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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η οργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, έχει 
τα κοινά χαρακτηριστικά των πόλεων που αναπτύχθηκαν σταδιακά, περί το κέντρο στο 
οποίο συσσωρεύονται οι οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές δραστηριότητες. Η 
ανάπτυξη συνείδησης στους πολίτες υπέρ των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και η ευχέρεια 
πρόσβασης προς αυτά, μεγενθύνουν διαρκώς τα προβλήματα που γεννώνται από την 
σύνθεση των δραστηριοτήτων, δημιουργώντας και οξύνοντας αυτό που συνήθως 
ονομάζεται «Κυκλοφοριακό Πρόβλημα». 

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξανδρούπολης από την εποχή της Επιχείρησης 
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ), όπου εκπονήθηκε το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης το 1988, αναγνώρισε ως «σταθερές» του χώρου το νότιο φυσικό 
όριο της πόλης με τη θάλασσα, την χάραξη της Εγνατίας οδού, τους περιαστικούς  
οικισμούς, τις εγκαταστάσεις του λιμένα  και το εμπορικό κέντρο της πόλης. Ως βασικοί 
στόχοι τέθηκαν οι κάτωθι: 
 

1. Στήριξη της συγκεντρωτικής οργάνωσης της πόλης και αποδυνάμωση των τάσεων 
γραμμικής επέκτασης με σκοπό να μη χαθεί η κλίμακα του πεζού. 

2. Ανάπτυξη της κεντρικής περιοχής και σύνδεση της με την παραλιακή ζώνη. 
3. Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων αδόμητων τμημάτων της πόλης (οικιστική 

ενδυνάμωση).  
 
Στην συνέχεια, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έκανε προσπάθεια καταγραφής της 

υπάρχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης, με την μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
συντάχθηκε προ δεκαπενταετίας. Η ανωτέρω μελέτη στον χρόνο που πέρασε δεν 
επικαιροποιήθηκε και συμπεριέλαβε ρυθμίσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο 
τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργική συγκρότηση της πόλης και η κατανομή των 
συγκοινωνιακών και πολεοδομικών λειτουργιών απορρέει κυρίως από σειρά σημειακών 
παρεμβάσεων που δεν παρουσιάζουν την κατάλληλη συνοχή και έχουν μεταβάλει σε 
μεγάλο βαθμό τον αρχικό της χαρακτήρα. Έτσι, οι αρχικές επιδιώξεις είναι ακόμη 
επίκαιρες μιας και τα προβλήματα έχουν ενταθεί χωρικά και χρονικά και παράλληλα έχουν 
προκύψει νέα οξύτερα. Επιγραμματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι σημερινές κυκλοφοριακές 
και χωρικές συνιστώσες του προβλήματος αφορούν σε: 
 

 χρήσεις γης και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 
 κοινωνική συνείδηση και συμπεριφορά, 
 πολιτική προσέγγιση του προβλήματος και πολιτικές αντιμετώπισης, 
 γεωμετρία οδών και κυκλοφοριακή ικανότητα αυτών, 
 σύνολο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σηματοδοτήσεις, απαγορεύσεις κλπ), 
 αποδοτικότητα ρυθμίσεων (αστυνόμευση – συνειδητή εφαρμογή κλπ), 
 μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσιας εξυπηρέτησης, 
 βιώσιμη κινητικότητα, 
 συνέργεια μεταξύ χαρακτηριστικών της πόλης και της κυκλοφορίας. 
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καθώς και πολλούς άλλους εξαρτώμενους παράγοντες, που απαιτούν διαχρονική 
προσέγγιση, συνολικότητα παρεμβάσεων, παρακολούθηση και ερμηνεία. 

Μια πρώτη περιγραφή της κυκλοφοριακής και χωρικής κατάστασης της πόλης, 
οδηγεί στην αναγνώριση των βασικών λειτουργικών στοιχείων της όπως η λεωφόρος 
Δημοκρατίας, που την διασχίζει κατά τη φορά ανατολή – δύση, διέρχεται από το κέντρο 
της και εξυπηρετεί τόσο διαμπερή κυκλοφορία (ελλείψη περιφερειακών δακτυλίων) όσο 
και την τοπική κίνηση του κέντρου της πόλης. Παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένους φόρτους 
κυκλοφορίας με συνακόλουθες επιπτώσεις όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ατμοσφαιρική ρύπανση 
κλπ. Αποτελεί το μοναδικό οριζόντιο άξονα κίνησης στη συγκεκριμένη φορά με 
συμπληρωματική την παραλιακή οδό (Λεωφόρος Αλεξάνδρου) και διατρέχει το 
μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού όπου αναπτύσσονται δυναμικές λειτουργίες 
(κεντρικός τομέας, εμπορικές δραστηριότητες κατά μήκος του συγκεκριμένου άξονα, 
διοίκηση κλπ). Ουσιαστικά, η οδός αυτή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της αστικής 
και κυκλοφοριακής δραστηριότητας της πόλης, δυσανάλογα μεγάλο σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη των υπολοίπων τομέων και αξόνων της.   

Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, αναπτύσσεται σε κάθετους και οριζόντιους άξονες με 
διάταξη καννάβου, με προεξάρχουσες τις οδούς 14ης Μαΐου και Ι. Καβύρη που συγκλίνουν 
στην οδό Ηροδότου (σύνδεση με Εγνατία οδό), την οδό Άβαντος (σύνδεση με βόρειους 
οικισμούς) και τη πρόσφατη οδό Παπαναστασίου (επικάλυψη ρέματος). Χαρακτηριστικές 
ελλείψεις αποτελούν η απουσία λειτουργικού εσωτερικού δακτυλίου που να διασφαλίζει 
ένα απαραίτητο επίπεδο εξυπηρέτησης όπως επίσης και η μη (έως τώρα) υλοποίηση του 
σχεδιασμού για τον εξωτερικό δακτύλιο της πόλης που θα λειτουργούσε συμπληρωματικά 
προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Οι υποδομές για ήπιες μετακινήσεις και ειδικά για 
πεζούς είναι περιορισμένες και χαρακτηρίζονται από ορισμένες πεζοδρομήσεις στο 
κέντρο της πόλης και μικρό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, που είναι αποσπασματικοί και δεν 
εντάσσονται σε κάποιο ενιαίο σχεδιασμό και φιλοσοφία.  

Η αναγκαιότητα να τεθούν οι βάσεις για την νέα τοποθέτηση του «Κυκλοφοριακού 
Προβλήματος» για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις νέες αρχές της αστικής 
αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας, απαιτούν την σύνταξη μιας νέας βάσης 
σύγχρονων δεδομένων και παράλληλα την ανάπτυξη μιας ενιαίας φιλοσοφίας για την 
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Η προτεινόμενη μελέτη με την παρούσα 
σύμβαση καλύπτει ακριβώς τις ανωτέρω αναγκαιότητες. 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών 
υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των πολιτών της πόλης 
Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας (βλέπε Πίνακα 1). Ο στόχος 
επιτυγχάνεται με την αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου σημείου ισορροπίας μεταξύ 
της αύξησης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού συστήματος, την βελτίωση των 
συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης, την μείωση των καθυστερήσεων, την μείωση της 
ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης και την βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας 
πεζών και οχημάτων. 

 
Πίνακας 1: Η αλλαγή στη φιλοσοφία της διαχείρισης των μεταφορών 

 
Παραδοσιακή Διαδικασία Βιώσιμη Κινητικότητα 

Τεχνική διαδικασία Ολιστική προσέγγιση 
Εστιασμένη στα οχήματα Εστιασμένη στους χρήστες 
Εστιασμένη σε μεγάλης κλίμακας 
μετακινήσεις  

Εστιασμένη σε τοπικές μετακινήσεις και 
μικρής κλίμακας προσβάσεις  

Η μηχανοκίνητη κίνηση έχει προτεραιότητα Οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς έχουν προτεραιότητα 

Η οδός αντιμετωπίζεται ως αρτηρία κίνησης 
οχημάτων  

Η οδός αντιμετωπίζεται ως δημόσιος 
χώρος για πολλούς σκοπούς και χρήσεις  

Τα οικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά για 
τις επιλογές των παρεμβάσεων 

Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά 
κριτήρια είναι σημαντικά για τις επιλογές 
των παρεμβάσεων  

Αυξάνεται η χωρητικότητα της οδικής 
υποδομής για να καλυφθεί η ζήτηση 

Διαχείριση της ζήτησης για να περιοριστεί 
η ανάγκη για μετακινήσεις  

Λαμβάνονται υπόψη τα κόστη χρήσης της 
οδού σε σχέση με τα οφέλη 

Λαμβάνονται υπόψη και άλλα κόστη 
όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.λπ 

Εστιάζει στη διαχείριση της κίνησης Δημιουργεί συνθήκες ανάσχεσης της 
κίνησης όπου είναι απαραίτητο 

Διαχωρίζει τους πεζούς και τους ποδηλάτες Χρησιμοποιεί κοινές υποδομές για όλα τα 
μέσα μέσω ιδανικού και προσεκτικού 
σχεδιασμού (οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
κλπ) 

 
Παράλληλα σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού καταγραφής, 

ενσωμάτωσης και αποτίμησης των επερχόμενων κυκλοφοριακών δεικτών στην διάρκεια 
του χρόνου και λόγω των εφαρμοζόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης, στοχεύει επίσης στην δημιουργία παρατηρητηρίου δεικτών 
αποτίμησης του περιβάλλοντος στον μητροπολιτικό χώρο της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης (περιοχή μεγίστων επιβαρύνσεων) και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
υπάρξουν τρόποι χρησιμοποίησης όλων των υφιστάμενων δεδομένων. 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

3.1. Γενικά 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ο Εργοδότης της παρούσας μελέτης με τίτλο «  

Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου  Αλεξανδρούπολης», που έχει ως αντικείμενο: 
 

 αξιολόγηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επεμβάσεων που έχουν 
εφαρμοστεί στο οδικό δικτύου του Δήμου, βάσει της παλαιάς εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής μελέτης, 

 καταγραφή των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του Δήμου 
και ο προσδιορισμός των μεταβολών που σημειώθηκαν, 

 στρατηγική εκτίμηση των κυκλοφοριακών και χωρικών συνθηκών στην περιοχή 
μελέτης, 

 αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης με σκοπό τη 
διευκόλυνση των πολιτών με ιδιαίτερη αναφορά σε ομάδες ευάλωτων χρηστών, 

 εντοπισμός των θέσεων του οδικού δικτύου, όπου υπάρχουν προβλήματα οδικής 
ασφάλειας για τα οχήματα και τους πεζούς, 

 διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και των συνθηκών 
στάθμευσης στο οδικό δίκτυο του Δήμου καθώς και για την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας οχημάτων και πεζών, 

 βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις Δημόσιες Συγκοινωνίες (το πλαίσιο των 
βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων έχει στόχο την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου 
της Αλεξανδρούπολης με σκοπό την διευκόλυνση κυρίως των κινήσεων των 
πολιτών), 

 προσδιορισμό περιοχών που απαιτούν ειδικές ήπιες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις 
βιώσιμης κινητικότητας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους (περιοχή παλιάς πόλης 
Αλεξανδρούπολης), 

 εκτίμηση των απόψεων των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης, 
καθώς επίσης και την πρόθεση τους να συνδράμουν σε πολιτικές χρέωσης της 
χρήσης οδικών υποδομών με την εκτίμηση της αξίας χρόνου (value of time), 
δεδηλωμένης προτίμησης (stated preference), της αποδοχής της ελεγχόμενης 
στάθμευσης κλπ, 

 εφαρμογή ενός συνολικού και διαδραστικού κυκλοφοριακού μοντέλου που να έχει 
την δυνατότητα εκτίμησης και πρόβλεψης των επιπτώσεων κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων.  
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Συνολικά, ο σκοπός της μελέτης είναι η βελτιστοποίηση (οργάνωση, σχεδιασμός, 
παρακολούθηση) του συστήματος κυκλοφορίας του Δήμου με τη διερεύνηση και την 
υποβολή προτάσεων για μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, διαχείρισης της στάθμευσης, 
σχεδιασμού μεγάλων έργων συγκοινωνιακής υποδομής, αύξησης της οδικής ασφάλειας 
και βελτίωσης των μετακινήσεων των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (βιώσιμη 
κινητικότητα) και μέτρα αστικής ανάπλασης που να συμβαδίζουν με τις προτεινόμενες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η μελέτη θα συνταχθεί σε περιβάλλον ΣΓΠ-Μ (Σύστημα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών για τις Μεταφορές. 
 
 

 

 

3.2 Περιοχή Μελέτης (εφεξής ΠΜ) 
 
Ως περιοχές  μελέτης  (ΠΜ) ορίζονται τρεις υποπεριοχής μελέτης : 
 
α. «Περιοχή 1» (ΠΜ1) : Αφορά την αστική (δομημένη) περιοχή της πόλης και θα 

είναι η βασική περιοχή μελέτης η οποία  οριοθετείται νότια από την ακτογραμμή, 
ανατολικά από την περιφερειακή οδό (οδός Χρήστου Γιαννούτσου),    βόρια από την 
περιφερειακή οδό (οδός Χρήστου Γιαννούτσου), οδό Ηροδότου ,οδό Παναγάθου, οδός 
Χρήστου Γιαννούτσου     δυτικά από  την προς διάνοιξη οδό Χαρίσιου Βαμβακά και την 
οδό Ηλία Ευαγγελίδη    (συνημμένο σχέδιο).  

 

β. «Περιοχή 2» (ΠΜ2) : Θα αφορά την περιαστική περιοχή της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα την η περιοχή η οποία εκτίνεται έξω από την (ΠΜ1)  
και  οριοθετείται ανατολικά από την νοητή γραμμή με κατεύθυνση βορά - νότου η οποία 
διέρχεται ανατολικά του αεροδρομίου, βόρια από την Εγνατία Οδό δυτικά από   την νοητή 
γραμμή με κατεύθυνση βορά νότου η οποία διέρχεται δυτικά του κόμβου του 
περιφερειακού νοσοκομείου και νότια από την ακτογραμμή (συνημμένο σχέδιο). 

 

γ. «Περιοχή 3» (ΠΜ3) : Αυτή θα είναι η περιοχή του κέντρου της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης, η οποία  οριοθετείται από τις οδούς Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, Κύπρου 
Λεωφ. Δημοκρατίας, Μητροπολίτου Ιωακείμ, Ελευθερίου Βενιζέλου, Διον. Σολωμού , 
Σαράντα Εκκλησιών, Παλαιολόγου, Μαζαράκη, Βιζβύζη , 14ης Μαίου, Εθνικής 
Αντιστάσεως, Σκρά, Ελευθερίου Βενιζέλου, Λεωφ. Δημοκρατίας, Γεωργίου Ζαρίφη μ, 
Κωλέτη, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.  και θα αποτελεί την περιοχή μελέτης για το σύστημα 
ελεγχόμενης στάθμευσης (συνημμένο σχέδιο). 

  
 
Η επιλογή της χωρικής έκτασης έγινε με γνώμονα τις υπάρχουσες μέγιστες εντάσεις 

χρήσεων αστικού τύπου, οι οποίες γεννούν και έλκουν οδικές μετακινήσεις. 
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3.3 Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων της Μελέτης 
 

Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των 
συμβατικών τευχών, όπου προβλέπεται να εκπονηθεί σε  3 Φάσεις (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ), που είναι:  
 
 
 
 
3.3.1 Φάση  Ι: Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης 
 

Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, επικαιροποίηση και ανάλυση όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης, καθώς και τη σύνταξη των 
προκαταρκτικών προτάσεων με εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης ρυθμίσεων κυκλοφορίας, 
στάθμευσης και μέτρων οδικής ασφάλειας. Ειδική αναφορά θα γίνεται στις περιοχές 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.  

Το 1ο στάδιο μετά την ολοκλήρωση του, θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης και στους φορείς της πόλης, με σκοπό την διατύπωση 
τεκμηριωμένων απόψεων που θα ληφθούν υπόψη. 

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα είναι αφενός «Βιβλιογραφικά» και αφετέρου 
ειδικών απογραφών και μετρήσεων. Θα ληφθούν υπόψη όσα αναφέρονται στα τεχνικά 
δεδομένα του φακέλου του έργου (πχ παλιά κυκλοφοριακή μελέτη, ΓΠΣ, κλπ) καθώς και 
όποιο άλλο στοιχείο ανευρεθεί από τους μελετητές ή διατεθεί από τον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης (πχ μελέτες Αστικών Συγκοινωνιών). 

Από μετρήσεις και απογραφές θα συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με το οδικό 
δίκτυο, τις χρήσεις γης, τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, τα 
χαρακτηριστικά των δημοσίων συγκοινωνιών, την οδική ασφάλεια, τη στάθμευση κλπ.  

Ειδικότερα, κατά την Φάση Ι, θα γίνουν οι ακόλουθες υποστηρικτικές ενέργειες: 
 
1. Απογραφή οδικού δικτύου και σήμανσης (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Θα απογραφούν όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το οδικό δίκτυο της ΠΜ1 +ΠΜ2, τα 
οποία θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία. 
Σκοπός της απογραφής των οδικών τμημάτων, θα είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων 
με τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα του οδικού δικτύου. Θα περιλαμβάνει όλα τα οδικά τμήματα της ΠΜ1+ΠΜ2, 
δηλαδή τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες, τις συλλεκτήριες και τοπικές οδούς. 
Αναλυτικά, θα καταγραφούν οι παρακάτω πληροφορίες ανά οδικό τμήμα: 
 

 Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδικού τμήματος ( οδός μιας ή δύο κατευθύνσεων). 
 Αναγνώριση των οδών του δικτύου (πρωτεύουσες, δευτερεύουσες, συλλεκτήριες, 

τοπικές οδοί) 
 Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας για το πλάτος της οδού που δεν χρησιμοποιείται 

για στάθμευση. 



 9

 Στοιχεία διατομής (πλάτος καταστρωμάτων, διαχωριστικών νησίδων και 
πεζοδρομίων). 

 Υλικό κατασκευής και κατάσταση οδοστρώματος και κλίση οδού (άνω του 5%). 
 Σήμανση (πινακίδες κυκλοφορίας, πληροφοριακές κλπ). 
 Άλλες πληροφορίες, υπό τύπο παρατηρήσεων, όπως αριθμός ιδιωτικών χώρων 

στάθμευσης (γκαράζ, πυλωτές), απότομες απομοιώσεις στο πλάτος 
καταστρώματος και πεζοδρομίων, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, παρατυπίες στη 
σήμανση, κλπ. 

 
Επίσης, θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του βασικού οδικού δικτύου της ΠΜ1 + 

ΠΜ2, όπως για παράδειγμα το επαρχιακό δίκτυο, η Εγνατία οδός, οι συνδέσεις με τους 
οικισμού κλπ. Σκοπός της καταγραφής θα είναι η εκτίμηση της συνδεσιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του δικτύου. 

 
2. Απογραφή χρήσεων γης – Πολεοδομική Θεώρηση (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Στα πλαίσια της ανωτέρω απογραφής των χαρακτηριστικών της υποδομής του 
δικτύου, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα καταγραφή «Χρήσεων Γης» με τη συγκέντρωση 
πρωτογενών στοιχείων ενδιαφέροντος στην Περιοχή Μελέτης (ΠΜ1+ΠΜ2) (κυρίως 
εκτατικές χρήσεις γης και κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος) με στόχο την απεικόνιση της 
υπάρχουσας κατάστασης. Τα στοιχεία αυτά θα συσχετιστούν και με τις προβλέψεις των 
ανάλογων σχεδίων (πχ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) καθώς επίσης και με τον 
προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομής (δημόσιων και ιδιωτικών). Για παράδειγμα, 
θα ενταχθούν οι προοπτικές δημιουργίας νέου δημαρχείου εκτός κεντρικής περιοχής, 
δικαστηρίων, εμπορευματικού κέντρου κλπ. 

Η συγκέντρωση στοιχείων χρήσεων γης, θα γίνει σε ψηφιακά υπόβαθρα με την χρήση  
του υφιστάμενου  γεωγραφικού  συστήματος  πληροφοριών (GIS) του Δήμου. Τα στοιχεία 
της απογραφής θα ενημερώσουν το ΓΣΠ του Δήμου. 
 
3. Απογραφή στάθμευσης 

Θα γίνουν αναλυτικές απογραφές προσφοράς στάθμευσης (νόμιμης και παράνομης) 
παρά το κράσπεδο και εκτός οδού, κατά κατηγορία (ελεύθερες, ελεγχόμενες, 
χωρητικότητα στεγασμένων χώρων στάθμευσης κλπ) για το σύνολο της ΠΜ1.  

Επίσης θα γίνει ανάλυση των χαρακτηριστικών στάθμευσης που θα αφορά την 
κεντρική περιοχή του Δήμου  (περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης) (ΠΜ3) με σκοπό τον 
προσδιορισμό της ζήτησης για στάθμευση, τον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών 
της και τελικά τον εντοπισμό των προβλημάτων και των ελλείψεων θέσεων στάθμευσης 
στο κέντρο. Η συγκεκριμένη ανάλυση θα περιλαμβάνει επίσης μετρήσεις εναλλαγής και 
συσσώρευσης στάθμευσης, μέσου χρόνου στάθμευσης κλπ. Πιο συγκεκριμένα, τα 
στοιχεία θα αφορούν δρόμο προς δρόμο, σε κάθε πλευρά οικοδομικού τετραγώνου της 
κεντρικής περιοχής που θα οριστεί σε συνεργασία με την επίβλεψη, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί βάση δεδομένων στάθμευσης και να είναι δυνατή η απεικόνισή τους  στο   
υφιστάμενο  γεωγραφικό  σύστημα  πληροφοριών (GIS) του Δήμου. 

 
  Έτσι, θα περιλαμβάνονται στην απογραφή: 
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 κωδικοποίηση των δρόμων με τις επίσημες ονομασίες τους.  
 καταγραφή στοιχείων ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου που θα 

κωδικοποιηθούν με βάση τον αριθμό Ο.Τ. και την ονομασία της οδού, έτσι ώστε να 
υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς, τόσο κατά τη φάση οργάνωσης, όσο και κατά τη 
φάση λειτουργίας και αστυνόμευσης του συστήματος. 

 καταμέτρηση του μήκους της πλευράς των Ο.Τ. από ρυμοτομική και οικοδομική 
στην αντίστοιχη ρυμοτομική και οικοδομική, η ακριβής θέση και το πλάτος των 
υφιστάμενων εισόδων των χώρων στάθμευσης και η ακριβής θέση των θέσεων 
ειδικής στάθμευσης, των στάσεων λεωφορείων, των κάδων απορριμμάτων και 
γενικά κάθε σταθερού εμποδίου ή εξοπλισμού οδού, το οποίο επηρεάζει την 
προσφορά των θέσεων στάθμευσης. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιοριστεί με 
μεγάλη προσέγγιση ο αριθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας στάθμευσης και θα 
γίνει η ακριβής χάραξή τους σε κατάλληλα σχέδια, έτσι ώστε η απόκλιση από τον 
πραγματικό αριθμό των θέσεων που θα διαμορφωθούν τελικά να είναι η ελάχιστη 
δυνατή. 

 μετρήσεις που θα διενεργηθούν με τη μέθοδο της καταγραφής σε ειδικά έντυπα, 
από απογραφείς, των τεσσάρων αριθμών της πινακίδας κυκλοφορίας των 
σταθμευμένων Ι.Χ. οχημάτων και δικύκλων. Η διαδρομή ή οι διαδρομές της 
έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης θα επιλεγούν, σε συνεργασία με την 
Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία της απογραφής στάθμευσης έτσι ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτικές, περιλαμβάνοντας πλευρές οικοδομικών τετραγώνων με 
διαφορετικό καθεστώς στάθμευσης. Η καταγραφή θα γίνει ανά μία ώρα, στο 
χρονικό διάστημα 6:00 -22:00 έτσι ώστε να καλύπτει τις μετακινήσεις των κατοίκων 
και των επισκεπτών της περιοχής.  

 
Η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας θα περιλαμβάνει διαχωρισμό των 

χαρακτηριστικών στάθμευσης ΙΧ επιβατηγών και δικύκλων, καθώς επίσης και τις 
περιοδικές μεταβολές μεταξύ χειμερινών και καλοκαιρινών περιόδων. Επίσης, οι 
μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δυο περιόδους, μια χειμερινή και μια καλοκαιρινή 
(Ιούλιος – Αύγουστος) για να εξεταστούν οι περιοδικές μεταβολές μεταξύ χειμερινών και 
καλοκαιρινών μηνών. 

 
 
4. Απογραφή χαρακτηριστικών των Δημοσίων Συγκοινωνιών (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Θα απογραφούν τα χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν 
την περιοχή μελέτης (ΠΜ1+ΠΜ2) (διαδρομές λεωφορείων, στάσεις, αφετηρίες- τέρματα, 
είδος και χωρητικότητα λεωφορείων, κόμιστρο και συχνότητα δρομολογίων). Επίσης, θα 
απογραφούν οι θέσεις των σταθμών ταξί και φορτοταξί (πιάτσες). 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, θα είναι να καταγραφούν όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά λειτουργίας των ΜΜΜ ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τόσο 
κατά την προσαρμογή των κυκλοφοριακών μοντέλων στις σημερινές συνθήκες, όσο και 
στη διατύπωση προτάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Για τη συγκέντρωση 
στοιχείων σχετικών με τη λειτουργία των ΜΜΜ, θα γίνει έρευνα με παρατηρητές που θα 
επιβαίνουν σε αυτά. Ο στόχος θα είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία για κάθε γραμμή 
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σχετικά με το χρόνο διαδρομής, τον αριθμό των διακινούμενων επιβατών (επιβιβαζόμενοι 
/ αποβιβαζόμενοι) και την πληρότητα των οχημάτων μεταξύ των στάσεων. 

 
5. Μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου (ΠΜ1) 

Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου (στρέφουσες κινήσεις και 
σύνθεση κυκλοφορίας) σε σηματοδοτούμενους και μη κόμβους της περιοχής μελέτης 
(ΠΜ1), που θα προταθούν από τους μελετητές στα πλαίσια σύνθεσης ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης και θα εγκριθούν από τους επιβλέποντες της 
μελέτης. Εκτιμάται ότι ο απαιτούμενος αριθμός κόμβων που θα καταγραφούν – μετρηθούν   
θα  είναι από 20 έως 30. Είναι δυνατόν να ζητηθούν ταυτόχρονες μετρήσεις σε 
εξαρτώμενους κόμβους με μέγιστο αριθμό τους  5 κόμβους. Σε πέντε (5) από τους 
παραπάνω κόμβους, οι οποίοι θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με την Υπηρεσία, οι 
μετρήσεις θα έχουν διάρκεια 12 ωρών, για έλεγχο των προϋποθέσεων εγκατάστασης 
φωτεινής σηματοδότησης και για την διακρίβωση των προϋποθέσεων αναγωγής σε 
συνολικούς φόρτους.  

Οι μετρήσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον 6 ώρες αιχμής ημερησίως (μια κατά την 
πρωινή, μια κατά την μεσημεριανή και μια κατά την απογευματινή ώρα αιχμής), επί δύο 
εργάσιμες τυπικές ημέρες ή σε ειδικές περιπτώσεις και Σαββατοκύριακο, αν κριθεί 
απαραίτητο. Οι μετρήσεις θα γίνουν σε δύο χρονικές περιόδους μία το καλοκαίρι ( μήνες 
Ιούλιος και Αύγουστος) και μία τους υπόλοιπους μήνες,    που οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
της πόλης είναι διαφορετικές (θα υπάρξουν δυο ομάδες μετρήσεων). Σε περίπτωση που 
υπάρξει αιτιολογημένη αμφισβήτηση σειράς μετρήσεων είναι δυνατή η επανάληψη της 
αμφισβητούμενης σειράς. 

Η επιλογή των χρονικών περιόδων των μετρήσεων θα γίνει σε συνεργασία με τους 
Επιβλέποντες της Μελέτης και θα λάβει υπόψη το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της 
παρούσας σύμβασης. 

Οι ενδείξεις θα καταγράφονται τουλάχιστον ανά 15λεπτο. Τα οχήματα θα διακριθούν 
υποχρεωτικά στις εξής κατηγορίες: α) Επιβατικά ΙΧ και Ημιφορτηγά, β) Ταξί, γ) Δίκυκλα, δ) 
Φορτηγά, ε) Λεωφορεία. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων θα πραγματοποιηθούν είτε 
με σύγχρονα αυτογραφικά μηχανήματα, είτε με παρατηρητές, είτε με συνδυασμό των δύο 
μεθόδων. 

Τέλος, θα γίνουν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου διατομής σε θέσεις βασικών 
οδικών αξόνων, η διάρκεια των οποίων θα είναι 16ωρη (07:00-23:00), επί τέσσερεις 
τουλάχιστον τυπικές ημέρες για την χειμερινή καθώς και για τις καλοκαιρινή περίοδο. 
Σκοπός των μετρήσεων με αυτογραφικά μηχανήματα θα είναι η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τον όγκο της κυκλοφορίας που διακινείται σε 
συγκεκριμένα τμήματα του βασικού οδικού δικτύου με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου που μπορούν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν για 
την διαμόρφωση άμεσων μέτρων εφαρμογής. 

Τα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν σε κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα 
καθώς και σε χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων που θα απεικονίζουν την Μέση Ημερήσια 
Κυκλοφορία καθώς και τους Ωριαίους Φόρτους Αιχμής, ροές κορεσμού, περιοδικότητες 
κλπ. Επίσης, οι συγκεκριμένες μετρήσεις θα αποτελέσουν τα δεδομένα εισόδου του 
κυκλοφοριακού μοντέλου.  
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6. Απογραφή τροχαίων ατυχημάτων (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων με παθόντα πρόσωπα 
από τα τηρούμενα στην Τροχαία, στο ΤΟΤΑ ή στην ΕΣΥΕ στοιχεία, για τα τελευταία πέντε 
(5) χρόνια. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα είναι κυρίως: 

 Τόπος του ατυχήματος (διασταύρωση ή διεύθυνση όταν πρόκειται για τμήμα 
δρόμου) 

 Χρόνος που έγινε το ατύχημα ( μήνας, ημέρα, ώρα) 
 Κατηγορία Ατυχήματος (θανατηφόρο, τραυματισμός, υλικές ζημιές) 
 Τύπος του ατυχήματος (σύγκρουση οχημάτων σε κίνηση, παράσυρση πεζού, 

ανατροπή, εκτροπή). Το χαρακτηριστικό αυτό υπάρχει διαθέσιμο μόνο για τις 
περιπτώσεις των ατυχημάτων με παθόντα πρόσωπα. 

 
Στην συνέχεια θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων, ώστε να καταστεί δυνατή η 

διερεύνηση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου και ο εντοπισμός των μελάνων 
θέσεων  των διασταυρώσεων και των οδικών τμημάτων. Τα αποτελέσματα θα 
αποτυπωθούν σε κατάλληλους χάρτες. 

 
7. Καταγραφή Σηματοδότησης (ΠΜ1+ΠΜ2) 

 Θα καταγραφεί το σύνολο των στοιχείων και των χαρακτηριστικών της φωτεινής 
σηματοδότησης που λειτουργεί στην ΠΜ1+ΠΜ2, όπως οι χρόνοι πρασίνου, ρυθμίσεις 
χρονισμού, πράσινο κύμα κλπ. Ειδικότερη εστίαση θα γίνει κατά μήκος της κεντρικής 
οδικής οδού που λειτουργεί σειρά φωτεινών σηματοδοτών. Τα αποτελέσματα θα 
αποτυπωθούν σε κατάλληλους χάρτες, σκαριφήματα, σχήματα κλπ. 
 
 
8. Καταγραφή απόψεων πολιτών και δεδηλωμένων προτιμήσεων (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Επικουρικά στα ανωτέρω θα γίνει έρευνα ερωτηματολογίου σε αποδεκτό δείγμα των 
πολιτών και σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάλογων ερευνών (θα εκτιμηθεί η στατιστική 
ακρίβεια του δείγματος), ώστε να διατυπωθούν οι απόψεις τους σχετικά με ζητήματα 
κυκλοφορίας στον Δήμο. Η σύνταξη του απογραφικού δελτίου θα γίνει σε συνεργασία με 
την επίβλεψη και με στόχο να εκτιμηθεί η κοινωνική αποδοχή σειράς μέτρων που 
αφορούν την βιώσιμη κινητικότητα, την ελεγχόμενη στάθμευσης κλπ. 

Παράλληλα, θα διεξαχθεί ειδική έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων (stated 
preference survey), όπου θα καθαριστούν παράμετροι αξίας χρόνου (value of time), που 
στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν να την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
και αποδοχής μέτρων και εργαλείων όπως η βιωσιμότητα χώρων στάθμευσης κλπ. 

  
9. Τοπογραφικά υπόβαθρα (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Θα συγκεντρωθούν όλοι οι υφιστάμενοι τοπογραφικοί, ρυμοτομικοί και θεματικοί 
χάρτες σε διάφορες κλίμακες, οι οποίοι θα ψηφιοποιηθούν και θα αποτελέσουν το βασικό 
υπόβαθρο για την ηλεκτρονική παράδοση της μελέτης.  
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Θα γίνει ένταξη των στοιχείων στο υφιστάμενο  γεωγραφικό  σύστημα  πληροφοριών 
(GIS) του Δήμου, ώστε να οργανωθεί κατάλληλη βάση δεδομένων.  

 
 
10.  Κυκλοφοριακό πρότυπο   (ΠΜ1+ΠΜ2) 

Για το σύνολο των περιοχών ΠΜ1 και ΠΜ2 θα αναπτυχθεί μαθηματικό πρότυπο 
προσομοίωσης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου, με τη χρήση κάποιου από τα 
διαδεδομένα μοντέλα (εφεξής ΚΠ).  

 
Το ΚΠ θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 

ΠΜ1 + ΠΜ2  και στην συνέχεια για την διερεύνηση και σύγκριση μεταξύ τους των 
εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. Το ΚΠ, κατά 
την διαδικασία εκπόνησης της παρούσας μελέτης, θα ακολουθήσει τα εξής βήματα: 
 

 Δημιουργία απεικόνισης (μοντελοποίησης) της υπάρχουσας κατάστασης στο 
δίκτυο κυκλοφορίας. 

 Απεικόνιση της προτεινόμενης κατάστασης ή των εναλλακτικών σχεδίων 
κυκλοφοριακής διαχείρισης και των αλλαγών που προκύπτουν στα χαρακτηριστικά 
του κυκλοφοριακού συστήματος. 

 Σειρά αναλύσεων και προσεγγίσεων που θα αφορούν φόρτους κυκλοφορίας ανά 
σύνδεσμο και καθυστέρηση στις διασταυρώσεις, εκτίμηση της συνολικής 
αναμενόμενης βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας, επιπτώσεις των 
πεζοδρομήσεων κλπ. 
 
Tο ΚΠ θα απαρτίζεται από  την «περιγραφή» του οδικού δικτύου . Πιο αναλυτικά, 

το δίκτυο θα περιέχει τους οδικούς συνδέσμους, τις διασταυρώσεις και τα δρομολόγια των 
ΜΜΜ, που θα περιγράφουν συνολικά το μοντέλο προσομοίωσης (simulation). Η έκταση 
του θα περιλαμβάνει όλη την επιφάνεια η οποία περικλείεται από την ΠΜ1 + ΠΜ2 και το 
περιβάλλον (buffer) οδικό δίκτυο που επεκτείνεται και έξω από αυτό. Επίσης, οι ζώνες 
κυκλοφορίας θα είναι ομογενείς περιοχές που θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 
μετακινήσεων η κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Κάθε ζώνη, θα συνδέεται με το οδικό 
δίκτυο μέσω των κεντροειδών συνδέσμων.  
 
11. Έκθεση Ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης 

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης κατά την Φάση Ι, θα περιλαμβάνει την 
επεξεργασία και την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω δεδομένων, στοιχείων, μετρήσεων 
και ερευνών. Θα αποσκοπεί κυρίως στην απεικόνιση της υφιστάμενης λειτουργίας του 
οδικού δικτύου του Δήμου και στον εντοπισμό των προβλημάτων που οφείλονται στην 
αύξηση του πληθυσμού, των κυκλοφοριακών φόρτων και των διαφόρων δραστηριοτήτων. 

Βασική προϋπόθεση είναι τα δεδομένα, οι μετρήσεις και οι έρευνες να 
επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων, η δομή των οποίων θα 
προσδιορισθεί από τους επιβλέποντες της μελέτης μετά από πρόταση των μελετητών. 
Όλα τα αποτελέσματα των επεξεργασιών θα δοθούν στον Δήμο, τόσο σε συμβατική, όσο 
και σε ψηφιακή μορφή. 



 14

 
Συνολικά, θα υποβληθεί τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

 Αναλυτική περιγραφή των μετρήσεων και πάσης φύσεως συλλογής στοιχείων 
(περιγραφή εντύπων απογραφών και μετρήσεων, θέσεις μετρήσεων κλπ), δηλαδή 
η απογραφή οδικού δικτύου και οργάνωσης κυκλοφορίας, η απογραφή 
προσφοράς στάθμευσης, η απογραφή ΜΜΜ, η απογραφή Ταξί, η καταγραφή 
χρήσεων γης, η καταγραφή της φωτεινής σηματοδότησης, οι μετρήσεις 
κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας, οι μετρήσεις φόρτου με 
αυτογραφικά μηχανήματα, οι μετρήσεις εισερχομένων – εξερχόμενων επιβατών 
και χρόνων διαδρομής στα ΜΜΜ και η απογραφή χαρακτηριστικών στάθμευσης. 
Το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων (απογραφικά δελτία, μετρήσεις κλπ) θα 
περιληφθούν σε Παράρτημα στο τέλος της έκθεσης. 

 Παρουσίαση και κριτική σχετικών Μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί και 
υλοποιηθεί μερικώς ή συνολικά.  

 Παρουσίαση της χωροταξίας και των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 
ΠΜ1+ΠΜ2, διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση 
όλων των παραπάνω στοιχείων. Θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση του συνόλου 
των υποδομών καθώς και των εκτατικών χρήσεων γης στο σύνολο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης που επηρεάζουν τον χωρικό και κυκλοφοριακό χαρακτήρα του 
(πχ Εγνατία οδός, λιμάνι, ΟΣΕ, Βιοτεχνικό Πάρκο, σύνδεση με οικισμούς κλπ). 
Ειδικότερα για την ΠΜ 2 , θα προκύπτει μια θεώρηση που θα αφορά την 
αλληλεπίδραση (συνέργεια) των χρήσεων γης,  των χαρακτηριστικών δόμησης και 
γενικά της αστικής ανάπτυξης με την γένεση, κατανομή και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά των μετακινήσεων. Για παράδειγμα, θα εξεταστούν παράμετροι 
όπως η απόσταση από την κεντρική περιοχή ή τα τοπικά κέντρα, το μέγεθος του 
πληθυσμού και η κατανομή του σε σχέση με τις δραστηριότητες, η πυκνότητα 
δόμηση όπου θα συνεκτιμηθούν με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της 
οδικής υποδομής κλπ.  

 Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας, του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, των 
στατιστικών αναλύσεων που έγιναν κλπ καθώς και τα αποτελέσματα 
(συμπεράσματα, εκτίμηση αξίας χρόνου) από τις έρευνες δεδηλωμένων 
προτιμήσεων και γνώμης των πολιτών.  Το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων 
(απογραφικά δελτία κλπ) θα περιληφθούν σε Παράρτημα στο τέλος της έκθεσης.  

 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά στο οδικό δίκτυο, στις 
χρήσεις γης και άλλα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, στην κυκλοφοριακή φόρτιση 
των οδικών αξόνων, στο δίκτυο των ΜΜΜ, στη στάθμευση, στην οδική ασφάλεια, 
καθώς και πιθανά ειδικά κυκλοφοριακά προβλήματα. 

 Ανάπτυξη του κυκλοφοριακού προτύπου (μοντέλο ανάλυσης). Το σύνολο των 
πρωτογενών στοιχείων του μοντέλου, θα περιληφθούν σε Παράρτημα στο τέλος 
της έκθεσης. 

 Συνολική κυκλοφοριακή θεώρηση και επισήμανση των προβλημάτων της περιοχής 
μελέτης. Ανάλυση σχετικά με τα θέματα στάθμευσης με έμφαση στα 
χαρακτηριστικά στάθμευσης της Κεντρικής Περιοχής του Δήμου (ΠΜ3). 
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 Προκαταρκτικές προτάσεις (τουλάχιστον τέσσερεις εναλλακτικές). 
 

Βάση της ανωτέρω ανάλυσης, θα προκύψει περιγραφή, τεκμηρίωση και συγκριτική 
αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων των προτάσεων για το οδικό δίκτυο της περιοχής 
μελέτης. Συνολικά, οι προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να σχεδιαστούν με 
βάση τις παρακάτω αρχές, που αποτελούν προτεραιότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
(βλέπε επίσης Σχήμα 1): 

 
 Προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας και δημιουργία αποδεκτών συνθηκών 

κίνησης πεζών, παιδιών και ΑΜΕΑ κυρίως στην κεντρική περιοχή, με 
πεζοδρομήσεις και περιφρούρηση του χώρου των πεζών (παραλιακή, Εθν. 
Αντίστασης, Νικομηδείας). 

 Ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ και προώθηση μέτρων για τη διευκόλυνση της 
λειτουργίας τους, όπως παραχώρηση προτεραιότητας, πύκνωση δρομολογίων, 
νέες στάσεις κλπ.  

 Αντιμετώπιση των προβλημάτων της στάθμευσης κατά τρόπο που δεν 
αντιστρατεύεται τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με την δημιουργία χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός κέντρου σε σημεία τέτοια, ώστε να συνδυάζονται 
εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης προς το εμπορικό κέντρο της πόλης (πχ από 
χώρους στάθμευσης να αρχίζουν αστικά δρομολόγια, δημιουργία στους ίδιους 
χώρους σταθμών ποδηλάτων, ώστε να αφήνει το αυτοκίνητο και να παίρνει το 
ποδήλατο κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν οι χωρικές παράμετροι 
(υποκέντρα δραστηριοτήτων κλπ) που δημιουργούν ανάγκες στάθμευσης κλπ. 

 Βελτίωση (πύκνωση) του δικτύου ποδηλατοδρόμων, με σκοπό την σύνδεση του με 
τις κοντινές παραλίες (ΕΟΤ, Σανταρόζα, δελφίνι), άλλες ενδιαφέρουσες εξωαστικές 
και περιαστικές περιοχές την καλύτερη κυκλοφορία στο κέντρο κλπ. Επίσης, θα 
διερευνηθούν άλλα μέτρα στήριξης της χρήσης ποδηλάτου όπως υλοποίησης 
προγράμματος ενοικίασης ποδηλάτων κλπ. 

 Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής καθώς και άλλες 
περιοχές της ΠΜ1+ΠΜ2, με αναπλάσεις οδών σε συνέργεια με κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. 

 Ρύθμιση και έλεγχο της κίνησης των μεγάλων οχημάτων και εφαρμογή ωραρίου 
φορτοεκφόρτωσης και τροφοδοσίας καταστημάτων και επιχειρήσεων. 

 Διερεύνηση χρήσης νέας φωτεινής σηματοδότησης για κυκλοφοριακούς λόγους 
καθώς και για λόγους ασφαλείας.  

 Διερεύνηση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία από την μεταφορά των δημόσιων 
υπηρεσιών εκτός κεντρικής περιοχής. 

 Διερεύνηση της περιοδικότητας και της μεταβολής που δημιουργεί στις συνθήκες 
κυκλοφορίας με βασική παράμετρο τη μεγάλη διαφορά κυκλοφοριακών φόρτων 
καλοκαιριού-χειμώνα (φωτεινοί σηματοδότες, στάθμευση, αστικά κλπ, όλα με δύο 
λύσεις). 

 
Στα πλαίσια των προκαταρκτικών προτάσεων θα διατυπωθούν τεκμηριωμένες και 

εναλλακτικές δυνατότητες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. Κατά τη 
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διαμόρφωση των προτάσεων θα ληφθούν επίσης υπ' όψιν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Δήμου και τα αποτελέσματα 
(θετικά ή αρνητικά) που είχαν στην οργάνωση του οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια. 
Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα 
πρέπει να αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για τη διαμόρφωση των προτάσεων. 

Πιο αναλυτικά, για το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης θα προταθούν 
τουλάχιστον τέσσερα εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία θα 
αξιολογηθούν μέσω του ΚΠ και για καθένα από αυτά θα παρουσιαστούν τεκμηριωμένα 
συγκριτικά στοιχεία, ώστε να δοθεί δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
και να επιλέξει αυτό το οποίο θα προωθηθεί για υλοποίηση. Στα πλαίσια των 
εναλλακτικών σεναρίων θα προταθεί πρόγραμμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, 
πρόβλεψης οργάνωσης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες διανοίξεις, αναδιατάξεις, 
πεζοδρομήσεις οδών, μετακίνηση κρίσιμων χρήσεων γης κλπ. Ιδιαίτερη αναφορά θα 
γίνεται στην απαίτηση προγράμματος και προτάσεων αντιμετώπισης της επαφής της 
Σιδηροδρομικής Γραμμής και πόλης καθώς και η υλοποίηση ή μη της περιφερειακής 
οδού.  

Κριτήρια επίσης για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων θα είναι το 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους, οι απαιτούμενες ανακατατάξεις 
στο οδικό δίκτυο, οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές τους επιπτώσεις, το κόστος 
εφαρμογής τους κλπ. Παράλληλα, οι προτάσεις που θα διατυπωθούν, θα έχουν ως στόχο 
τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας και της οδικής ασφάλειας των οχημάτων και 
των πεζών, σε συνδυασμό με την οργάνωση της στάθμευσης και την αισθητική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση των οδικών αξόνων. 

Η έκθεση της Φάσης Ι, θα συνοδεύεται από σειρά πινάκων και σχεδίων. Τα 
επεξεργασμένα στοιχεία θα απεικονισθούν σε χάρτες, σε κατάλληλη κλίμακα ως εξής: 
 
 
Χάρτης Α-1: Οδική Υποδομή & Χρήσεις γης (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα περιλαμβάνει σε κατάλληλη κλίμακα τις υφιστάμενες οδικές και λοιπές υποδομές 
(σιδηρόδρομος. Λιμάνι, αεροδρόμιο, Νοσοκομείο κλπ) καθώς επίσης και οι σημαντικές 
χρήσεις γης που επηρεάζουν το μεταφορικό σύστημα στην περιοχή μελέτης. 
 
Χάρτης Α-2: Οδικό Δίκτυο & Υποδομές (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα περιλαμβάνει σε  κατάλληλη κλίμακα τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
(ιεράρχιση) και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου (πλάτη οδών, πλάτη 
πεζοδρομίων, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, σηματοδοτούμενοι κόμβοι, κλπ). 
 
Χάρτης Α-3: Υφιστάμενη Σήμανση (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα περιλαμβάνει, σε κατάλληλη κλίμακα, τη σήμανση του οδικού δικτύου. 
 
Χάρτης Α-4(α,β,γ κλπ): Κυκλοφοριακοί φόρτοι (ΠΜ1) 
Θα απεικονίζονται σε κατάλληλη κλίμακα, τα αποτελέσματα των κυκλοφοριακών ερευνών 
και μετρήσεων, όπως η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 
πρωινής, απογευματινής και βραδινής αιχμής σε ΜΕΑ, στους βασικούς οδικούς άξονες, 
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καθώς και οι θέσεις των σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων. Οι χάρτες φόρτων 
κυκλοφορίας θα υποστηρίζονται από κατάλληλους πίνακες καθώς και από σειρά 
σχημάτων, γραφημάτων κλπ. 
 
Χάρτες Α-5.1, Α-5.2: Υφιστάμενες- Προβλεπόμενες Χρήσεις Γης (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Οι χάρτες σε κλίμακα 1:5000   θα περιλαμβάνουν τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες 
από το ΓΠΣ και τα σχέδια πόλης του Δήμου χρήσεις γης στην περιοχή Μελέτης, ανά 
οικοδομικό τετράγωνο. Θα παρουσιάζονται επίσης οι κεντρικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κυκλοφοριακές εντάσεις. 
 
Χάρτης Α-6.1, Α-6.2: Στάθμευση (ΠΜ2 + ΠΜ3) 
Θα απεικονίζονται σε κλίμακα 1:1000 τα αποτελέσματα της έρευνας στάθμευσης όπως τα 
υφιστάμενα χαρακτηριστικά ανά οικοδομικό τετράγωνο (ρυθμίσεις στάθμευσης, 
προσφορά στάθμευσης, χώροι στάθμευσης εκτός οδού κλπ.). Οι χάρτες στάθμευσης θα 
υποστηρίζονται από κατάλληλους πίνακες καθώς και σειρά σχημάτων κόμβων, 
γραφημάτων κλπ. 
 
Χάρτης Α-7.1, Α-7.2: Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, οι υφιστάμενες διαδρομές, αφετηρίες και 
στάσεις των αστικών λεωφορειακών γραμμών κλπ. 
 
 
 
Χάρτης Α-8.1, Α-8.2 κλπ: Φωτεινή Σηματοδότηση (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα απεικονίζονται σε κατάλληλη κλίμακα ή σχηματικές αποτυπώσεις, τα χαρακτηριστικά 
των φωτεινών σηματοδοτών, συνοδευόμενα από ανάλυση κινήσεων, καθυστερήσεων, 
άλλων παραμέτρων λειτουργίας κλπ. Για την εκτίμηση της απόδοση της φωτεινής 
σηματοδότησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ΚΠ ή άλλο ανάλογο πρόγραμμα (πχ 
TRANSYT). 
 
 
 
Χάρτης Α-9: Τροχαία Ατυχήματα (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα απεικονίζονται σε κατάλληλη κλίμακα οι μελανές θέσεις (black spots) και τα οδικά 
τμήματα μεγάλης επικινδυνότητας, καθώς και ο αριθμός και το είδος των τροχαίων 
ατυχημάτων σε κάθε μελανή θέση και οδικό τμήμα. 
 
Χάρτης Π-1, Π-2 κλπ: Προκαταρκτικά Σχέδια Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε κλίμακα 
1:1000 (ΠΜ1+ΠΜ2) (εστιασμένες παρεμβάσεις θα αποτυπώνονται σε κατάλληλες 
κλίμακες πχ 1:500 για την κεντρική περιοχή, 1:200 για λεπτομέρεια παρεμβάσεων στου 
κόμβους κλπ). Θα αντιστοιχεί ένας χάρτης για κάθε προκαταρκτικό σχέδιο. 
Θα απεικονίζονται οι προκαταρκτικές προτάσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης, οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών, οι προτάσεις της 
στάθμευσης, οι προτεινόμενες διαμορφώσεις κλπ. Οι προκαταρκτικές προτάσεις θα 
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εστιάζουν σε τμήματα της πόλης, όπου θα προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού 
και διαχείρισης. Για παράδειγμα αυτές οι περιοχές μπορεί να αποτελούν το κέντρο ως 
ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, η παραλιακή, η ανατολική πόλη, οι κεντρικές περιοχές των 
γειτονιών κλπ. 
Επίσης, σε επίπεδο ΠΜ1 αλλά και στους περιαστικούς χώρους ΠΜ2, θα προτείνονται 
νέες διαδρομές ποδηλάτων σε κατάλληλη κλίμακα. 
 
Χάρτης Κ-1, Κ2 κλπ: Ανάλυση ΚΠ (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Θα απεικονίζονται οι αναλύσεις του ΚΠ, ανά σενάριο ανάλυση ή πρότασης με το σύνολο 
των κυκλοφοριακών παραμέτρων (πχ φόρτοι, κατανομές, μεταβολές κλπ). 

 
Οι παραπάνω χάρτες θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή δομημένοι σε 
σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Με μέριμνα του αναδόχου θα 
δημιουργηθεί εφαρμογή στο Γ.Σ.Π. του Δήμου όπου θα δημοσιοποιούνται 
δυναμικοί χάρτες ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται  για τα στοιχεία απογραφών, 
για τις προτάσεις και να υποβάλουν σχόλια με χωρική αναφορά. 

 Επίσης, θα παραδοθούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο 
πρώτο στάδιο (πρωτότυπα των εντύπων απογραφής κυκλοφοριακών φόρτων, χρήσεων 
γης, στάθμευσης, στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων, κ.λπ.). 

Όλα τα παραπάνω πρωτογενή των διαφόρων εντύπων θα δοθούν μηχανογραφημένα 
σε βάση δεδομένων Access ή Excel. 

Οι προτάσεις του πρώτου σταδίου θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και θα 
παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου και των Φορέων της Πόλης, με στόχο την ενημέρωση τους για την επιλογή της 
οριστικής πρότασης. 
 
 
 
 
3.3.2 Φάση ΙΙ: Προτάσεις - Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων / Σχεδίων   
 

Η Φάση ΙΙ, περιλαμβάνει την οριστικοποίηση των προτάσεων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων, την λεπτομερέστερη προσέγγιση των αλλαγών, καθώς και τον προτεινόμενο 
χρονικό προγραμματισμό της υλοποίησης των επιλεχθέντων από την Φάση Ι, σεναρίων. 
Θα αναπτυχθούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα – μειονεκτημάτων και έκθεση 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων και θα ακολουθηθεί μεθοδολογία βελτιστοποίησης και 
εξάλειψης τους.  

Μετά το πέρας του δεύτερου σταδίου της μελέτης, θα υποβληθεί τεχνική έκθεση, 
στην οποία θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το οριστικό σχέδιο κυκλοφοριακής 
οργάνωσης και παράλληλες ρυθμίσεις, που επιδέχθηκαν μεταξύ των προκαταρκτικών 
εναλλακτικών, ή από συνδυασμό μεταξύ τους, μετά από την έγκρισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. 

Τα στοιχεία που πρέπει να εξετασθούν απαραιτήτως και θα πρέπει να περιέχονται 
στην τεχνική έκθεση είναι τα ακόλουθα: 
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 Περιγραφή των εργασιών. Θα παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από την Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης 
(Φάση Ι) στους τομείς που αφορούν στα Χωροταξικά και Πολεοδομικά 
Χαρακτηριστικά του Δήμου, στην Υποδομή και Λειτουργία του Οδικού Δικτύου, 
στην Υποδομή και Λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στα θέματα 
Στάθμευσης και στην ανάλυση των Τροχαίων Ατυχημάτων που συνέβησαν 
πρόσφατα μέσα στην ΠΜ1+ΠΜ2 κλπ. 

 Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των οριστικών και ολοκληρωμένων 
προτεινομένων επεμβάσεων, μέτρων και ρυθμίσεων. Θα γίνει η αξιολόγηση των 
προτάσεων των ενδιαφερομένων φορέων και των σχετικών μελετών καθώς και 
των αιτημάτων των κατοίκων του Δήμου. Επίσης, θα αναπτύσσονται τα 
συμπεράσματα από τις μελέτες και τις ειδικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. 
Επιπλέον, θα διαμορφώνονται προς εξέταση οι εναλλακτικές λύσεις αστικής 
ανάπλασης και κυκλοφοριακής διαχείρισης που αφορούν στο οδικό δίκτυο, θα 
αναπτύσσονται οι πολιτικές των εναλλακτικών λύσεων, θα γίνεται η περιγραφή και 
η ανάλυσή τους και θα διαμορφώνονται προτάσεις για την οργάνωση των 
Δημοσίων Συγκοινωνιών, για τα θέματα στάθμευσης κλπ, με έμφαση στα 
χαρακτηριστικά στάθμευσης της Κεντρικής Περιοχής (ΠΜ3) , της χρήσης του 
ποδηλάτου κλπ. 

 Το προτεινόμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, και οι θέσεις των τερματικών 
σταθμών πάσης φύσεως.  

 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στάθμευσης στο βασικό οδικό δίκτυο, τα 
χαρακτηριστικά της στάθμευσης (προσφορά και έλλειψη ή περίσσεια στάθμευσης) 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι θέσεις και η 
χωρητικότητα των υφιστάμενων και προτεινόμενων υπαίθριων και στεγασμένων 
χώρων στάθμευσης. 

 Πολιτική στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, με βάση τα 
συμπεράσματα των απογραφών και των ερευνών και σύμφωνα τις εναλλακτικές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (νέες κατευθύνσεις οδών, μονοδρομήσεις, 
πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας κλπ) θα εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης 
στάθμευσης για το κέντρο της πόλης, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Ζώνες Στάθμευσης 
o Κατηγορίες Θέσεων Στάθμευσης. Στις κατηγορίες θέσεων στάθμευσης θα 

περιλαμβάνονται θέσεις στάθμευσης δικύκλων, θέσεις ΑΜΕΑ και θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης και τροφοδοσίας 

o Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας του Συστήματος 
o Τέλη Στάθμευσης – Τρόποι Πληρωμής των Τελών 
o Οικονομική ανάλυση. Εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

του συστήματος. Εκτίμηση εσόδων – εξόδων. 
o Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Στάθμευσης με τα ακόλουθα στοιχεία του 

προτεινόμενου Σχεδίου Στάθμευσης: 
 Καθεστώς στάθμευσης (ολική απαγόρευση, θέσεις με πληρωμή, 

θέσεις κατοίκων, θέσεις δικύκλων και ποδηλάτων, θέσεις ΑΜΕΑ, 
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θέσεις φοροτεκφόρτωσης και τροφοδοσίας, ειδικές θέσεις κλπ) με 
τη μορφή κωδικού αριθμού ώστε να αποτυπώνεται σε Χάρτες με 
διαφορετικό χρωματισμό.  

 ο αριθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας στάθμευσης (που 
προβλέπεται στο σχέδιο στάθμευσης), όπως προκύπτει από τη 
λεπτομερή τους χωροθέτηση που έχει λάβει υπόψη όλες τις τοπικές 
απαγορεύσεις (π.χ  χώρων στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων κλπ). 

 Προτάσεις για τη διαμόρφωση κόμβων του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης,  
για τους οποίους προέκυψε από την ανάλυση του πρώτου σταδίου της μελέτης ότι 
απαιτείται κυκλοφοριακή διαμόρφωση (νησίδες κλπ.). Συγκεκριμένα θα 
διαμορφωθούν δέκα  (10) από τους κόμβους του οδικού δικτύου  σε επίπεδο 
οριστικής μελέτης. 

 
 Προτάσεις για την φωτεινή σηματοδότηση και συγκεκριμένα θα γίνουν προτάσεις 

για  όλη την υφιστάμενη και μελλοντική σηματοδότης που θα  κριθεί απαραίτητη. 
Οι προτάσεις θα είναι σε επίπεδο προμελέτης.  

 Προδιαγραφές υλοποίησης ποδηλατοδρόμων, καθώς και υποδομών για τους 
πεζούς και την ήπια κυκλοφορίας. 

 Σύνοψη της εφαρμογής του κυκλοφοριακού προτύπου που αναπτύχθηκε στη 
Φάση Ι 

 Προγραμματισμός εφαρμογής και εκτίμηση προϋπολογισμού κόστους των 
προτεινομένων επεμβάσεων, μέτρων και ρυθμίσεων. 

 Παρουσίαση των γενικότερων συμπερασμάτων που εξάγονται για την αξιολόγηση 
των Σχεδίων Αστικής Ανάπλασης και Κυκλοφοριακής Διαχείρισης με βάση όλες τις 
προηγούμενες αναλύσεις.  

 
Την έκθεση της Φάσης ΙΙ, θα συνοδεύουν ο κατάλογος των πινάκων και των 

σχημάτων του κειμένου και ο κατάλογος σχεδίων στα οποία γίνονται αναφορές από το 
κείμενο της έκθεσης. Θα περιλαμβάνονται επίσης Παραρτήματα στα οποία θα 
παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα Προσομοίωσης του Οδικού Δικτύου τόσο για το 
Δίκτυο Βάσης όσο και για τα Εναλλακτικά σενάρια που αναπτύσσονται. Συνολικά, θα 
παρουσιάζει τις προτάσεις σε βραχύ, μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπου θα 
διαχωρίζονται σε σπουδαιότητα και προτεραιότητα. 

 Οι οριστικές προτάσεις της μελέτης θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα, στους 
παρακάτω χάρτες: 
 
Χάρτης ΤΠ-1: Τελική Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (ΠΜ1+ΠΜ2) 
Ο Χάρτης σε κατάλληλη κλίμακα  θα περιλαμβάνει την σύνθεση των τελικών 
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεις και επεμβάσεων. 
 
Χάρτης ΠΑΠ-1, ΠΑΠ-2 κλπ: Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων 
Οι τελικές προτάσεις θα εστιάζουν σε τμήματα της πόλης και θα παρουσιάζουν αναλυτικά 
ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και διαχείρισης (ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές και 
αστικές αναπλάσεις). Για παράδειγμα αυτές οι περιοχές μπορεί να αποτελούν το κέντρο 
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ως ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, την παραλιακή, την ανατολική πόλη, τις κεντρικές περιοχές 
των γειτονιών κλπ. 
 
Χάρτης ΤΠ-2α & ΤΠ-2β: Παρεμβάσεις Ήπιας Κινητικότητας ((ΠΜ1+ΠΜ2)) 
Ο χάρτης σε κατάλληλη κλίμακα, θα περιλαμβάνει τις τελικές προτάσεις για την πύκνωση 
του αστικού ποδηλατόδρομου (ΤΠ-2α) και των λοιπών υποδομών ήπιας κυκλοφορίας, και 
τις τελικές προτάσεις για τους υπεραστικούς ποδηλατοδρόμους (ΤΠ-2β). Θα συνοδεύεται 
από αναλυτικές προδιαγραφές υλοποίησης. 
Χάρτης ΤΠ-3: Αστικές Συγκοινωνίες ((ΠΜ1+ΠΜ2))  
Ο χάρτης, σε κατάλληλη κλίμακα θα περιλαμβάνει τις προτεινόμενες διαδρομές, αφετηρίες 
και στάσεις των αστικών συγκοινωνιών (υφιστάμενων και προβλεπόμενων), τους 
τερματικούς σταθμούς, κ.λπ. 
 
Χάρτης ΤΠ-4α & ΤΟ-4β: Στάθμευση (ΠΜ1+ΠΜ3) 
Ο χάρτης σε κλίμακα 1:1000  ΤΠ-4α, θα απεικονίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 
στάθμευσης στο βασικό οδικό δίκτυο, τις θέσεις και τη χωρητικότητα των υφισταμένων και 
προτεινόμενων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης. Επίσης, θα 
περιλαμβάνει στοιχεία της προσφοράς στάθμευσης, όπως διαμορφώνεται με τις 
προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την προτεινόμενη πολιτική στάθμευσης, 
καθώς και την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών στάθμευσης (ΠΜ1). 
Αντίστοιχα, ο χάρτης ΤΟ-4β, θα εστιάσει στην κατάλληλη αποτύπωση των προτάσεων 
στάθμευσης για το κέντρο της πόλης. (ΠΜ3). 
 
Όλες οι γεωγραφικές πληροφορίες που θα αποτελούν του χάρτες θα οργανωθούν 
σε web GIS εφαρμογή στο GIS του Δήμου. 
 

Το δεύτερο στάδιο της μελέτης θα παρουσιαστεί στο Δ.Σ. και σε εκπροσώπους των 
φορέων από τους οποίους θα ζητηθούν έγγραφες τελικές παρατηρήσεις. 
 
3.3.3 Φάση IΙΙ: Επεξεργασία και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιλεγέντος 

Σχεδίου 
 

Μετά την έγκριση της 2ης φάσης, θα υποβληθεί η Τελική Έκθεση, η οποία θα 
Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των απόψεων του ΔΑ και των Φορέων της πόλης και την 
διατύπωση προγράμματος για περαιτέρω έρευνες και μελέτες, την τελική κοστολόγηση 
του προγράμματος, τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος δράσεων, την συγκρότηση 
συστήματος διαχρονικής παρατήρησης και καταγραφής των δεικτών κλπ. Κατά τον 
ανωτέρω τρόπο, θα επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος.  

Συνολικά, η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε άλλη σχετική μελέτη, όλες 
τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν σε κυκλοφοριακά θέματα και όλα τα 
αιτήματα των κατοίκων και των Φορέων κυκλοφοριακού περιεχομένου.  
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Ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης της 3ης Φάσης που θα ενσωματώνεται σε παράρτημα 
της, θα αποτελεί η συγκέντρωση όλων των παρατηρήσεων που έγιναν και η 
τεκμηριωμένη απάντηση (θετική ή αρνητική) σε κάθε μια από αυτές. 

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα συνολικά συμπεράσματα καθώς επίσης και 
αναλυτική κοστολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε βραχύ, μέσο και μακρό 
πρόθεσμο ορίζοντα, για κάθε περιοχή. Για παράδειγμα το κόστος θα αφορά κάθε οδικό 
τμήμα που πεζοδρομείται, διαμορφώνεται ως ήπια κυκλοφορία κλπ και θα περιγράφονται 
οι προτεραιότητες. 

Οι χάρτες του 3ου σταδίου, είναι οι ίδιοι χάρτες του 2ου σταδίου με επικαιροποίηση, 
διόρθωση, βελτίωση των σημείων που χρήζουν αλλαγής από την προηγούμενη φάση της 
μελέτης. Συνολικά, θα παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διαμόρφωσης των εναλλακτικών 
σεναρίων όπως αυτά θα προκύψουν από την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και 
την αξιολόγηση προτάσεων σχετικών μελετών, των ερευνών, των ενδιαφερομένων 
φορέων και των αιτημάτων κατοίκων με σκοπό την επιλογή του οριστικού Σχεδίου 
Κυκλοφορίας.  

Θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κυκλοφοριακού προτύπου 
μετά την τελική διαμόρφωση του οδικού δικτύου με βάση το προτεινόμενο Σχέδιο 
Κυκλοφορίας. 

Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού με την αναλυτική 
πρόταση της οργάνωσης του οδικού δικτύου και των αστικών αναπλάσεων και την 
προτεινόμενη οργάνωση των Δημοσίων Συγκοινωνιών και της Στάθμευσης. 

Θα παρουσιάζεται η κοστολόγηση και ο προγραμματισμός των προτεινόμενων 
επεμβάσεων. 

Θα παρουσιάζονται οι προτάσεις του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού όπως 
προέκυψαν από τον προγραμματισμό των έργων. 

Θα παρουσιάζονται τα γενικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
επιλογή του οριστικού Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης και Κυκλοφοριακής Διαχείρισης. 

Στην παρούσα έκθεση, επίσης θα περιλαμβάνεται Παράρτημα στο οποίο θα 
παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα Προσομοίωσης του Οδικού Δικτύου για το 
προτεινόμενο Σχέδιο Κυκλοφορίας καθώς και αναλυτικοί πίνακες κοστολόγησης των 
προτεινόμενων έργων. 

Επιπλέον, θα παρουσιάζεται ο υπολογισμός του κόστους των φωτεινών 
σηματοδοτών. 
 
  3.4. Παραδοτέα Στοιχεία 
 

Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης της μελέτης, θα υποβάλει στον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης πίνακα προγραμματισμού εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει την 
οργάνωση και τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών του συνόλου της μελέτης.  

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη και τα σχέδια που 
περιγράφονται ανωτέρω, κατά στάδιο εκπόνησης της μελέτης σε έξη (6) αντίγραφα.  

Οι έντυποι χάρτες θα παραδοθούν και σε μορφή PDF όπως έχει διαμορφωθεί η 
τελική χαρτοσύνθεση. 



 23

Όλα τα αρχεία των εκθέσεων και των σχεδίων  θα υποβληθούν σε έντυπη και σε 
ψηφιακή μορφή  σε ΕΓΣΑ 87. 

 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  28/02/2012 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
  
 
 

Χρυσοχοΐδου Δέσποινα 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Διευθύντρια της  Δ.Τ.Υ. 

 
 

A/A  
Παπαντωνίου  Ιωάννης  

Πολιτικός Μηχανικός με Β’ β 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ____/___-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 


