ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΗΣΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ
Α. ΣΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟ ΜΔΗΕΟΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΠΟΥΖ
1. Με ηελ ππ’ αξ. 3/ 4.1.2011 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Βόινπ αλνίγεη δεκόζηνο δηάινγνο γηα ην θπθινθνξηαθό ηεο πόιεο, πνπ αθνξά ην
ζύλνιν ησλ αζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ (ΗΥ, ΜΜΜ, πνδήιαηα θαη πεδνί). ην πιαίζην
θαη ηεο ύκβαζεο ηνπ Άαξρνπο 1 (Ν. 3422/2005), ζεσξνύκε όηη νη δεκόηεο ηνπ
εληαίνπ πιένλ Γήκνπ Βόινπ δηθαηνύληαη θαη νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηέηνηα θξίζηκα ζέκαηα όπσο ην
θπθινθνξηαθό, λα ελεκεξώλνληαη, λα ζπδεηνύλ, λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο θαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ ηειηθή πξόηαζε.
Με ηελ αλσηέξσ απόθαζε ζπγθξνηήζεθε 3κειήο Δπηηξνπή από ηνπο
ζπλαξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο, θ.θ. Ζ. Ξεξαθηά Ν. Μόζρν θαη Π. Πειεθάλν, νη
νπνίνη, από θνηλνύ κε ηνλ Γήκαξρν θ.Π.θνηηληώηε, επηκειήζεθαλ ηελ πξόηαζε πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξόηαζεο πξνο δηαβνύιεπζε είλαη θαηά βάζε ε
ρσξηθή ελόηεηα ηνπ θεληξηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ. Πξόζεζε καο είλαη,
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ηδηνκνξθίεο όισλ ησλ ζπλελνύκελσλ Γήκσλ, λα
αθνινπζήζεη, ζε δεύηεξε θάζε, πξόηαζε γηα ηηο αλαγθαίεο θπθινθνξηαθέο
ξπζκίζεηο ζε όιεο ελόηεηεο.
2.
Ο Βόινο, όπσο όιεο νη ζύγρξνλεο αζηηθέο πόιεηο, ππνθέξνπλ από ην
θπθινθνξηαθό. Γπζηπρώο ε πιεζπζκηαθή έθξεμε ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη θαηαθιύζεη
ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη έρεη πξνθαιέζεη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ζηηο πόιεηο. Ζ
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην εκπνξηθό θέληξν ηνπ Βόινπ, ζ’ όηη αθνξά ηηο αζηηθέο
κεηαθηλήζεηο (πεδνί, θίλεζε αλαπήξσλ, ΗΥ, πνδήιαηα, κέζα κεηαθνξάο, πεδόδξνκνη,
parking θιπ) δελ δηεπθνιύλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πόιεο, γη’
απηό θαη πξέπεη λα ηνικήζνπκε ηελ «αλαηξνπή» ηεο.
Ζ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε ήηαλ ξεηή θαη ζπγθεθξηκέλε : «Σηοτεύοσκε ζηε
ρύζκηζε ηες θίλεζες ηωλ οτεκάηωλ θαη ζηε δεκηοσργία σποδοκώλ, ώζηε λα
αποζαρρύλεηαη ε τρήζε ηωλ ΙΧ ζηο θέληρο ηες πόιες θαη λα είλαη ε πόιε θαη ηα τωρηά
εύθοια προζβάζηκα κε δεκόζηα κέζα κεηαθοράς θαη θηιηθά προς ηολ πεδό, ηολ
ποδειάηε θαη ηολ ζσκποιίηε κας κε θηλεηηθά προβιήκαηα»
Οη γεληθέο αξρέο ηεο Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη ηεο Ήπηαο Κπθινθνξίαο
ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ ειεύζεξε ξνή κε ρακειή ηαρύηεηα θαη
ζηε κε ηερληθά κέζα απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο.
3.
Γλσξίδνπκε όηη ην θπθινθνξηαθό ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηόηεηα δσήο
ζηελ πόιε. Μεηά από εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην ΑΠΘ,
απνδείρζεθε όηη ε πην ζεκαληηθή πεγή αεξνξύπαλζεο ηνπ Π Βόινπ είλαη ην
θπθινθνξηαθό, κε ζπλνιηθό πνζνζηό ζπκκεηνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επαλαηώξεζεο ηεο ζθόλεο) πνπ θηάλεη ην 65%. Γλσξίδνπκε επίζεο, από έξεπλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, όηη ε ερνξύπαλζε, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην
θπθινθνξηαθό θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, επηβαξύλεη ηελ πγεία ησλ
ζπκπνιηηώλ καο.
1

Τπνγξάθεθε ζην Ααξρνπο ηεο Γαλίαο ηελ 25.6.1998

Πεξαηηέξσ νη δεκόζηνη ρώξνη έρνπλ θαηαιεθζεί από παξαλόκσο
παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ νκαιή θπθινθνξία ζηνπο
θεληξηθνύο δξόκνπο, ηα πεδνδξόκηα, ηνπο πεδνδξόκνπο θαη δελ δηεπθνιύλνπλ ηνπο
πεδνύο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο κε αλαπεξία, ελώ νη πεδόδξνκνη έρνπλ θαηαιεθζεί
από ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη δαξληηληέξεο.
Σα αλσηέξσ δηακνξθώλνπλ κηα θαηάζηαζε ηδηαηηέξσο επηβαξπληηθή γηα ηελ
πνηόηεηα δσήο ηνπ δεκόηε, ζπλεπώο απαηηείηαη άκεζε θαη ξηδηθή αληηκεηώπηζε.
Ζ κία κεηά ηελ άιιε νη κεγάιεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο θαη όινπ ηνπ θόζκνπ
επηθαηξνπνηνύλ δηαξθώο όιν θαη πην απζηεξά κέηξα γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηε βηώζηκε
θηλεηηθόηεηα (από ηε επηβνιή δηνδίσλ γηα είζνδν ζηελ πόιε κέρξη ηε δεκνπξάηεζε
ησλ πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο). Μαγηθέο ιύζεηο δελ ππάξρνπλ, γη’ απηό θαη δελ πξέπεη
λα θαιιηεξγνύληαη αλεδαθηθέο πξνζδνθίεο, όηη κε θάπνην νδηθό έξγν ή κε ηε ιήςε
θάπνησλ κέηξσλ, πνπ δελ ζα ελνριήζνπλ θαλέλαλ, ζα ιύζνπκε νξηζηηθά ην
πξόβιεκα. Σν θπθινθνξηαθό ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί δηαξθώο. Ζ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη αλάγθε λα επεμεξγάδεηαη δηαξθώο λέα ζηνηρεία γηα λέεο
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.
Πξηλ απνθαζίζνπκε γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ, επηβάιιεηαη λα
ζπκθσλήζνπκε γηα ην πην είλαη ην όξακά καο γηα ην λέν Γήκν Βόινπ. Ζ ηζηνξία ηεο
πόιεο καο, ε παξαγσγηθή ηεο θπζηνγλσκία, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηνλ ειιεληθό
ρώξν, ην θπζηθό πεξηβάιινλ, νη νηθηζκνί ησλ Γήκσλ πνπ ζπλελώζεθαλ, νη δεκόζηεο
θαη ηδησηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη, καο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα νξακαηηδόκαζηε ην
Βόιν ηνπ κέιινληνο σο κηα πξάζηλε ηερλόπνιε, σο κηα πόιε δειαδή πνπ ζα
θεξδίζεη ην ζηνίρεκα ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθά βηώζηκεο
αλάπηπμεο, κε ππνδνκέο θαη πνηόηεηα δσήο πνπ ζα απνηεινύλ πόιν έιμεο γηα
ζύγρξνλεο επελδύζεηο θαη επράξηζηε κόληκε δηακνλή ή θηινμελία. Μηα αλζξώπηλε
πόιε, σζηόζν, έρεη αλάγθε από θαηάιιεινπο θαη ειθπζηηθνύο, γηα ηνπο δεκόηεο θαη
ηνπ επηζθέπηεο ηεο, δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ αιιάδνπλ ην ηνπίν, πνπ αλαδύνπλ ηελ
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο θαη γίλνληαη ν αγαπεκέλνο ηόπνο ζπλάληεζεο. Απηό
δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί ρσξίο λα ιύζνπκε ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκα πνπ
επεξεάδεη ην ζύλνιν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο.
Β. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟ
I. Μαθξνπξόζεζκα κέηξα
Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε όηη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη θαη πξόβιεκα
λννηξνπίαο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Πξόζεζή καο, κε ηελ παξνύζα
πξόηαζε θαη κε ηε ιήςε θάπνησλ ξηδηθώλ κέηξσλ, είλαη θαη ην λα ζπκβάινπκε ώζηε
λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκνύκελε αιιαγή λννηξνπίαο ησλ δεκνηώλ. Ζ πξόιεςε
θαη ε αιιαγή λννηξνπίαο (αλεμαξηήησο ειηθηώλ) είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ
επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ ππόςε. ηνλ αληίπνδα, ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα, ε επηβνιή
ππέξνγθσλ πξνζηίκσλ θαη ε δηαξθήο θαη απζηεξή αζηπλόκεπζε πξέπεη λα απνηεινύλ
ηηο ύζηαηεο ιύζεηο.
ην πιαίζην ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Βόινπ πνπ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε, θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ θαη ησλ ΥΟΟΑΠ πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ γηα ηνπο άιινπο νηθηζκνύο, επηβάιιεηαη λα θξνληίζνπκε ώζηε λα
ελζσκαησζνύλ καθξνπξόζεζκεο ξπζκίζεηο θαη πξνηάζεηο, πνπ λα ππεξεηνύλ ην
ζηόρν ηεο πξάζηλεο ηερλόπνιεο, δειαδή: απνζάξξπλζε θπθινθνξίαο ΗΥ ζηνλ

θεληξηθό ηζηό ηεο πόιεο θαη ησλ νηθηζκώλ θαη δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε
πεδνύο, αλαπήξνπο, πνδήιαηα, ΜΜΜ θαη ΣΑΥΗ.
II. Μεζνπξόζεζκα κέηξα
1. Πεξηθεξεηαθόο κε παξάθακςε Π Βόινπ – Αγξηάο
1α. Έλα ηκήκα ηνπ πεξηθεξεηαθνύ, από Λαξίζεο κέρξη Ν. Γεκεηξηάδα, ιεηηνπξγεί
ήδε κεηά ηελ πξνζσξηλή απόδνζε ζε ρξήζε πξηλ από δύν ρξόληα. Σα απνηειέζκαηα
είλαη ήδε πνιύ ζεηηθά κε ηελ εθηξνπή ηνπ ζπλόινπ ησλ βαξέσλ νρεκάησλ, αιιά κε
ζεκαληηθό θόζηνο επηβάξπλζεο γηα ηε ζπλνηθία ηεο Νέαο Γεκεηξηάδαο, εμαηηίαο ηεο
εκπινθήο ηνπ έξγνπ ζηε ζήξαγγα ηεο Γνξίηζαο.
Άκεζνο ζηόρνο ε νινθιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο Γνξίηζα-παξαιία Αγξηάο, ώζηε
λα πεηύρνπκε δηακπεξή θπθινθνξία ηνπ Π Βόινπ.
1β. Οινθιήξσζε ησλ κειεηώλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί, γηα ηα ηκήκαηα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ «Μπνπξκπνπιήζξα» - Λαξίζεο θαη παξάθακςε ηεο Αγξηάο,
ώζηε λα δεκνπξαηεζνύλ θαη λα ζπλδέζνπλ ηνλ Πεξηθεξεηαθό κε ηελ είζνδν ηεο
πόιεο από ηηο Αιπθέο, όπσο επίζεο λα δώζνπλ αλάζα ζηελ Αγξηά.
1γ. Σειηθόο ζηόρνο ε νινθιήξσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ, κε ηελ πξνθήξπμε ηεο
κειέηεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ από ηε ζέζε «σξόο» κέρξη
«Μπνπξκπνπιήζξα» θαζώο θαη ηελ παξάθακςε ησλ νηθηζκώλ Άλσ & Κάησ
Λερσλίσλ.
1δ. Ζ εθηξνπή ηεο δηακπεξνύο θπθινθνξίαο ζηνλ Πεξηθεξεηαθό πξέπεη λα
ζπλδπαζηεί θαη κε θίλεηξα ηαρύηεηαο. Πνιύ ζύληνκα ζα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή
αληζόπεδσλ θόκβσλ ζε ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ δηαζηαπξώζεηο (Ησιθνύ,
Καζζαβέηε, Φπηόθνπ Μειηζζαηίθσλ).
2. Γηάλνημε θαη ζε δεύηεξν ζηάδην ππνγεηνπνίεζε ηεο νδνύ Παγαζώλ ζην
ηδεξνδξνκηθό ηαζκό, κε ζηόρν ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δαθηπιίνπ ΠαγαζώλΑλαιήςεσο-Αγ.Γεκεηξίνπ.
3. Aπνθέληξσζε ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ, πνιιέο από ηηο νπνίεο έρνπλ
ππεξηνπηθή αθηηλνβνιία θαζώο απεπζύλνληαη ζην ζύλνιν ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο.
ηελ θαηεύζπλζε απηή πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Νένπ Γηνηθεηηθνύ Κέληξνπ είηε
ζηελ πεξηνρή Υνξκνβέηθσλ, κεηαμύ Πεξηθεξεηαθήο νδνύ θαη Αγ.Παξαζθεπήο, είηε
ζηελ έθηαζε ηνπ ηξαηνπέδνπ Γεσξγνύια ζηε Νέα Ησλία.
Πξέπεη άκεζα λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο «σξίκαλζεο» ησλ κειεηώλ ώζηε
λα δηεθδηθήζνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπο.
III. Δίθνζη (20) άκεζα κέηξα
Όιεο νη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ θαζώο θαη άιιεο πέξαλ απηώλ, ζα πξέπεη
λα κειεηεζνύλ ζην πιαίζην κηαο γεληθήο κειέηεο νξγάλσζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο
ζηάζκεπζεο γηα ην ζύλνιν ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ Βόινπ. Ζ αλαζεώξεζε ηνπ ΓΠ
Βόινπ είλαη κηα επθαηξία γηα έλαλ καθξνπξόζεζκν θπθινθνξηαθό ζρεδηαζκό.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε ηειεπηαία Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξώλ θαη
Κπθινθνξίαο ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ (Γ.Μ.Μ.Κ), αλαηέζεθε ην 1995 από ην
ΤΠΔΥΩΓΔ, νινθιεξώζεθε ην 1999 θαη εγθξίζεθε ην Μάξηην ηνπ 2000 2 Δίλαη
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πξνθαλέο όηη ε αμηνιόγεζε ησλ θπθινθνξηαθώλ παξεκβάζεσλ πνπ ε αλσηέξσ
Γ.Μ.Μ.Κ. πξόηεηλε, ε θαηαγξαθή ησλ λέσλ θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ θαη ε
επεμεξγαζία πξνηάζεσλ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κε κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο
αλσηέξσ Μειέηεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη ρσξηθέο ελόηεηεο
ηνπ λένπ εληαίνπ Γήκνπ Βόινπ.
Σα λέα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ Βόινπ θαη νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ν
«Καιιηθξάηεο», απαηηνύλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο θαη
αλαβαζκηζκέλεο δεκνηηθήο ππεξεζίαο, πνπ ζα παξεκβαίλεη δηαξθώο κε αμηνινγήζεηο,
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο θαη ξπζκίζεηο ζην θπθινθνξηαθό ηεο πόιεο θαη ησλ νηθηζκώλ.
Ωζηόζν, επεηδή ην θπθινθνξηαθό πξόβιεκα, εηδηθά ηνπ πνιενδνκηθνύ
ζπγθξνηήκαηνο Βόινπ, δελ επηδέρεηαη αλαβνιή, πξνηείλνπκε ηα εμήο άκεζα κέηξα
γηα ηνλ θεληξηθό θαηά βάζε ηζηό ηεο πόιεο, ηα νπνία ζηνρεύνπλ αθελόο ζηελ
απνζάξξπλζε ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη αθεηέξνπ,
όηαλ απηά εηζέξρνληαη, λα ππάξρεη θαηά ην δπλαηόλ ζπλερήο θαη δηακπεξήο
θπθινθνξία, ώζηε λα απνθεύγνληαη κπνηηιηαξίζκαηα, δηπινπαξθαξίζκαηα,
παξάλνκε ζηάζκεπζε. πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε :
1. Γαθηύιηνο
Α.
Ο Γαθηύιηνο απνηειεί έλα κέηξν ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ
ζην θέληξν κηαο πόιεο, ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί ζε αξθεηέο πόιεηο ηεο Δπξώπεο,
αλαιόγνπ κεγέζνπο ηνπ Βόινπ, κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο είλαη έλα κέηξν ην
νπνίν ζπληείλεη ζηε δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλεο λννηξνπίαο. ηα πιενλεθηήκαηα
απηνύ ζπλππνινγίδεηαη όηη είλαη ρσξίο νηθνλνκηθό θόζηνο.
Πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε δαθηπιίνπ δξόκσλ κεηαμύ ησλ νδώλ
Μαπξνθνξδάηνπ – Γαιιίαο - Κνξαή – Ηάζνλνο (πεξηιακβαλνκέλσλ). ύκθσλα κε ην
κέηξν απηό ζηηο θαζεκεξηλέο ζα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία εληόο ηνπ δαθηπιίνπ ησλ
δξόκσλ πνπ πεξηιακβάλεη, κόλν γηα ηα απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο
θπθινθνξίαο ηειεηώλεη ζε κνλό αξηζκό ή κόλν γηα ηα απηνθίλεηα ησλ νπνίσλ ν
αξηζκόο ιήγεη ζε δπγό αξηζκό, αλάινγα κε ην αλ ν αξηζκόο ηεο εκέξαο ηνπ κήλα είλαη
αληίζηνηρα κνλόο ή δπγόο. Σα όξηα ηνπ δαθηπιίνπ ζα πξνζδηνξηζζνύλ κε εηδηθή
ζήκαλζε, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνπο δξόκνπο εηζόδνπ.
Πξνηείλεηαη λα κείλεη εθηόο δαθηπιίνπ ην ηκήκα ηεο νδνύ Αξγνλαπηώλ κέρξη
ην ύςνο ηεο νδνύ Ησιθνύ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ ιηκαληνύ αιιά θαη
θάπνηνπ πνιίηε ν νπνίνο έρεη αλππέξβιεηε αλάγθε λα θαηέβεη ζην θέληξν ηεο πόιεο
κε απηνθίλεην πνπ δελ θπθινθνξεί ιόγσ δαθηπιίνπ θαη ν νπνίνο ζα κπνξεί,
θηλνύκελνο πεξηκεηξηθά, λα θζάλεη, κέζσ ηεο νδνύ Αξγνλαπηώλ, ζην πάξθηλγθ ηνπ
ιηκαληνύ.
Σν κέηξν ηνπ Γαθηπιίνπ ζα ηζρύεη θάζε εκέξα από ώξα 08:00 έσο 22:00.
Σν κέηξν ηνπ Γαθηπιίνπ δελ ζα ηζρύεη από άββαην ώξα 15:00 έσο ηελ
Γεπηέξα ώξα 07:00.
To κέηξν ηνπ Γαθηπιίνπ αλαζηέιιεηαη από 15 Ηνπιίνπ έσο 15 επηεκβξίνπ.
Δμαηξνύληαη ηνπ κέηξνπ ηα Μ.Μ.Μ θαη ηα TAXI, ε πξόζβαζε ησλ νπνίσλ ζα
είλαη ειεύζεξε όιεο ηηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο.
Σν κέηξν ηνπ Γαθηπιίνπ δελ ηζρύεη επίζεο γηα : α) απηνθίλεηα ρξεζηώλ κε
αλαπεξία, β) πβξηδηθά απηνθίλεηα, γ) ελνηθηαδόκελα απηνθίλεηα, δ) απηνθίλεηα πνπ
απνδεδεηγκέλα κεηαθηλνύληαη κε νρεκαηαγσγό πινίν.
Β.
Δληόο ηνπ Γαθηπιίνπ κπνξεί λα απαγνξεύεηαη θαη ηειείσο ε θπθινθνξία
νρεκάησλ, όηαλ ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο

μεπεξλάεη ην όξην επηθπιαθήο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο κεηξήζεηο
ηνπ ζηαζκνύ ηνπ ΤΠΔΚΑ.
2. Πνδήιαηα
ε απόιπηε ζπλάθεηα κε ην αλσηέξσ κέηξν πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε
ηεζζάξσλ θεληξηθώλ ζεκείσλ ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ην δαθηύιην, ζην
νπνίν ζα ππάξρνπλ πνδήιαηα ηνπ Γήκνπ. Σα πνδήιαηα ζα κπνξεί λα ηα
πξνκεζεύεηαη ν πνιίηεο, από ζηαζεξή βάζε, αληί κηθξνύ ηηκήκαηνο ην νπνίν ζα
πξννξίδεηαη γηα ηε ζπληήξεζε απηώλ. Απηό πξνϋπνζέηεη όηη ζα εμαζθαιηζηνύλ
ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηα ζεκεία απηά.
3. Δπέθηαζε ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο πεξηκεηξηθά ηνπ δαθηπιίνπ
ε απόιπηε, επίζεο, ζπλάθεηα, κε ην κέηξν ηνπ δαθηπιίνπ, πξνηείλεηαη ε
επέθηαζε ηεο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο πεξηκεηξηθά ηνπ δαθηπιίνπ (νδόο Κσλζηαληά
θιπ.), κε εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο.
4. Γξόκνη Ήπηαο Κπθινθνξίαο
Οξηνζέηεζε δώλεο ήπηαο θπθινθνξίαο ζην εκπνξηθό θέληξν, κεηαμύ ησλ
νδώλ Γακβέηα – 28εο Οθησβξίνπ (Αιεμάλδξαο) - Υαηδεαξγύξε – Αξγνλαπηώλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ). γηα ηε δηεπθόιπλζε πεδώλ, αλαπήξσλ θαη πνδειάησλ, κε όξην
ηαρύηεηαο ηα 30 ρηι. γηα όινπο ηνπο δξόκνπο πιελ ησλ θεληξηθώλ ζπιιεθηεξίσλ
(Γεκεηξηάδνο, Ηάζνλνο, Κ.Καξηάιε, Ησιθνύ).
Ζ επέθηαζε ησλ δξόκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο δελ ζεκαίλεη απηνλόεηα
θαηάξγεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, αθνύ ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ήπηαο θπθινθνξίαο
κπνξεί λα γίλεη κε ηξόπν πνπ ζα επηηξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο
εηδηθά γηα ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο.
5. Τπνρξεσηηθή Κίλεζε θνξηεγώλ από ηνλ Πεξηθεξεηαθό
Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο Γνξίηζα - παξαιία Αγξηάο,
πξνηείλεηαη λα νξηζηεί σο ππνρξεσηηθή ε θίλεζε ησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ (πάλσ
από έλα κέγεζνο) ζηνλ Πεξηθεξεηαθό.
Μεζνπξόζεζκνο ζηόρνο, ηα ζύλνιν ηεο δηακπεξνύο νξηδόληηαο θπθινθνξίαο
πνπ ζήκεξα γίλεηαη ζηελ παξαιηαθή δώλε (Γεκεηξηάδνο – Ηάζνλνο), λα κεηαθεξζεί
ζηνλ Πεξηθεξεηαθό, κε θάζεηεο ζπλδέζεηο θαη ήπηα θπθινθνξία πξνο ηηο θεληξηθέο
πεξηνρέο ηεο πόιεο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζεηξά από θπθινθνξηαθέο
ξπζκίζεηο, κε αιιαγή ελδερνκέλσο κνλνδξνκήζεσλ, πνπ ζα νδεγνύλ ηα νρήκαηα
επθνιόηεξα ζηνλ Πεξηθεξεηαθό.
6. Αιιαγή Δηζόδνπ – Δμόδνπ θνξηεγώλ ζην εκπνξηθό Ληκάλη
Μηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο πόιεο πξνέξρεηαη από ηε δηαθίλεζε ησλ
θνξηεγώλ ηνπ εκπνξηθνύ θαη επηβαηηθνύ ιηκαληνύ. Γηα ην επηβαηηθό ιηκάλη ηα
πξάγκαηα είλαη πην δύζθνια, αθνύ ε δηαθίλεζε γίλεηαη από ηνλ θεληξηθό πξνβιήηα.
Πξνηείλεηαη ηα βαξηά νρήκαηα ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ λα νδεγεζνύλ άκεζα
εθηόο πόιεο, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο εηζόδνπ-εμόδνπ ηνπ ιηκαληνύ ζηνλ θόκβν ηνπ
βηνινγηθνύ (ζέζε «Μπνπξκπνπιήζξα»).
7. Απαγόξεπζε θνξηνεθθόξησζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο εκέξεο θαη ώξεο
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ.

Μέξνο ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ απνηειεί θαη ε θίλεζε θνξηεγώλ
ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ε ζηάζκεπζε απηώλ γηα θνξηνεθθνξηώζεηο εκπνξεπκάησλ
ζε θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο, ζε εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο. Δπηζεκαίλνπκε όηη
ππάξρεη ήδε ζρεηηθή απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε ππ’ αξ. 378/1995, ε νπνία
όκσο δελ ηεξείηαη.
Πξνηείλεηαη ε απαγόξεπζε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ θαηά ηηο εκέξεο από
Γεπηέξα έσο άββαην θαη γηα ηηο ώξεο από 9:00 έσο 14:00 θαη από 17:00 έσο 21:00
(εθηόο Γεπηέξαο, Σεηάξηεο θαη αββάηνπ)
8. Βειηηζηνπνίεζε θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο
Έρεη παξαηεξεζεί όηη πνιινί θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο ζε θεληξηθνύο δξόκνπο
ηεο πόιεο, όπσο π.ρ. Πνιπκέξε, Πεξηθεξεηαθή Οδόο, δελ είλαη ζπγρξνληζκέλνη
κεηαμύ ηνπο, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγείηαη ζπκθόξεζε ζε θάζε θαλάξη θαη λα κελ
ππάξρεη ξνή θπθινθνξίαο.
Δπηβάιιεηαη λα πξνρσξήζεη ε εθαξκνγή ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη
θεληξηθνύ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ησλ βαζηθώλ νδηθώλ
αξηεξηώλ ηεο πόιεο, ζύκθσλα κε ππάξρνπζα κειέηε.
9. Απνηξνπή παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηα πεδνδξόκηα.
Δίλαη ζύλεζεο ην θαηλόκελν λα ζηαζκεύνπλ παξάλνκα ηα απηνθίλεηα επάλσ
ζε πεδνδξόκηα, ζηεξώληαο έηζη ην ρώξν απηό από ηνπο πεδνύο.
Πξνηείλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ νδώλ απηώλ, ε ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ
εκπνδίσλ ζηα πεδνδξόκηα θαη ε ηερλεηή πξνζηαζία ησλ ρώξσλ απηώλ.
10. Απνηξνπή παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ζηνπο πεδνδξόκνπο
Δπίζεο ζπλεζηζκέλν είλαη ην θαηλόκελν ηεο εηζόδνπ απηνθηλήησλ ζε
πεδνδξόκνπο ή αθόκε θαη πιαηείεο θαη ε ζηάζκεπζε απηώλ. Κξαπγαιέν ην
παξάδεηγκα ηεο Πιαηείαο Αγ. Νηθνιάνπ, όπνπ ηηο λπθηεξηλέο ώξεο κεηαηξέπεηαη ζε
κεγάιν πάξθηλγθ, αιινηώλνληαο έηζη θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρώξνπ.
Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ («θνισλάθηα») ζηηο εηζόδνπο ησλ
πεδνδξόκσλ.
11. Απζηεξνπνίεζε Αζηπλόκεπζεο – Απζηεξέο Κπξώζεηο.
Απαηηείηαη πξώηα απ’ όια ε απζηεξή πεηζαξρία ησλ νδεγώλ ζηηο πηλαθίδεο ηνπ
ΚΟΚ. Ζ παξάλνκε ζηάζκεπζε κεξίδαο ζπκπνιηηώλ «πνπ θάλνπλ ηε δσή δύζθνιε
ζηνπο πνιινύο», πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε απζηεξέο θπξώζεηο ζηνπο
απζαηξεηνύληεο.
Ήδε ζηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ θάπνηα πξώηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, αθνύ ε
Γεκνηηθή Αζηπλνκία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αθαίξεζε κεγάινπ αξηζκνύ πηλαθίδσλ,
έρεη ζηακαηήζεη ε δηαγξαθή ησλ θιήζεσλ, ελώ βεβαηώλνληαη πιένλ ζηελ νηθεία
Γ.Ο.Τ. όιεο νη παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηώλνληαη.
Σν επόκελν βήκα ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη
γεξαλόο άκεζεο απόζπξζεο ησλ παξάλνκα ζηαζκεπκέλσλ, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο
ζηάζκεπζεο ζε ζέζεηο ΑκεΑ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη πεδνδξόκνπο.
12. ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο3
3

Με τθν υπ’ αρ. 615/2003 κανονιςτικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
αποφαςίςκθκε θ επζκταςθ τθσ περιοχισ του ΔθΕ θ οποία προβλζφκθκε να είναι α) θ
περικλειόμενθ από τισ οδοφσ Φιλελλινων – Α. Γαηι – 54ου υντ. Ελλάσ – Αργοναυτών –

Α.
Σν ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Βόινπ (ΓεΔ) άξρηζε λα
ιεηηνπξγεί ην 1994, κε παξθόκεηξα ηεο εηαηξείαο «ΑΜΑΝΟ» πνπ είρε πξνκεζεπηεί ε
ΣΔΟΚΑΡ, ε εηαηξεία πνπ εγθαηέζηεζε ην ζύζηεκα. Ωζηόζν ηα παξθόκεηξα είλαη
πιένλ παιαησκέλα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη θαηαζηεί πξνβιεκαηηθή. Δδώ θαη πέληε
ρξόληα ε εηαηξεία έρεη ζηακαηήζεη λα βγάδεη αληαιιαθηηθά γηα ηνλ ηύπν απηό ησλ
παξθνκέηξσλ θαη αλαγθαζηηθά νη ζρεηηθέο πξνκήζεηεο γίλνληαη από πξνκεζεπηέο πνπ
ηπγράλεη λα έρνπλ ζηνθ. Ωζηόζν θαη απηέο νη πεγέο εμαληινύληαη. ήκεξα ην ΓεΔ
αξηζκεί 757 ζέζεηο ζηάζκεπζεο
Β.
Δίλαη πξνθαλέο όηη ην ππάξρνλ ζύζηεκα ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο έρεη
μεπεξάζεη ηα όξηα ηνπ θαη πξέπεη λα εμεηαζζνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ε θάζε
πεξίπησζε ε πξνκήζεηα λέσλ αληίζηνηρσλ
παξθόκεηξσλ ζα απνηειέζεη ιύζε
ηδηαίηεξα δαπαλεξή, ε νπνία δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηελ παξνύζα νηθνλνκηθή
ζπγθπξία ηνπ Γήκνπ. πλεπώο πξέπεη λα εμεηάζνπκε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα
ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο, ρσξίο παξθόκεηξα, ελδερνκέλσο κε θάξηεο
ρξνλνρξέσζεο, πνπ ζα πσινύληαη από δηάθνξα ζεκεία ζηελ πόιε (πεξίπηεξα,
δεκνηηθά θαηαζηήκαηα θιπ).
Γ. Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο ζηηο νδνύο
Γεκεηξηάδνο – Ηάζνλνο – Ησιθνύ, όπνπ λα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ζηνπο ρώξνπο
πνπ ζα θαζνξηζηεί, κε αλώηαην όξην ηε κία (1) ώξα, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
αλαλέσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο.
13. Πιαζηηθά θνισλάθηα - «θνξύλεο» - πιαζηηθνί νξηνδείθηεο
Οη θνξύλεο είλαη έλα κέηξν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ
πόιε ηνπ Βόινπ, κε απόςεηο αληηθξνπόκελεο. Ωζηόζν θνηλή δηαπίζησζε απνηειεί όηη
ην κέηξν απηό δηεπθόιπλε ηε γξήγνξε ξνή θπθινθνξίαο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο
πόιεο. Όηη εμαζθαιίζηεθε ε ειεύζεξε ξνή ησλ απηνθηλήησλ θαη ε απνηξνπή
ζπκθνξήζεσλ. Δπίζεο νη ρξόλνη δηέιεπζεο κεηώζεθαλ αηζζεηά, κε αληίζηνηρεο
κεηώζεηο ζηελ αέξηα ξύπαλζε θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ.
Πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνύλ νη θνξύλεο ζηε ιεσθόξν Λακπξάθε, όπνπ ε
ηνπνζέηεζή ηνπο θαηά θνηλή νκνινγία έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ θπθινθνξία. Θα
πξέπεη, παξάιιεια, λα ππάξμεη δηαγξάκκηζε κε θίηξηλν ρξώκα ή «κάηηα γάηαο» ζηε
δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή.
Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνύλ νη θνξύλεο θαη ζηελ νδό
Πνιπκέξε, ζην ύςνο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Όζνλ αθνξά ηηο θνξύλεο ζηηο νδνύο Κ.Καξηάιε, Ησιθνύ θαη Ηάζνλνο,
πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνύλ κέρξηο όηνπ δνθηκαζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
δαθηπιίνπ θαη ησλ κέηξσλ αζηπλόκεπζεο. Αλ απηά απνδεηρζνύλ απνηειεζκαηηθά,
ηόηε κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αθαίξεζή ηνπο.
14. Πεδόδξνκνη θαη πεδνδξόκηα
Οη πεδόδξνκνη έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό θαηαθιπζηεί από ηξαπεδνθαζίζκαηα
θαη δαξληηληέξεο, ελώ ηα ζηελά πεδνδξόκηα είλαη νπζηαζηηθά αδηάβαηα από δηάζπαξηα
εκπόδηα (πηλαθίδεο, δελδξνθπηεύζεηο θιπ.)
Σοπάλθ – Ιάςονοσ – Φιλελλινων και β) θ περικλειόμενθ από τισ οδοφσ 2ασ Νοεμβρίου –
Βερναρδάκθ – Παπαδιαμάντθ – Ξενοφώντοσ γ) ο χώροσ ςτάκμευςθσ τθσ Πλατείασ Ρ.
Φεραίου ςτθν οδό Ξενοφώντοσ και δ) θ οδόσ Δθμθτριάδοσ από Φιλελλινων ζωσ Περαιβοφ.

Πξνηείλεηαη ε ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρώξνπ ζηνπο πεδνδξόκνπο
θαη ε απζηεξή ηήξεζε ηεο παξαρώξεζεο, επί πνηλή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Άκεζα λα μεθηλήζεη πξόγξακκα βειηίσζεο ηεο βαηόηεηαο, κε δηαπιαηύλζεηο
πεδνδξνκίσλ ηνπηθέο ή νιηθέο, βειηίσζε ησλ επηζηξώζεσλ θαη απόζπξζε ησλ ηζηώλ
ησλ θσηηζηηθώλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε αλαξηεκέλεο ιάκπεο.
Πνδειαηόδξνκνη
Ζ δηεπθόιπλζε ηνπ πνδειάηε είλαη ηζόηηκε κε ηε δηεπθόιπλζε ηνπ πεδνύ
κέζα ζηελ πόιε. Ο πνδειάηεο θαη ν πεδόο έρνπλ πξνηεξαηόηεηα θαη πξέπεη λα έρνπλ
ηε δπλαηόηεηα λα θηλνύληαη ειεύζεξα κέζα ζηελ πόιε.
Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ εθηειέζηεθε ζην Γήκν Βόινπ, ζεσξείηαη κε
ιεηηνπξγηθό θαη κε αζθαιέο. εκαληηθό σζηόζν θέξδνο, ε παξαρώξεζε
νδνζηξώκαηνο πιάηνπο 2.30κ. ππέξ ηνπ πνδειάηνπ.
Πξνηείλεηαη λα ζπληαρζεί θαη λα ελζσκαησζεί ζην ππό αλαζεώξεζε Γεληθό
Πνιενδνκηθό ρέδην έλα γεληθό πξνγξακκαηηθό ζρέδην (master plan) γηα ηελ
αλάπηπμε δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ πνπ ζα ζπλδέεη ηηο ζπλνηθίεο κε ην θέληξν ηεο
πόιεο. ην πιαίζην απηό ζα εμεηαζζεί πνηα ηκήκαηα ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ πξέπεη
λα απνμεισζνύλ θαη πνηα ηκήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο α΄ θάζε ελόο έξγνπ πνπ
ζην επόκελν ζηάδην ζα πξνβιέπεη αλύςσζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο ζην ύςνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ. Άκεζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε απνμήισζε νξηζκέλσλ
πνδειαηνδξόκσλ πνπ ε θαηαζθεπή ηνπο ζέηεη ζε δνθηκαζία ηελ θνηλή ινγηθή (π.ρ.
νδνύ Φεξώλ).
Γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζα δνζνύλ ζε ρξήζε ηώξα, ζα πξνεγεζεί ζήκαλζε
θάζεηε θαη νξηδόληηα θαη ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία γηα ηελ δηεπθόιπλζε θαη ην
ζεβαζκό ζηνλ πνδειάηε.
15.

ηάζκεπζε ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ –κέηξα γηα ηελ θίλεζε ΑκεΑ:
Ζ παξάλνκε ζηάζκεπζε κπξνζηά ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ είλαη «δπν θνξέο
παξάλνκε». Θα επηδησρζεί, πέξα από ηελ αζηπλόκεπζε, ε θαηάιιειε δηακόξθσζε
(επέθηαζε πεδνδξνκίσλ θιπ) γηα ηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία πεδώλ θαη ακαμηδίσλ.
Ζ ήπηα θπθινθνξία ζηε δώλε ηνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ζα ζπλνδεπηεί κε
ξπζκίζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ ΑκεΑ.
16.

Καζηέξσζε ζεκείσλ ζηάζκεπζεο Μνηνπνδειάησλ
Πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ζηελ πόιε, όπνπ ζα
κπνξνύλ λα ζηαζκεύνπλ ηα κνηνπνδήιαηα, έηζη ώζηε λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν
απηά λα θαηαιακβάλνπλ πεδνδξόκηα θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο.
17.

18. Νένη ρώξνη ζηάζκεπζεο κόλνλ εθηόο δαθηπιίνπ
Ζ απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ ζην θέληξν ηεο πόιεο
πξνϋπνζέηεη ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ ζηαζκώλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη
ρξήζε πνδειάησλ ή κηθξώλ –θπξίσο- ιεσθνξείσλ ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ. Δίκαζηε,
ζπλεπώο, αληίζεηνη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πάξθηλγθ εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ
δαθηπιίνπ.
ηελ πεξηνρή εθηόο ηνπ δαθηπιίνπ, πξνηείλεηαη, από ηε κειέηε αλαζεώξεζεο
ηνπ ΓΠ, ε θαηαζθεπή λένπ ππόγεηνπ θηηξίνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαζώο θαη
ππαίζξηνο ζηαζκόο ΗΥ απηνθηλήησλ, ζηελ πξννπηηθή ν Πξνβιήηαο 1 ηνπ ιηκαληνύ λα
κεηαηξαπεί ζε επηβαηηθό πξνβιήηα θαη ηα πθηζηάκελα θηίξηα κεηαμύ απηνύ θαη ηεο
Λεσθόξνπ Λακπξάθε λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία Εώλεο Δκπνξίνπ,

Αλαςπρήο θαη Δζηίαζεο (δώλε «Σεισλείνπ») θαη Εώλεο Πνιηηηζηηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ (δώλε «ηιό») θαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη παξαπάλσ
δξαζηεξηόηεηεο.
19. Αζηηθό ΚΣΔΛ
Δίλαη πξνθαλέο όηη όια ηα παξαπάλσ πξνϋπνζέηνπλ θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκό
θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ ΜΜΜ, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΣΔΛ θαη ησλ
αιιαγώλ πνπ επέξρνληαη ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηα επόκελα ρξόληα.
Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γαθηπιίνπ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα κε ην
Αζηηθό ΚΣΔΛ, ώζηε λα ππάξμεη ξηδηθή αλαδηάηαμε δξνκνινγίσλ θαη γξακκώλ,
κείσζε ηνπ εηζηηεξίνπ, θαζώο θαη θαζηέξσζε mini-bus κε πξάζηλε ηερλνινγία. Με
ηελ πξννπηηθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ, ζα πξέπεη επίζεο λα κειεηεζεί ε θαζηέξσζε
εληαίαο γξακκήο αζηηθώλ ιεσθνξείσλ.
20. Άκεζε κεηεγθαηάζηαζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ
Απαηηείηαη ε άκεζε κεηεγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ε
κεηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα αλαθνπθίζεη ζεκαληηθά ην θέληξν ηεο πόιεο. Απηό αθνξά
ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (είκαζηε πνιύ θνληά ζην λα βξεζεί ε πξόζθνξε ιύζε)
θαη ηελ Αζηπλνκία (είλαη έηνηκν πξνο δεκνπξάηεζε ην λέν Αζηπλνκηθό Μέγαξν ζην
Αιηβέξη Νέαο Ησλίαο).

Για να σπημαηοδοηηθούν ηόζο οι αζηικέρ παπεμβάζειρ όζο και η ενδεσόμενη
επιδόηηζη ηηρ σπήζηρ ηος ποδηλάηος ή ηων ΜΜΜ από ηοςρ πεπιθεπειακούρ
ζηαθμούρ ππορ ηο κένηπο, θα ππέπει να δημιοςπγηθεί ηαμείο, ηο οποίο θα ανηλεί
πόποςρ από ηα ππόζηιμα πος πποέπσονηαι από ηην παπάνομη ζηάθμεςζη ζηην
πόλη. Θα ξέπει ο πολίηηρ όηι ηο ππόζηιμο πος θα πληπώζει θα ηος επιζηπαθεί
ωρ επένδςζη ζηη βιώζιμη κινηηικόηηηα μέζα ζηην πόλη.

ΔΠΗΛΟΓΟ
Ο δηάινγνο πνπ αλνίγεη ε Γεκνηηθή Αξρή ζα είλαη δηαξθήο, αθνύ θαη ην
πξόβιεκα ησλ αζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ επηδέρεηαη δηαξθή βειηίσζε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πόιεο.
Ξεθηλάκε άκεζα, ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλώλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ, θαη
ζπλερίδνπκε κε ην κεζνπξόζεζκν θαη ην καθξνπξόζεζκν ζρεδηαζκό πνπ ζα
ζπκθσλεζεί κεηά από ην δηάινγν θαη ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθό πκβνύιην.
Θα δεκηνπξγεζεί θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ έλα
δηαξθέο εηδηθό forum γηα ην θπθινθνξηαθό.

