σύστημα

εφαρμόζεται και στις περιμετρικές παραπάνω οδούς.

 Μικτές θέσεις στάθμευσης – θέσεις όπου μπορούν να σταθμεύουν (α) επισκέπτες πληρώνοντας τέλος

στάθμευσης και (β) χωρίς πληρωμή κάτοικοι συγκεκριμένης περιοχής (ζώνης) εντός του ΣΕΣ και σε βάθος

ενός οικοδομικού τετραγώνου στην περίμετρο του ΣΕΣ. Σημειώνεται ότι οι μικτές θέσεις προσφέρουν το πολύ

σημαντικό πλεονέκτημα, για τις συγκεκριμένες συνθήκες της κεντρικής περιοχής της Αλεξανδρούπολης,

δηλαδή το πλεονέκτημα του υψηλού επιπέδου αξιοποίησης των διατιθέμενων θέσεων στάθμευσης.

 Το σύστημα να λειτουργεί κατά τις ώρες 08:00 – 20:00 εκτός Κυριακών και επίσημων αργιών.
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 Τρεις ζώνες κατοίκων. Η ζώνη Α περιγράφεται από τις οδούς  Λ. Δημοκρατίας & Τζαβέλα – Πλ.Ελευθερίας –

Καραολή & Δημητρίου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου  – Απολλωνιάδος – Ροδόπης – Ορεστιάδος – Οικονόμου Σωκρ.

– Ζαρίφη Γεωργ. – Λ. Δημοκρατίας – μέχρι  Τζαβέλα.Η ζώνη Β περιγράφεται από τις οδούς Ζαρίφη Γ & Λ.

Δημοκρατίας – Λ. Δημοκρατίας – Εθν. Αντιστάσεως – 14ης Μαίου – Λ. Δημοκρατίας – Λ. Δημοκρατίας & 

Ζαρίφη Γ.  Η ζώνη Γ περιγράφεται από τις οδούς Λ. Δημοκρατίας & Μητρ. Ι. Καβύρη – Μητρ. Ι. Καβύρη – Εθν. 

Αντίστασης – Σολωμού Διον. – 40 Εκκλησιών – Νικομήδειας – Λ. Δημοκρατίας – Λ. Δημοκρατίας & Μητρ. Ι. 

Καβύρη. Στις ζώνες Β και Γ περιλαμβάνεται η περιοχή που περιγράφεται από τις οδούς Μητρ. Ι. Καβύρη . 

Εθν. Αντιστάσεως – 14ης Μαΐου – Λ. Δημοκρατίας. Επομένως οι κάτοικοι που διαμένουν στα συγκεκριμένα 

οικοδομικά τετράγωνα μπορούν να σταθμεύσουν και στις δύο ζώνες Β & Γ. 

 Στις θέσεις επισκεπτών η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης να είναι τρεις ώρες.

 Τρόπος πληρωμής του τέλους στάθμευσης επισκεπτών. Ξυστές κάρτες της μιάς των δύο και των τριών ωρών.

Διάθεση καρτών από περίπτερα και άλλα καταστήματα με προμήθεια. Επίσης πληρωμή σε μεταγενέστερο

στάδιο και με κινητό τηλέφωνο – συνύπαρξη των δύο τρόπων. Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχουν

αναπτυχθεί νέα συστήματα πληρωμής των τελών στάθμευσης με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία και με στόχο

την ηλεκτρονική εποπτεία της λειτουργίας της κάθε θέσης στάθμευσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται

 (α) η ελαχιστοποίηση της διαφυγής εσόδων από τέλη στάθμευσης,  

 (β) η  αύξηση των εσόδων ανά θέση με την ελαχιστοποίηση των χρόνων που η θέση δεν 

χρησιμοποιείται και  

 (γ) με την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου αριθμού αστυνομικών για την αστυνόμευση. Τα 

σύγχρονα όμως αυτά συστήματα απαιτούν σημαντική επένδυση για την εγκατάστασή τους (ενώ 

αντίθετα το σύστημα της απλής ή ξυστής κάρτας στάθμευσης απαιτεί ασήμαντη επένδυση) και για 

το λόγο αυτό κυρίως υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.  Η χρήση της απλής ξυστής κάρτας αρχικά 

μπορεί σταδιακά να αντικατασταθεί με σύγχρονα συστήματα τα οποία θα μπορούν πλέον να 

σχεδιασθούν με βάση πραγματικά στοιχεία και για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ζήτησης της 

κάθε περιοχής.      

 Ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες στάθμευσης κατοίκων που εκδίδονται από το Δήμο με προσκόμιση

αποδεικτικών εγγράφων για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος και για την ιδιοκτησία του οχήματος. Να

εκδίδονται μέχρι δύο κάρτες ανά κατοικία ή διαμέρισμα στις οποίες θα αναγράφεται η ζώνη στάθμευσης

κατοίκων (Α, Β, Γ, Β/Γ) και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η περίοδος ισχύος της. Για την

απόκτηση κάρτας στάθμευσης κατοίκου μπορεί να καταβάλλει ο αιτών συμβολικό τίμημα που θα

προσδιορίζεται και θα αναπροσαρμόζεται με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τίμημα αυτό

θα είναι χαμηλό για το πρώτο αυτοκίνητο και τουλάχιστον διπλάσιο για το δεύτερο αυτοκίνητο.

 Για την επίτευξη του στόχου της βραχυχρόνιας στάθμευσης  σε συνδυασμό με τον περιορισμό διάρκειας

στάθμευσης (μέχρι τρεις ώρες) προτείνεται κλιμακωτό τιμολόγιο τύπου γεωμετρικής προόδου ήτοι για κάθε

επόμενη ώρα στάθμευσης καταβάλλεται το διπλάσιο τέλος της προηγούμενης ώρας. Έτσι για παράδειγμα αν

η ωριαία κάρτα στάθμευσης τιμάται 0,50 το τίμημα για τη δεύτερη ώρα στάθμευσης θα είναι 1,00€ και το
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κόστος στάθμευσης για δύο ώρες θα είναι 0,50+1,00 = 1,50 Αντίστοιχα το τίμημα για την τρίτη ώρα 

στάθμευσης θα είναι 2,00€ και το κόστος στάθμευσης για τρεις ώρες θα είναι  0,50+1,00+2,00 = 3,50 

 Το όποιο τιμολόγιο τελικά υιοθετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να  είναι εναρμονισμένο με το

τιμολόγιο στάθμευσης σε χώρους εκτός οδού έτσι ώστε να συμφέρει η στάθμευση παρά την οδό όταν

πρόκειται για βραχυχρόνια στάθμευση και να συμφέρει η στάθμευση εκτός οδού όταν πρόκειται για μακράς

διάρκειας στάθμευση.

 Μια μόνο κάρτα στάθμευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε στάθμευση και όχι συνδυασμός καρτών. Δεν

επιτρέπεται δηλαδή να εμφανιστούν π.χ. τρεις ωριαίες κάρτες  για στάθμευση τριών ωρών.

 Η τιμή της βασικής (ωριαίας) κάρτας προτείνεται να προσδιορισθεί κατ’ αρχή στο 1,00€ και να επανεξετασθεί

μετά ένα έτος κατόπιν σχετικής έρευνας η διαθεσιμότητα θέσεων κατά τις ώρες αιχμής. Ένας απλός εμπειρικός

κανόνας που χρησιμοποιείται σε πόλεις του εξωτερικού είναι ότι ενδεδειγμένη είναι η τιμή όταν υπάρχουν

διαθέσιμες κατά τις ώρες αιχμής το 6% - 10% των θέσεων.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθούν και να οργανωθούν τόσο το θέμα της αστυνόμευσης όσο και το θέμα της 
διαχείρισης των κλήσεων. Για τον γρήγορο έλεγχο των καρτών στάθμευσης τόσο των κατοίκων όσο και των 
επισκεπτών αλλά και για την έκδοση κλήσεων στους παραβάτες προτείνεται η χρήση φορητών συσκευών έκδοσης 
κλήσεων  (PDF) και ασύρματης αποστολής ταυτόχρονα σε βάση δεδομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου των 
στοιχείων του οχήματος παραβάτη καθώς και της θέσης και της ώρας παράβασης. 

Καθώς η δύναμη των αστυνομικών δεν θα επαρκεί για καθημερινή ολική αστυνόμευση π.χ έλεγχος όλων των θέσεων 
ανά δύο ώρες, θα πρέπει να σχεδιασθούν πορείες ελέγχου που θα καλύπτουν όλες τις παρειές ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Από τις πορείες αυτές θα επιλέγονται καθημερινά κάποιες με τυχαία διαδικασία (π.χ. κλήρωση) 
ανάλογα και με τη διαθέσιμη κάθε ημέρα δύναμη αστυνομικών. Με τυχαία διαδικασία θα επιλέγεται και ο αστυνομικός 
που θα ελέγχει τη συγκεκριμένη ημέρα την κάθε πορεία. Έτσι θα μπορεί να αξιολογείται η παραβατικότητα ανά 
περιοχή αλλά και η συγκριτική παραγωγικότητα των αστυνομικών.  

Όσον αφορά τη διαχείριση των κλήσεων θα πρέπει να παρακολουθούνται οι πληρωμές ηλεκτρονικά, να στέλνονται 
ειδοποιητήρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών. 

Τέλος, η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να εποπτεύεται με συγκεκριμένες διαδικασίες στις οποίες θα 
περιλαμβάνονται και «μετρήσεις συμμόρφωσης» ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ανά εξάμηνο. Με βάση 
τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα αξιολογείται η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος και 
θα γίνονται βελτιωτικές επεμβάσεις. 

6.1.3 Στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης 

6.1.3.1 Πληθυσμιακά στοιχεία και εκτίμηση αριθμού οχημάτων κατοίκων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού (2011) οι κάτοικοι που διαμένουν εντός της 

προτεινόμενης περιμέτρου της περιοχής εφαρμογής του ΣΕΣ είναι 6.538 Οι κάτοικοι που διαμένουν στα οικοδομικά 
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 τετράγωνα που βρίσκονται εκτός της περιοχής ΣΕΣ αλλά μια τους τουλάχιστον πλευρά εφάπτεται στην περίμετρο 
είναι 3.024  ήτοι συνολικά 9.562. Οι κάτοικοι αυτοί  κατανέμονται στις ζώνες στάθμευσης ως εξής: 

 Ζώνη κατοίκων Α: Εντός της περιμέτρου 1.372. Εκτός 488 Σύνολο 1.860

 Ζώνη κατοίκων Β: Εντός της περιμέτρου 1.974. Εκτός 924 Σύνολο 2.898.

 Ζώνη κατοίκων Γ: Εντός της περιμέτρου 2.029. Εκτός 1.570 Σύνολο 3.599.

 Ζώνη κατοίκων Β/Γ: Εντός της περιμέτρου 1.163. Εκτός 42 Σύνολο 1.205.

Υποθέτοντας μέση ιδιοκτησία 300 Ι.Χ. ανά 1.000 κατοίκους προκύπτει συνολικός αριθμός οχημάτων κατοίκων 2.900. 

6.1.3.2 Χωροθέτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης 

Για τη χωροθέτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης ακολουθήθηκαν τα παρακάτω: 

 Οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης που υπάρχουν σήμερα εντός της περιοχής αξιολογήθηκαν και πρακτικά 
παρέμειναν στα σημερινά τους επίπεδα ανά οδό με εξαίρεση τις θέσεις στο παραλιακό μέτωπο οι οποίες 
μειώθηκαν δραστικά – κατάργηση όλων των θέσεων στη νότια πλευρά και κατάργηση των υπό γωνία 
θέσεων και αντικατάστασή τους με παρά το κράσπεδο θέσεων παράλληλης στάθμευσης στη βόρεια πλευρά. 
Σημαντικός αριθμός θέσεων καταργήθηκε  στα  τμήματα των οδών Ελ. Βενιζέλου, Κ. Παλαιολόγου και Αίνου 
μεταξύ 14ης Μαίου και Μητρ. Ι. Καβύρη, τα οποία προτείνεται από την παρούσα μελέτη να πεζοδρομηθούν. 
Επίσης καταργήθηκαν λίγες θέσεις  προκειμένου να χρησιμοποιούνται για τη συνεχή τροφοδοσία των 
καταστημάτων και, επίσης λίγες θέσεις για χωροθέτηση της στάθμευσης δικύκλων. 

 Στις περιοχές επέκτασης του συστήματος καθοριστικό στοιχείο ήταν το πλάτος του κάθε οδικού τμήματος, η 
βασική κυκλοφοριακή ρύθμιση (αμφίδρομος, μονόδρομος) ισχύουσες απαγορεύσεις, μήκος θέσεως 
στάθμευσης παράλληλης προς το κράσπεδο 5,00μ.και ελάχιστο πλάτος θέσεων παράλληλης στάθμευσης 
1,85 και ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,0μ. για αρτηρίες και 2,75μ. για συλλεκτήριες και τοπικές 
οδούς.   

Η προτεινόμενη χωροθέτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης ανά πλευρά ανά τμήμα οδού δίδεται στον επόμενο 
πίνακα όπου ο συνολικός αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης είναι 1.624 από τις οποίες οι 940 είναι 
υφιστάμενες και σήμερα θέσεις και οι 684 είναι νέες θέσεις.  

Σημειώνεται ότι ο αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτός προέκυψε κατά τις απογραφικές εργασίες 
που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, ήταν 1.094 πλέον κατ’ εκτίμηση (λόγω ασάφειας στη σήμανση) 112 
θέσεις στην νότια πλευρά της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου  και σε τμήμα της Απολλωνιάδος μέχρι περίπου το ύψος της οδού 
Ροδόπης. 

Αναλυτικά ο σχετικός Πίνακας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που ακολουθεί. 

6.1.4 Εκτιμήσεις Εσόδων – Δαπανών του Προτεινόμενου ΣΕΣ 

Για την εκτίμηση του κόστους εγκατάστασης του ΣΕΣ, των ετήσιων εσόδων και των δαπανών λειτουργίας του έγινε 
μια σειρά παραδοχών με βάση τόσο τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης που προέκυψαν από τις 
μετρήσεις που έγιναν κατά την Φάση Ι της μελέτης όσο και από στοιχεία από την εμπειρία εφαρμογής ΣΕΣ κατά το 
σχετικά πρόσφατο παρελθόν σε διάφορες πόλεις της χώρας αλλά και από αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Όσον 
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 αφορά τα κόστη για διαγραμμίσεις, πινακίδες κλπ. λήφθηκαν στοιχεία από σχετικούς κατασκευαστές και 
προμηθευτές.  

Οι εκτιμήσεις έγιναν με κόστη αγοράς όπως δηλαδή θα έκανε την εκτίμηση μια ιδιωτική εταιρεία που θα 
ενδιαφέρονταν για να αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΣ χωρίς το σκέλος της αστυνόμευσης η οποία 
υποχρεωτικά θα γίνεται από αστυνομική αρχή. Κάποια επομένως από τα κόστη που έχουν συμπεριληφθεί στις 
εκτιμήσεις όπως π.χ. κόστος ενοικίασης γραφείων διαχείρισης, δεν θα υφίστανται αν ο Δήμος θα διαχειρίζεται το 
ΣΕΣ. 

Σημειώνεται πάντως ότι όσον αφορά το κόστος υλοποίησης του ΣΕΣ, το ετήσιο κόστος συντήρησής του, το κόστος 
αναλώσιμων, το κόστος ενοικίων γραφείων διαχείρισης, το κόστος απασχόλησης, το κόστος εξοπλισμού και 
λογισμικού μπορούν να εκτιμηθούν με ικανοποιητική ακρίβεια. Αντίθετα, τα στοιχεία που αφορούν στη ζήτηση 
στάθμευσης και τα χαρακτηριστικά της και κατ’ επέκταση τα έσοδα από το ΣΕΣ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
εκτιμηθούν με ικανοποιητική ακρίβεια στην παρούσα φάση καθώς το πως αντιδρά το κοινό σε διάφορα τιμολόγια, 
τιμολογιακές πολιτικές και περιορισμούς, καθώς και στην πληρωμή των επιβαλλόμενων προστίμων είναι εντελώς 
απροσδιόριστα με βάση σχετικά στοιχεία από το παρελθόν.   

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που αφορά το κόστος υλοποίησης του συστήματος το ποσό για το σύνολο 
των θέσεων, υποθέτοντας ότι η υφιστάμενη υποδομή  (πινακίδες και διαγραμμίσεις) θα αντικατασταθεί από νέα, το 
κόστος υλοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 42.500€ από το οποίο το 38,2% είναι το κόστος για την κατακόρυφη 
σήμανση (υποθέτοντας ότι απαιτείται μια πινακίδα ανά έξι θέσεις στάθμευσης και ότι το κόστος προμήθειας και 
εγκατάστασης ανά πινακίδα θα είναι περίπου 60€. Η επόμενη μεγαλύτερη δαπάνη, 24,5% αφορά τον φορητό 
εξοπλισμό (PDA) των αστυνομικών.    
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Πίνακας 7.1-1: Εκτίμηση δαπάνης αρχικής εγκατάστασης 

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ποσότητες Κόστος (€) 
Συνολικός αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης 1.624 
Σημαινόμενες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ανά πινακίδα Ρ-69 6 
Απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης των χώρων ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

271 

Δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης ανά πινακίδα 60 
Δαπάνη κατακόρυφης σήμανσης 16.240 
ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Επιφάνεια διαγράμμισης ανά θέση στάθμευσης (μ2) 0,28 
Δαπάνη διαγράμμισης ανά μ2 9,5 
Δαπάνη οριζόντιας σήμανσης 4.320 
ΙΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
Απαιτούμενοι αστυνομικοί για αστυνόμευση - θέσεις ανά αστυνομικό 
ανά βάρδια 

300 

Απαιτούμενοι αστυνομικοί για τις δύο βάρδιες ελέγχου 11 
Απαιτούμενες συσκευές (PDA) έκδοσης κλήσεων ανά αστυνομικό 1,2 
Απαιτούμενες συσκευές (PDA) έκδοσης κλήσεων συνολικά 13 
Κόστος προμήθειας ανά PDA 800 
Συνολική δαπάνη εξοπλισμού αστυνόμευσης 10.394 
ΙV. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ- 2.500 
Έπιπλα γραφείου 2.500 
Αγορά δικύκλου για διανομή καρτών 1.000 
Συνολική δαπάνη εξοπλισμού γραφείου διαχείρισης 6.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 36.953 
Απρόβλεπτα 15% 5.543 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.496€ 
Σημείωση 1. Έγινε η υπόθεση ότι η υφιστάμενη υποδομή (πινακίδες, διαγραμμίσεις) 
θα αντικατασταθεί με νέα ενιαία. 

Σημείωση 2. Έγινε η υπόθεση ότι ο έλεγχος των καρτών στάθμευσης (κατοίκων και 
επισκεπτών) καθώς και η έκδοση των κλήσεων θα γίνεται με σύγχρονης τεχνολογίας 
φορητούς υπολογιστές.  
Σημείωση 3. Ο έλεγχος 300 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης ανά αστυνομικό 
εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αστυνόμευσης για τη δεδομένη χωροταξική 
κατανομή των θέσεων. 
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση για τα ετήσια έσοδα από τη λειτουργία του συστήματος βασισμένη 
σε ένα πλήθος παραδοχών όσον αφορά τα τιμολόγια στάθμευσης, την κατανομή των σταθμεύσεων κατά διάρκεια 
στάθμευσης, την χρήση των θέσεων στάθμευσης από επισκέπτες με πληρωμή τέλους στάθμευσης κλπ. 
Παραθέτονται τέσσερα (4) σενάρια με εκτίμηση ετήσιων εσόδων η οποία κυμαίνεται από 2,6-4,2 εκατομμύρια 
ευρώ(€). 

Οι βασικότερες από τις υποθέσεις που έγιναν είναι οι παρακάτω: 

 Ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων θα διατεθεί για στάθμευση ΑΜΕΑ, ΟΚΩ  και για στάθμευση

υπηρεσιακών οχημάτων χωρίς καταβολή τέλους στάθμευσης – εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια.

 Οι ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ θα είναι δώδεκα κατά τις εργάσιμες ημέρες, οκτώ κατά τα Σάββατα και δεν θα

λειτουργεί το σύστημα κατά τις Κυριακές και επίσημες αργίες - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια.

 Μέγιστος χρόνος – διάρκεια στάθμευσης τρείς ώρες - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια.

 Ετήσιο τέλος στάθμευσης πρώτου και δεύτερου αυτοκινήτου των νοικοκυριών που βρίσκονται στην περιοχή

εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης 40€ και 100€ αντίστοιχα - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια.

 Ιδιοκτησία Ι.Χ κατοίκων της κεντρικής περιοχής – 280 και 300 Ι.Χ./1.000 κατοίκους.

 Ποσοστό νοικοκυριών της κεντρικής περιοχής χωρίς Ι.Χ. 15% - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια.

 Ποσοστό νοικοκυριών της κεντρικής περιοχής με ένα Ι.Χ. 50% - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια

 Ποσοστό νοικοκυριών της κεντρικής περιοχής με δύο  Ι.Χ. 35% - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια

 Τέλος στάθμευσης επισκεπτών μιάς ώρας 0,50€ και 1,0€

 Τέλος στάθμευσης επισκεπτών δύο ωρών 1,5€ και 3,0€

 Τέλος στάθμευσης επισκεπτών  τριών ωρών 3,5€ 5,0€ και 7,0€

 Ποσοστό ετήσιων ωροθέσεων που εξυπηρετούν σταθμεύσεις επισκεπτών 20%, 25% και 30%.

 Ποσοστό σταθμεύσεων διάρκειας μιάς, δύο και τριών ωρών 40%, 40% και 20% αντίστοιχα.

 Εκδιδόμενες κλήσεις ανά θέση ανά ημέρα 0,075 έως 0,1

 Ποσοστό κλήσεων που διαγράφεται για διάφορους λόγους  5% - εφαρμόσθηκε σε όλα τα σενάρια

 Ποσοστό προστίμων που εισπράττονται εντός του έτους έκδοσής τους 60%

 Ύψος προστίμου 15,0€. Το 40% των προστίμων πληρώνονται εντός 10 ημερών στη μισή τιμή - εφαρμόσθηκε

σε όλα τα σενάρια.

Όπως φαίνεται στον πίνακα τα ετήσια έσοδα από τέλη στάθμευσης κυμαίνονται από 2,54 έως 4,12 εκατομμύρια 
ευρώ ενώ τα έσοδα από τις κλήσεις 79.500€ έως 105.900€. 
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Πίνακας 7.1-2: Εκτίμηση ετήσιων εσόδων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝ Α ΣΕΝ Β ΣΕΝ Γ 

Συνολικός αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης 1.624 1.624 1.624 1.624 

Ποσοστό ειδικών θέσεων (ΑΜΕΑ, Υπηρεσιών, ΟΚΩ) επί του συνόλου 

των θέσεων 
5% 5% 5% 5% 

Αριθμός μικτών θέσεων (σταθμεύουν κάτοικοι και επισκέπτες). 

«εμπορικές θέσεις» 
1.543 1.543 1.543 1.543 

Ωρες λειτουργίας ΣΕΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες 12 12 12 12 

Αριθμός εργασίμων ημερών ανά έτος. 251 251 251 251 

Ώρες λειτουργίας ΣΕΣ τα Σάββατα 8 8 8 8 

Αριθμός Σαββάτων ανά έτος. 50 50 50 50 

Ώρες λειτουργίας ΣΕΣ τις Κυριακές και επίσημες αργίες 0 0 0 0 

Αριθμός Κυριακών και επίσημων αργιών ανά έτος. 64 64 64 64 

Προσφερόμενες ώρες ελεγχόμενης στάθμευσης ανά έτος σε εμπορικές 

θέσεις. 
3.412 3.412 3.412 3.412 

Προσφερόμενες ωροθέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ανά έτος σε 

εμπορικές θέσεις. 
5.264.034 5.264.034 5.264.034 5.264.034 

Επιβολή περιορισμού διάρκειας στάθμευσης - ώρες 3 3 3 3 

Ενιαίο τέλος επισκεπτών σε όλες τις θέσεις. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τέλος ετήσιας στάθμευσης πρώτου αυτοκινήτου κατοίκου 40 40 40 40 

Τέλος ετήσιας στάθμευσης δεύτερου αυτοκινήτου κατοίκου 100 100 100 100 

Κάτοικοι περιοχής ΣΕΣ 9.562 9.562 9.562 9.562 

Μέσο μέγεθος νοικοκυριών. 3,8 3,8 3,8 3,8 

Αριθμός νοικοκυριών στην περιοχή ΣΕΣ 2.516 2.516 2.516 2.516 

Ιδιοκτησία ΙΧ κατοίκων - ΙΧ ανά 1.000 κατοίκους 300 280 280 300 

Αριθμός ΙΧ κατοίκων περιοχής ΣΕΣ 2.869 2.677 2.677 2.869 

Αριθμός ΙΧ  ανά νοικοκυριό στην περιοχή ΣΕΣ 1,14 1,064 1,064 1,14 

Ποσοστό νοικοκυριών χωρίς ΙΧ 15% 15% 15% 15% 
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Αριθμός νοικοκυριών χωρίς ΙΧ 377 377 377 377 

Ποσοστό νοικοκυριών με ένα ΙΧ 50% 50% 50% 50% 

Αριθμός νοικοκυριών με ένα ΙΧ 1.258 1.258 1.258 1.258 

Ποσοστό νοικοκυριών με δύο η δύο + ΙΧ 35% 35% 35% 35% 

Αριθμός νοικοκυριών με δύο ΙΧ 881 881 881 881 

Πληρωμή τέλους στάθμευσης επισκεπτών - με κάρτα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τέλος στάθμευσης επισκεπτών μέχρι μια ώρα (€) 1 1 0,5 1 

Τέλος στάθμευσης επισκεπτών μέχρι δύο ώρες.(€) 3 3 1,5 3 

Τέλος στάθμευσης επισκεπτών μέχρι τρεις ώρες (€) 
7 7 3,5  5 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝ Α ΣΕΝ Β ΣΕΝ Γ 

Ποσοστό των ετήσιων ωροθέσεων που θα εξυπηρετήσουν  στάθμευση 

επισκεπτών. 
20% 25% 30% 25% 

Αριθμός ετήσιων ωροθέσεων που θα εξυπηρετήσουν στάθμευση 

επισκεπτών. 
1.052.807 1.316.008 1.579.210 1.316.008 

Ποσοστό σταθμεύσεων μιάς ώρας 40% 40% 40% 40% 

Αριθμός σταθμεύσεων μιας ώρας 421.123 526.403 631.684 526.403 

Ποσοστό σταθμεύσεων μέχρι δύο ώρες 40% 40% 40% 40% 

Αριθμός σταθμεύσεων δύο ωρών 421.123 526.403 631.684 526.403 

Ποσοστό σταθμεύσεων μέχρι τρεις ώρες 20% 20% 20% 20% 

Αριθμός σταθμεύσεων τριών ωρών 210.561 263.202 315.842 263.202 

Ετήσια έσοδα από τέλη στάθμευσης επισκεπτών 3.158.420 3.948.025 2.368.815 3.421.622 

Έσοδα από αυτοκίνητα κατοίκων νοικοκυριών με ένα Ι.Χ 50.326 50.326 50.326 50.326 

Έσοδα από αυτοκίνητα κατοίκων νοικοκυριών με δύο  Ι.Χ 123.299 123.299 123.299 123.299 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3.332.046 4.121.651 2.542.441 3.595.248 

Εκδιδόμενες κλήσεις για παραβάσεις σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης 

ανά θέση ανά ημέρα. 
0,1 0,1 0,075 0,1 
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Αριθμός εκδιδόμενων κλήσεων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ανά 

έτος 
46.438 46.438 34.829 46.438 

Ποσοστό κλήσεων που διαγράφονται για διάφορους λόγους 5% 5% 5% 5% 

Αριθμός κλήσεων προς είσπραξη προστίμων 44.116 44.116 33.087 44.116 

Ποσοστό κλήσεων που τα πρόστιμα εισπράτονται εντός του έτους 60% 60% 60% 60% 

Αριθμός εισπρατόμενων προστίμων 26.470 26.470 19.852 26.470 

Πρόστιμο όταν η πληρωμή γίνεται εντός 10 ημερών (€) 7,5 7,5 7,5 7,5 

Πρόστιμο όταν η πληρωμή γίνει μετά τις πρώτες 10 ημέρες (€) 15 15 15 15 

Ποσοστό προστίμων που πληρώνονται εντός 10 ημερών 40% 40% 40% 40% 

Ποσοστό προστίμων που πληρώνονται μετά τις 10 ημέρες 60% 60% 60% 60% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΣ 105.888 105.888 79.418 105.888 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.437.934 4.227.539 2.621.859 3.701.136 

Επιπλέον στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση για την ετήσια δαπάνη λειτουργίας. Και για τις 
εκτιμήσεις του πίνακα αυτού έγιναν διάφορες παραδοχές από τις οποίες επισημαίνονται οι παρακάτω βασικές 
παραδοχές. 

 Ποσοστό 20% των πινακίδων θα επανατοποθετούνται κάθε έτος εις αντικατάσταση πινακίδων που

καταστρέφονται από προσκρούσεις και βανδαλισμούς.

 Θα γίνονται δύο φρεσκαρίσματα της οριζόντιας σήμανσης ανά έτος.

 Το κόστος παραγωγής και διανομής ανά κάρτα στάθμευσης θα είναι 0,042€ και το αντίστοιχο για τις κάρτες

κατοίκων 0,40€.

 Η προμήθεια πώλησης καρτών στάθμευσης από περίπτερα και άλλα καταστήματα θα είναι 8%.

 Θα δαπανάται ετησίως ποσό 6.000€ για ενημέρωση του κοινού και προώθηση της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Το συνολικό ετήσιο κόστος με βάση τις παραπάνω παραδοχές, και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
αστυνόμευσης (μισθοί και εισφορές των αστυνομικών που θα απασχολούνται με την αστυνόμευση του συστήματος) 
ανέρχεται σε 421.500€. 

Από το ποσό αυτό το περίπου 60% είναι η προμήθεια των πωλητών καρτών στάθμευσης. Πρέπει να σημειωθεί στο 
σημείο αυτό ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει το σύστημα της κάρτας στάθμευσης είναι η διανομή 
μέσω της προμήθειας σημαντικού ποσού εισοδήματος σε μικροκαταστήματα κατά κύριο λόγο της πόλης. Το επόμενο 
διψήφιο ποσοστό κόστους (12,4%) αφορά τη λειτουργία του γραφείου διαχείρισης του συστήματος  και ακολουθεί 
με 10,8% το κόστος παραγωγής και διανομής των καρτών στάθμευσης. 
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Πίνακας 7.1-3: Εκτίμηση ετήσιων δαπανών λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΙΜΕΣ % 
Ι. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ποσοστό πινακίδων σήμανσης χώρων στάθμευσης που επανατοποθετούνται. 20% 
Δαπάνη προμήθειας και επανατοποθέτησης πινακίδων που καταστράφηκαν/ανά πινακίδα.(€) 40 

Δαπάνη αποκατάστασης κατακόρυφης σήμανσης 2.165 0,51% 
ΙΙ.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Επανάληψη διαγραμμίσεων ανά έτος 2 
Δαπάνη οριζόντιας σήμανσης (φρεσκαρίσματα) 8.640 2,05% 
ΙΙΙ. ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Απαιτούμενες ξυστές κάρτες επισκεπτων ανά έτος 1.052.807 
Κόστος παραγωγήςκαι διανομής ξυστών καρτών σε σημεία πώλησης ανά κάρτα. 0,042 

Κόστος παραγωγής και διανομής καρτών σε σημεία πώλησης (περίπτερα και άλλα 
καταστήματα). 

44.218 

Απαιτούμενες κάρτες για τα αυτοκίνητα κατοίκων 3.020 
Κόστος παραγωγής και διάθεσης καρτών στους κατοίκους ανά κάρτα 0,4 
Κόστος παραγωγής και διάθεσης καρτών στους κατοίκους. 1.208 
Δαπάνη παραγωγής διανομής σε τριτοπωλητές και διάθεσης σε κατοίκους καρτών στάθμευσης. 45.426 10,78% 
IV. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΟΠΩΛΗΤΩΝ
Ποσοστό προμήθειας 8% 
Δαπάνη προμήθειας τριτοπωλητών 252.674 59,94% 
V. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ποσοστό των ετήσιων εσόδων από τέλη στάθμευσης επισκεπτών (έντυπα κλήσεων, χαρτικά 
γραφείου κλπ.) 

0,25% 

Δαπάνη αναλώσιμων μηχανογραφικής υποστήριξης 7.896 1,87% 
VI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Κατ’ αποκοπή 6.000 1,42% 
VII. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υπάλληλοι ανά 100.000 πωλούμενες κάρτες 0,2 
Απαιτούμενοι υπάλληλοι γραφείου 2,61 
Κόστος μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών ανά υπάλληλο ανά μήνα 950 
Δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 29.704 
Απαιτούμενος χώρος εργασίας γραφείου ανά υπάλληλο - μ2 30 
Ενοίκιο γραφείου ανά μ2 4 
Δαπάνη ενοικίασης γραφείου 3.752 
Δαπάνη διοίκησης του έργου - % της δαπάνης μισθοδοσίας 50% 
Δαπάνη διοίκησης του έργου 14.852 
Δαπάνη παροχών (ηλεκτρικό, τηλέφωνα, νερό κλπ.) - % της δαπάνης ενοικίου 100% 

Δαπάνη παροχών (ηλεκτρικό, τηλέφωνα, νερό κλπ.) 3.752 
Δαπάνη λειτουργίας γραφείου διαχείρισης 52.060 12,35% 
VIII. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης - ποσό εγγυητικής ίσο προς τις εισπράξεις μηνών 2 
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Ποσό εγγυητικής επιστολής 526.403 
Προμήθεια εγγυητικής επιστολής 0,0045 
Δαπάνη εγγυητικής επιστολής 2.369 
Δαπάνη εποπτείας της λειτουργίας - μετρήσεις συμμόρφωσης, προσδιορισμό τάσεων εξέλιξης 
κλπ. 
Κατ’ αποκοπή 6000 
Σύνολο άλλων δαπανών 8.369 1,99% 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 383.229 
Απρόβλεπτα - % επί του συνόλου των δαπανών 10% 
Δαπάνη για απρόβλεπτα 38.323 9,09% 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 421.552 100,00% 
Σημείωση. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκτιμήσεις είναι αυτές του ΒΑΣΙΚΟΥ σεναρίου εκτίμησης των ετήσιων 
εσόδων. 

Συνολικά το ετήσιο αποτέλεσμα (έσοδα – δαπάνες) στο τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας εκτιμάται με βάση το 
βασικό σενάριο εσόδων στο ποσό των περίπου τριών εκατομμυρίων. 

Επαναλαμβάνεται και τονίζεται ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται, αναπόφευκτα, σε ένα πλήθος παραδοχών 
οι οποίες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν  κατά την εκπόνηση της/των μελετών εφαρμογής. 

6.1.5 Στάθμευση Δικύκλων 

Το θέμα της στάθμευσης δικύκλων στην κεντρική περιοχή της πόλης μελετήθηκε πρόσφατα από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και διατυπώθηκε σχετική πρόταση για τη χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης και για τον 
αριθμό θέσεων στάθμευσης στον κάθε χώρο στάθμευσης δικύκλων.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου απαιτούνται κατά τη μέγιστη ώρα αιχμής, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα μεγέθη εναλλαγής όπως αυτά προσδιορίσθηκαν κατά τη Φάση Ι της παρούσας μελέτης, 
200 θέσεις στάθμευσης δικύκλων στην κεντρική περιοχή της πόλης. Η σχετική πρόταση της Υπηρεσίας για τη 
χωροθέτηση στάθμευσης δικύκλων περιλαμβάνει δώδεκα χώρους (πλευρές οικοδομικών τετραγώνων) με συνολικό 
αριθμό θέσεων 270. 

Οι χώροι αυτοί εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν σε σχέση και με τις προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
παρούσας μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό καταργήθηκαν οι θέσεις σε προς πεζοδρόμηση τμήματα οδών όπως οι 35 
θέσεις που προτείνει η Υπηρεσία στο τμήμα της οδού Ελ.Βενιζέλου μεταξύ 14ης Μαίου και Μητρ.Ι.Καβύρη, το οποίο 
προτείνεται να πεζοδρομηθεί από την παρούσα μελέτη, όπως και για τον ίδιο λόγο και 15 θέσεις στην 
Κ.Παλαιολόγου.  

Όλες οι θέσεις στάθμευσης που προτείνει η Υπηρεσία είναι θέσεις υπό γωνία. Η παρούσα μελέτη προτείνει και θέσεις 
στάθμευσης παράλληλες προς το κράσπεδο όταν το πλάτος οδοστρώματος είναι της τάξεως των 4,0μ. σε 
μονοδρομημένα οδικά τμήματα των συλλεκτήριων και τοπικών οδών όπου η λωρίδα κυκλοφορίας θα καταλαμβάνει 
2,75μ. του οδοστρώματος και η λωρίδα παράλληλης στάθμευσης δικύκλων 1,25μ.  
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 Στον επόμενο πίνακα δίδονται οι προτεινόμενες θέσεις ανά οδό. Αναλυτικά στοιχεία ανά πλευρά οικοδομικού 
δίδονται στον Πίνακα 7.5-2. 

Πίνακας 7.1-4: Χωροθέτηση στάθμευση δικύκλων 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΟΔΟΣ ΧΩΡΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 30 ΓΩΝΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 2 30 ΓΩΝΙΑ 

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 50 ΓΩΝΙΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1 10 ΠΑΡΑΛ. 

Λ. ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 30 ΓΩΝΙΑ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 50 ΓΩΝΙΑ 

ΜΑΖΑΡΑΚΗ 1 30 ΓΩΝΙΑ 

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 44 ΠΑΡΑΛ. 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2 30 ΠΑΡΑΛ. 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. 1 15 ΓΩΝΙΑ 

ΦΩΚΑ 1 12 ΠΑΡΑΛ. 

ΨΑΡΩΝ 3 36 ΠΑΡΑΛ. 

ΣΥΝΟΛΑ 18 367 

Αναλυτικά στοιχεία ανά πλευρά  ΟΤ στον Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που ακολουθεί. 
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Εικόνα 7.1-1: Φωτ.1,2 - Ενδεικτική χωροθέτηση δικύκλων στην Φλωρεντία 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

Εικόνα 7.1-2: Φωτ.3,4 - Ενδεικτική χωροθέτηση δικύκλων στην Ισπανία 

6.1.6 Θέσεις  για Τροφοδοσία Καταστημάτων 

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μελέτησε και το θέμα αυτό πρόσφατα και προσδιόρισε τις παρακάτω θέσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη και ισχύουσες από το πρόσφατο παρελθόν σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Στην οδό 14ης Μαίου 5 θέσεις.

 Στη Λ.Βασ .Αλεξάνδρου 3 θέσεις.

 Στη Λ. Δημοκρατίας 2 θέσεις.
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 Στη Λ. Δημοκρατίας στην κατάληξη πεζοδρόμων 2 θέσεις.

 Στη Μητρ. Ι. Καβύρη 2 θέσεις.

Η μελέτη προτείνει μια ακόμη θέση στη Μητρ. Ι. Καβύρη. 

Αναλυτικά οι θέσεις δίδονται στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α που ακολουθεί, όπου ο αριθμός δηλώνει το 
ισοδύναμο θέσεων στάθμευσης ΙΧ. 

Πρόταση της μελέτης είναι οι θέσεις αυτές να είναι αποκλειστικά και μόνο για φορτοεκφόρτωση όλο το 24ωρο. 

6.1.7 Θέσεις  για Επιβίβαση Αποβίβαση Επιβατών Τουριστικών Λεωφορείων 

Πρόταση της μελέτης είναι να δημιουργηθούν τρείς θέσεις επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών τουριστικών 
λεωφορείων στο βόρειο τμήμα της οδού Καραολή & Δημητρίου μεταξύ της Πλ. Ελευθερίας και της οδού 
Κουντουριώτου. Η  στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων κατά την αναμονή επιβίβασης προτείνεται να γίνεται 
σε ειδικό χώρο είτε στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στο λιμάνι είτε στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης στο 
Στάδιο. 

Εναλλακτικές θέσεις ή και συμπληρωματικές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο τέλος της οδού Τζαβέλα και στις 
δύο πλευρές της οδού. 

6.1.8 Κίνηση και Στάθμευση Φορτηγών, Θέσεις Αναμονής Φορτοταξί 

Όσον αφορά την κυκλοφορία και στάθμευση φορτηγών στον ιστό της πόλης η μελέτη υιοθετεί την σχετική απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πιάτσες φορτοταξί προτείνονται στην Καραολή & Δημητρίου μετά την πιάτσα ταξί στο Σιδηροδρομικό Σταθμό και μια 
δεύτερη στην οδό Αγ. Δημητρίου μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της Εφορίας. 
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 6.2 Στάθμευση στο Βασικό Οδικό Δίκτυο 

Το Βασικό Οδικό Δίκτυο (ΒΟΔ) περιλαμβάνει τις κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες και τις συλλεκτήριες οδούς 
(βλέπε πίνακα του κεφαλαίου 4)  

Για τον προσδιορισμό των χώρων στάθμευσης στο κάθε οδικό τμήμα του ΒΟΔ προσδιορίσθηκαν ελάχιστες 
διαστάσεις οδοστρωμάτων ανά κατηγορία στην οποία εντάσσεται το κάθε οδικό τμήμα – κύρια αρτηρία, 
δευτερεύουσα αρτηρία, συλλεκτήρια οδός - και κυκλοφοριακή ρύθμιση – μονόδρομη οδός αμφίδρομη οδός. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ελάχιστα πλάτη οδοστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
χωροθέτηση στα υφιστάμενα οδικά τμήματα όπου το ελάχιστο πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας προσδιορίσθηκε 
για τις αρτηρίες  στα 3,00μ και για τις συλλεκτήριες στα 2,75μ. ενώ το πλάτος της λωρίδας στάθμευσης 
προσδιορίσθηκε στα 2,00μ. για τις αρτηρίες και στο 1,85μ. για τις συλλεκτήριες οδούς. 

Πίνακας 7.2-1: Ελάχιστα πλάτη - λωρίδες κυκλοφορίας - στάθμευσης ανά κατηγορία οδού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΔΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΩΡΙΔΑ 

ΚΥΚΛ. 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΛΩΡΙΔΑΣ 

(μ.) 

ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΛΩΡ. 

ΣΤΑΘΜ. 

(μ.) 

ΕΛΑΧ. 

ΠΛΑΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 

(μ.) 

ΑΡΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΔΡ. 2 3,00 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ. 2,00 10,00 

ΑΡΤΗΡΙΑ ΑΜΦΙΔΡ. 2 3,00 ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 2,00 8,00 

ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΔ. 1 3,00 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ 2,00 7.00 

ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΔ 1 3,00 ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 2,00 5,00 

ΣΥΛ.ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΔΡ. 2 2,75 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ. 1,85 9,20 

ΣΥΛ.ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΔΡ. 2 2,75 ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 1,85 7,35 

ΣΥΛ.ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΔ. 1 2,75 ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ 1,85 6,45 

ΣΥΛ.ΟΔΟΣ ΜΟΝΟΔ 1 2,75 ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 1,85 4,60 

Η χωροθέτηση που προσδιορίσθηκε με βάση τα ελάχιστα πλάτη του παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά 
στους Χάρτες ΤΠ-4.1 – 4.11. 

Προτείνεται στις διανοίξεις νέων οδικών τμημάτων το πλάτος των λωρίδων στάθμευσης να είναι 2,00μ, και το 
ελάχιστο πλάτος κυκλοφορίας σε αρτηρίες 3,15 και σε συλλεκτήριες οδούς 3,00μ. 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 
7.1 Προτάσεις Σταδιακής Υλοποίησης των Προτεινόμενων Ρυθμίσεων 

Οι μελέτες εφαρμογής και τα έργα δημιουργίας Ζωνών Ηπιας Κυκλοφορίας στα σχολικά συγκροτήματα προτείνεται 
να ολοκληρωθούν το 2017. 

Σημειώνεται ότι ποδηλατόδρομοι εντάσσονται στον χρονικό προγραμματισμό των αντίστοιχων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προτάσεις για την υλοποίηση επεμβάσεων κατά τα έτη 2017, 2020 
και 2023. 

Πίνακας 8.1-1: Προτεινόμενες ρυθμίσεις στο Βασικό Οδικό Δίκτυο - Φάση Υλοποίησης 

ΟΔΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Διαμόρφωση της διατομής του τμήματος της οδού Ανδρονίκου 
μεταξύ Ηροδότου και Θράκης. 

1 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Διάνοιξη του τμήματος της οδού Ανδρονίκου μεταξύ Εθν.Αντίστασης 
και Άβαντος. 

1 ΔΙΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ (ΤΕΛΩΝΕΙΟ) Αμφιδρόμηση της Ανώνυμης οδού μπροστά στο Τελωνείο και στις 
Αποθήκες μεταξύ των οδών Κύπρου και Τζαβέλα. 

1 ΑΜΦ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ Μονοδρόμηση της Απολλωνιάδος μεταξύ της Λ.Βασ.Αλεξάνδρου και 
της εισόδου στο «Εγνατία» με φορά προς το «Εγνατία». 

1 ΜΟΝ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. Πεζοδρόμηση του τμήματος της Ελ.Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης 
Μαϊου και Μητρ.Ι.Καβύρη - χρήση μόνο από λεωφορεία του ΚΤΕΛ.  

1 ΠΕΖ 

ΒΙΖΥΗΝΟΥ Μονοδρόμηση της οδού Βιζυηνού με φορά προς τη Λ.Δημοκρατίας. 1 ΜΟΝ. 

ΔΙΑΚΟΥ Πεζοδρόμηση της οδού Διάκου 1 ΜΟΝ. 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Πεζοδρόμηση της οδού Δικαστηρίων 1 ΠΕΖ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Πρώτη φάση ηπιοποίησης (σήμανση και εμπόδια στις προσβάσεις) 
του τμήματος της Εθν.Αντίστασης μεταξύ των οδών Κ.Παλαιολόγου 
και Μητρ.Ι.Καβύρη. 

1 ΗΠΙΟ. 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Εθν.Αντίστασης μεταξύ της 
Λ.Δημοκρατίας και της οδού Κ.Παλαιολόγου. 

1 ΠΕΖ 

ΕΛΛΗΣ Μονοδρόμηση της οδού Έλλης μεταξύ Λ.Βασ.Αλεξάνδρου και 
Κρήτης με φορά προς την Κρήτης 

1 ΜΟΝ. 

ΖΑΡΙΦΗ Γ. Αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Γ.Ζαρίφη μεταξύ των οδών 
Σωκρ.Οικονόμου και Λ.Βασς.Αλεξάνδρου. 

1 ΑΝΤΙΔΡ. 

ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ Αντιδρόμηση της οδού Ζυμβρακάκη 1 ΑΝΤΙΔΡ. 

ΗΡΑΣ Μονοδρόμηση της οδού Ήρας με φορά προς την Μομφεράτου 1 ΜΟΝ. 
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ΘΡΑΚΗΣ Αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Θράκης μεταξύ του 
κυκλ.κόμβου και της οδού Σαράφη. 

1 ΑΜΦ. 

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 
(ΘΡΑΚΙΩΤΗ) 

Μονοδρόμηση της οδού Θρακιώτη με φορά προς Αγ.Δημητρίου. 1 ΜΟΝ. 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονοδρόμηση της οδού Καραολή & Δημητρίου μεταξύ των οδών 
Τζαβέλα (Πλ.Ελευθερίας) και Λ.Βασ.Αλεξάνδρου με φορά προς τη 
Λ.Βασ.Αλεξάνδρου. 

1 ΜΟΝ. 

ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ Μονοδρόμηση της οδού Κατακουζηνού με φορά προς ανατολικά. 1 ΜΟΝ. 

ΚΡΗΤΗΣ Μονοδρόμηση της οδού Κρήτης μεταξύ της οδού Έλλης και της 
Λ.Βασ.Αλεξάνδρου με φορά προς τη Λ.Αλεξάνδρου 

1 ΜΟΝ. 

ΚΥΠΡΟΥ Αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της 
Λ.Βασ.Αλεξάνδρου και της Ανώνυμης οδού μπροστά στις Αποθήκες 
και στο Τελωνείο. 

1 ΑΜΦ. 

ΚΥΠΡΟΥ Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της 
Λ.Δημοκρατίας και της Λ.Βασ.Αλεξάνδρου, 

1 ΠΕΖ 

Λ. ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μονοδρόμηση της Λ.Βασ.Αλεξάνδρου με φορά από Καραολή & 
Δημητρίου  μέχρι Απολλωνιάδος. 

1 ΜΟΝ. 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Πρώτη φάση ρυθμίσεων (σήμανση απαγόρευσης των αριστερών 
στροφών από τη Λ.Δημοκρατίας προς τις καθέτους και από τις 
καθέτους προς τη Λ.Δημοκρατίας) στα τμήματα της Λ.Δημοκρατίας 
μεταξύ Μοσχονησίων  και Μητρ.Ι.Καβύρη, μεταξύ 14ης Μαϊου και 
Τζαβέλα και μεταξύ Τζαβέλα και Νικομήδειας. 

1 ΡΥΘΜ. 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας 
& Αλ. Παπαναστασίου. 

1 Φ/Σ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας 
& Βιζυηνού /28ης Οκτωβρίου. 

1 Φ/Σ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας 
& Σπάρτακου. 

1 Φ/Σ 

Λ. ΜΑΚΡΗΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Μάκρης & 
Μικρής Δυτ.Περιφερειακής. 

1 Φ/Σ 

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ Αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Μαυροκορδάτου μεταξύ 
Διον.Σολωμού και Νικομήδειας. 

1 ΑΝΤΙΔΡ. 

ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ Μονοδρόμηση της οδού Μελά Παύλου με φορά προς Αγ.Δημητρίου 1 ΜΟΝ. 

ΜΙΚΡΗ ΔΥΤ.ΠΕΡΙΦΕΡ. Διάνοιξη της Μικρής Δυτικής Περιφερειακής από Λ.Μάκρης έως Χρ. 
Γιαννούτσου 

1 ΔΙΑΝ 

ΜΙΚΡΗ ΔΥΤ.ΠΕΡΙΦΕΡ. Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ηροδότου & 
Μικρής Δυτ.Περιφερειακής. 

1 Φ/Σ 

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ Διάνοιξη του τμήματος της οδού Μομφεράτου μέχρι τη Λ. Μάκρης 1 ΔΙΑΝ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πεζοδρόμηση της οδού Μπότσαρη. 1 ΠΕΖ 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ Πεζοδρόμηση της οδού Μπουμπουλίνας 1 ΠΕΖ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΚΡ. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σωκρ.Οικονόμου μεταξύ των 
οδών Ρ.Φεραίου και Γ.Ζαρίφη με φορά προς Γ.Ζαρίφη. 

1 ΜΟΝ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. Αμφιδρόμηση οδού Παπαναστασίου Αλ. 1 ΑΜΦ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔ. Μονοδρόμηση της Α.Παπανδρέου με φορά προς τη Μικρή 
Δυτ.Περιφερειακή 

1 ΜΟΝ. 

ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝ. Αντιδρόμηση της οδού Διον.Σολωμού μεταξύ Λ.Δημοκρατίας και 
Εθν.Αντίστασης. 

1 ΑΝΤΙΔΡ. 

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. Πεζοδρόμηση της Χ.Τρικούπη μεταξύ Γ.Ζαρίφη και Ρ.Φεραίου, 1 ΠΕΖ 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Υψηλάντου μεταξύ των οδών 
40 Εκκλησιών και Ελ.Φιλιππίδη. 

1 ΑΝΤΙΔΡ. 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Φαναρίου μεταξύ Ήρας και 
Ήρας με φορά προς νότο. 

1 ΜΟΝ. 

ΦΕΡΑΙΟΥ ΡΗΓΑ Μονοδρόμηση της Ρ.Φεραίου με φορά προς τη Λ.Βασ.Αλεξάνδρου. 1 ΜΟΝ. 

ΦΙΛΙΠΠΙΦΗ ΕΛΕΝΗΣ Μονοδρόμηση του τμήματος Ελ.Φιλιππίδη μεταξύ των οδών 
Νικομήδειας και Διον.Σολωμού με φορά προς Διον.Σολωμού. 

1 ΜΟΝ. 

ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Πεζοδρόμηση του τμήματος μεταξύ Λ.Δημοκρατίας και Εμπορίου. 1 ΠΕΖ 

ΜΑΛΓΑΡΩΝ Πεζοδρόμηση του τμήματος μεταξύ Λ.Δημοκρατίας και Εμπορίου. 1 ΠΕΖ 

ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Πεζοδρόμηση του τμήματος μεταξύ Λ.Δημοκρατίας και Εμπορίου. 1 ΠΕΖ 

ΒΙΖΥΗΣ Πεζοδρόμηση του τμήματος μεταξύ Λ.Δημοκρατίας και Εμπορίου. 1 ΠΕΖ 

14ΗΣ ΜΑΪΟΥ Διαμόρφωση του κόμβου στη συμβολή των οδών 14ης Μαϊου - 
Θράκης -Ηροδότου - Αγ.Δημητρίου. 

2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΑΒΑΝΤΟΣ Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Χρ.Γιαννούτσου και 
της Άβαντος. 

2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Διαμόρφωση της διατομής της οδού Αγ.Δημητρίου 2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Αγ.Δημητρίου 
και Μικρής Δυτ.Περιφερειακής. 

2 Φ/Σ 

ΑΙΝΟΥ Πεζοδρόμηση του τμήματος της Αίνου μεταξύ των οδών 14ης Μαϊου 
και Μητρ.Ι.Καβύρη.  

2 ΠΕΖ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Διάνοιξη του τμήματος της οδού Ανδρονίκου μεταξύ Κονδύλη και 
Καρτάλη. 

2 ΔΙΑΝ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Διάνοιξη του τμήματος σύνδεσης της οδού Ανδρονίκου με την οδό 
Ευσταθίου.    

2 ΔΙΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ (ΚΟΛΥΜΒ.) Διάνοιξη της Ανώνυμης Οδού μεταξύ του Νέου Κολυμβητηρίου και 
της Χρ.Γιαννούτσου. 

2 ΔΙΑΝ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. Πεζοδρόμηση του τμήματος της Ελ.Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης 
Μαϊου και Μητρ.Ι.Καβύρη. 

2 ΠΕΖ 

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡ. Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Χρ.Γιαννούτσου και 
της Ανώνυμης Οδού του Νέου Κολυμβητηρίου 

2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡ. Διάνοιξη της Χρ.Γιαννούτσου από Γεωργιάδη μέχρι Λ.Δημοκρατίας 2 ΔΙΑΝ 
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ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡ. Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Χρ.Γιαννούτσου 
& Δημοκρίτου/Πολυζωίδη. 

2 Φ/Σ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ολικλήρωση της ηπιοποίησης της Εθν.Αντίστασης μεταξύ των οδών 
Κ.Παλαιολόγου και Μητρ.Καβύρη. 

2 ΗΠΙΟ. 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Εμπορίου μεταξύ της 
Πλ.Ελευθερίας και Σπάρτακου, 

2 ΠΕΖ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗ Διάνοιξη του τμήματος της οδού Ευγενίδη μεταξύ των οδών Καρτάλη 
και της Ανώνυμης οδού στο ανατολικό όριο του Νέου Κολυμβητηρίου. 

2 ΔΙΑΝ 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ Διαμόρφωση του κόμβου Κονδύλη - Ηροδότου - Στενημάχου 2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΚΟΝΔΥΛΗ Διαμόρφωση της διατομής του τμήματος της οδού Κονδύλη μεταξύ 
Γεωργιάδη και Ανδρονίκου 

2 ΔΙΑΜΟΡ. 

ΚΟΝΔΥΛΗ Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Κονδύλη μεταξύ Γεωργιάδη 
και Στενημάχου με φορά προς Στενημάχου. 

2 ΜΟΝ. 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κατασκευή κεντρικής νησίδας στη Λ.Δημοκρατίας στα τμήματα 
μεταξύ Μοσχονησίων και Μητρ.Ι.Καβύρη, 14ης Μαϊου και Τζαβέλα 
και μεταξύ Τζαβέλα και Νικομήδειας. 

2 ΡΥΘΜ. 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας 
& Ευσταθίου. 

2 Φ/Σ 

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ.Δημοκρατίας 
& Νικομήδειας. 

2 Φ/Σ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ. Πεζοδρόμηση του τμήματος της Κ.Παλαιολόγου μεταξύ των οδών 
Μητρ.Ι.Καβύρη και 14ης Μαϊου.  

2 ΠΕΖ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛ. Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο 
Αλ.Παπαναστασίου & Κίρκης/28ης Οκτωβρίου. 

2 Φ/Σ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Διάνοιξη της οδού Εθν.Αντίστασης από Ανδρονίκου μέχρι 
Χρ.Γιαννούτσου 

3 ΔΙΑΝ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗ Διάνοιξη του τμήματος της οδού Ευγενίδη μεταξύ της Ανώνυμης οδού 
στο ανατολικό όριο του Νέου Κολυμβητηρίου και της Εθν.Αντίστασης. 

3 ΔΙΑΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Διάνοιξη της Κωνσταντινουπόλεως από Λ.Δημοκρατίας μέχρι 
Εθν.Αντίστασης 

3 ΔΙΑΝ 

ΤΟΥΝΤΖΑ Διάνοιξη του τμήματος μεταξύ Ρόδου και Λ.Κων/πόλεως 3 ΔΙΑΝ 

Φάση 1: 2017 
Φάση 2: 2020 
Φάση 3: 2023 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

Πίνακας 8.1-2: Προτεινόμενες ρυθμίσεις του τοπικού οδικού δικτύου ανά περιοχή  - Φάση Υλοποίησης 

Περιοχή Φάση 
Μικρή Δυτ.Περιφερειακή - Ηροδότου - Αγ. Δημητρίου - 
Παπαναστασίου Αλ.- Λ. Μάκρης 

ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 
1 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Ηροδότου - Κονδύλη - Ανδρονίκου - Θράκης 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

1 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Ανδρονίκου - Ευσταθίου - Λ. Δημοκρατίας - Λ. Κων/πόλεως 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

1 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Σολωμού Δ. - Εθν. Αντίστασης - Λ. Κων/πόλως - Λ. Δημοκρατίας 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

1 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Παραλιακό μέτωπο μέχρι Λ.Δημοκρατίας 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

1 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Μικρή Δυτική Περιφερειακή - Ηροδότου - Αγ. Δημητρίου 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

2 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Γιαννούτσου - Καρτάλη - Ανδρονίκου - Κονδύλη 
ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 

2 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Εθν. Αντίστασης - Γιαννούτσου - Λ. Δημοκρατίας - Ευσταθίου - 
Ανδρονίκου 

ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜ.ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤ. 
2 ΤΟΠ.ΟΔ. 

Β. ΔΟΜΙΤΣΟΓΛΟΥ-Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ & Σια ΕΕ │ Ν. ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ │Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Αναθεώρηση 1η   Ημερομηνία: 11/2015 


	1. ΓΕΝΙΚΑ
	1.1 Συμβατικά στοιχεία – Αντικείμενο Μελέτης
	1.2 Γενικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης
	1.3 Βασικά βοηθήματα – αναφορές
	1.4 Ομάδα μελέτης
	1.5 Παραλαβή / Εγκριση της Φάσης Ι
	1.6 Ευχαριστίες – Παραδοτέα
	1.7 Περιοχή μελέτης
	1.8 Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

	2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ Ι ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	2.1 Γενικά – Περιεχόμενα κεφαλαίου
	2.2 Μετρήσεις, Απογραφές, Έρευνες
	2.3 Στοιχεία  Απογραφών, Μετρήσεων και Ερευνών
	2.3.1 Στοιχεία από την απογραφή του οδικού δικτύου
	2.3.2 Στοιχεία από τις μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, σύνθεσης και ταχυτήτων
	2.3.3 Στοιχεία από την απογραφή και τις μετρήσεις στάθμευσης
	2.3.4 Στοιχεία για την κίνηση ποδηλάτων και πεζών
	2.3.5 Στοιχεία για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
	2.3.6 Στοιχεία για τα ατυχήματα

	2.4 Συμπεράσματα και Προβλήματα που Εντοπίσθηκαν
	2.4.1 Πολεοδομική θεώρηση - Συμπεράσματα
	2.4.2 Ιεράρχηση οδικού δικτύου και κυκλοφοριακή οργάνωση
	2.4.3 Περιφερειακές οδοί
	2.4.4 Φόρτιση οδικού δικτύου και λειτουργία κόμβων
	2.4.5 Ατυχήματα – οδική ασφάλεια
	2.4.6 Στάθμευση
	2.4.7 Χρήση ποδηλάτων
	2.4.8  Ροές πεζών
	2.4.9 Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
	2.4.10 Υπεραστική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
	2.4.11 Εξυπηρέτηση με ταξί
	2.4.12 Εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας και του λιμένα
	2.4.13 Στάση και αναμονή τουριστικών λεωφορείων

	2.5 Εναλλακτικές Λύσεις Κυκλοφοριακής Οργάνωσης
	2.6 Άλλες Προτάσεις
	2.7 Απόψεις και Προτάσεις Διαβούλευσης
	2.8 Κατευθύνσεις - Απόφαση Έγκρισης της Ι Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο

	3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  (Φάση Ι)
	3.1 Γενικά
	3.2 Προκαταρκτικές εργασίες - ρύθμιση κυκλοφοριακού προτύπου
	3.3 Προσομοίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας των σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης
	3.4 Μοντελοποίηση και αξιολόγηση των σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης για την Αλεξανδρούπολη
	3.4.1 Ρύθμιση του Κυκλοφοριακού Προτύπου
	3.4.2 Προσομοίωση και αξιολόγηση των σεναρίων που εξετάσθηκαν


	4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
	4.1 Προτεινόμενη Οργάνωση και Ρυθμίσεις στο βασικό οδικό δίκτυο
	4.2 Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου
	4.3 Προτάσεις για Χωροθέτηση Χώρων Αναμονής Ταξί, Χώρων Τροφοδοσίας Καταστημάτων και  Χώρων Εξυπηρέτησης Τουριστικών Λεωφορείων

	5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
	5.1 Γενικά
	5.2 Οδοί ήπιας κυκλοφορίας – Σχολικοί δακτύλιοι – Ζώνες Ηπιας Κυκλοφορίας (ΖΗΚ)
	5.2.1 Προδιαγραφές - Ορισμοί
	5.2.2 Σχολικοί δακτύλιοι (ΣΔ)
	5.2.3 Ζώνες Ηπιας Κυκλοφορίας (ΖΗΚ) στα σχολικά συγκροτήματα
	 Παρεμβάσεις & Σήμανση στα πεζοδρόμια, προτείνεται:
	 Παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, προτείνεται


	5.3 Woonerf ή shared street ή living street ή «ζωντανός δρόμος»
	5.4 Πεζόδρομοι
	5.5 Ποδηλατόδρομοι
	5.5.1 Γενικά
	5.5.2 Προδιαγραφές
	5.5.3 Τύποι ποδηλατόδρομων
	5.5.4 Οι ποδηλατόδρομοι της Αλεξανδρούπολης
	5.5.4.1 Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
	5.5.4.2 Προγραμματισμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
	5.5.4.3 Προτεινόμενο από τη μελέτη δίκτυο ποδηλατοδρόμων
	5.5.4.3.1 Ποδηλατόδρομος της Λ. Δημοκρατίας
	5.5.4.3.2 Ποδηλατόδρομος Κωνσταντινουπόλεως
	5.5.4.3.3 Ποδηλατόδρομος Εθνικής Αντίστασης
	5.5.4.3.4 Ποδηλατόδρομος της Λ. Μάκρης - Κατακουζηνού
	5.5.4.3.5 Ποδηλατόδρομος Ποιμενίδη Α. – Πολυζωΐδη – Γιαννούτσου Χ.
	5.5.4.3.6 Ποδηλατόδρομοι Εξώπολης
	5.5.4.3.7 Woonerf
	5.5.4.3.8 Υπεραστικός ποδηλατόδρομος


	5.5.5 Τυπικές διατομές
	5.5.5.1 Αποκλειστικοί ποδηλατόδρομοι
	5.5.5.2 Μικτοί ποδηλατόδρομοι

	5.5.6 Προδιαγραφές κατασκευής
	5.5.7 Διαστασιολόγηση

	5.6 Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
	 ΠΟΠ-1. – Κεντρική περιοχή
	 ΠΟΠ-2 – Δυτική Περιοχή
	 ΠΟΠ-3 – Βόρεια Περιοχή
	 ΠΟΠ-4 – Ανατολική Περιοχή
	 ΠΟΠ-5 – Παραλιακό μέτωπο


	6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	6.1 Γενικά
	6.2 Προτάσεις για νέες γραμμές και άλλες λειτουργικές παραμέτρους

	7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
	7.1 Στάθμευση στη Κεντρική Περιοχή
	7.1.1 Γενικά
	7.1.2 Προτεινόμενο Σύστημα
	7.1.3 Στοιχεία Προσφοράς και Ζήτησης
	7.1.3.1 Πληθυσμιακά στοιχεία και εκτίμηση αριθμού οχημάτων κατοίκων.
	7.1.3.2 Χωροθέτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης

	7.1.4 Εκτιμήσεις Εσόδων – Δαπανών του Προτεινόμενου ΣΕΣ
	7.1.5 Στάθμευση Δικύκλων
	7.1.6 Θέσεις  για Τροφοδοσία Καταστημάτων
	7.1.7 Θέσεις  για Επιβίβαση Αποβίβαση Επιβατών Τουριστικών Λεωφορείων
	7.1.8 Κίνηση και Στάθμευση Φορτηγών, Θέσεις Αναμονής Φορτοταξί

	7.2 Στάθμευση στο Βασικό Οδικό Δίκτυο

	8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
	8.1 Προτάσεις Σταδιακής Υλοποίησης των Προτεινόμενων Ρυθμίσεων




