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ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη

Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα

Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης)

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης

Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του
οχήματος

Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες

ΓΙΑΤΙ ΣΒΑΚ

Κλιματική Αλλαγή:

 αλλαγή των καιρικών συνθηκών

 άνοδος της στάθμης της θάλασσας

 και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη
δραστηριότητα και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην
κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών που
σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα
τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν υποδομές, έργα και δράσεις που σχετίζονται με την
κινητικότητα και τις μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ. Συνεπώς,
δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς πόρους και
να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών, αναπλάσεων, κλπ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας τον τρόπο

που άνθρωποι & αγαθά κινούνται μεταξύ πόλεων & χωρών.

1. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και

ο τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο,

όμως θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας

εμπορευματικής κίνησης

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας

ριζικά τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση)

 αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης!

 εμφάνιση παγετώνων

 θέρμανση των ωκεανών

 οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία CO2)

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας

 καιόμενα δάση στις ΗΠΑ

 ακραία καιρικά φαινόμενα

Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας: ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία,
προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην Ευρώπη
μόνο.

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των μηχανοκίνητων μέσων,
αποτελεί την αιτία για περίπου 8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει
την κατάσταση ως πραγματικά έχει

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών
της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερα από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του
ΑΕΠ της Ε.Ε.

 Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί
στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία).

 Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η εξοικονόμηση
καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην
κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των οδικών μεταφορών μίας ολόκληρης
χώρας, όπως η Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε
4 δισεκατομ. €.

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

Στόλος Οχημάτων στην Ελλάδα
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/

Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα ;

► η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,

► η στάθμευση σε διασταυρώσεις κεντρικών αξόνων της πόλης μειώνουν την
κυκλοφοριακή ικανότητα έως και 145%

► η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση
των ΙΧ που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές ρύπων (έως και
79% αύξηση του μονοξειδίου του άνθρακα)

► Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο
τις 22 από τις 24 ώρες την ημέρα

► Η πόλη ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει

Τι πόλη θέλουμε ;;;

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου: αποτελεί τον πυρήνα του Βορείου Τομέα του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος των Αθηνών με 72.333 κατοίκους (απογραφή 2011).

Η περιοχή του Δήμου χωρίζεται σε 17 Πολεοδομικές Ενότητες, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 977/Δ/97 - Τροπ.), ως ακολούθως:

► Ανάβρυτα

► Κοκκινιά

► Σωρός

► Παράδεισος

► Πολύδροσο

► Νέο Μαρούσι

► Στούντιο Α

► Νέα Λέσβος

► Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

► Κέντρο

► Αγ. Νικόλαος

► Νέο Τέρμα

► Ψαλίδι

► Αγία Φιλοθέη

► Αγ. Θωμάς

► Εργατικές Κατοικίες

► Αγ. Ανάργυροι

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου κυρίαρχη χρήση: η κατοικία

Μεγάλη πολυμορφία στις χρήσεις γης/ χρήσεις υπερτοπικής εμβέλειας

προσελκύονται καθημερινά μεγάλοι αριθμοί τακτικών και περιστασιακών
επισκεπτών από άλλα μέρη του λεκανοπεδίου, όπως:

► κέντρα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών

► ιδιωτικές επιχειρήσεις (μεγάλος πόλος έλξης στελεχιακού δυναμικού)

► ιδιωτικά σχολεία

► ιδιωτικά νοσοκομεία

► ιδρύματα και κέντρα ψυχαγωγίας

Το κέντρο του Αμαρουσίου, μαζί με τον Πειραιά, θεωρούνται τα επόμενα μετά την
Αθήνα μητροπολιτικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Δήμο Αμαρουσίου υφίστανται δύο (2) κέντρα:

το παραδοσιακό κέντρο, με λειτουργίες κυρίως τοπικής αλλά και υπερτοπικής
σημασίας

το κέντρο μητροπολιτικών και υπερτοπικών δραστηριοτήτων, κατά μήκος της Λ.
Κηφισίας και κατά μήκος της κάθετης Αττικής οδού, ως περιοχή εκτόνωσης της
δυσχέρειας υποδοχής νέων λειτουργιών στο κέντρο της Αθήνας, ήτοι επιχειρήσεων
εμπορίου, δημόσιων οργανισμών, υγείας, αθλητισμού, κλπ.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Στο Δήμο Αμαρουσίου, συναντάς:

 Διοικητικές Υπηρεσίες: Υπουργείο Παιδείας, Δημαρχείο, κτίριο κεντρικών
υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε., ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, κλπ

 Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα: Mall, Golden Hall, Avenue, Jumbo, το
εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, κλπ

 Πολιτιστικοί Χώροι: Δημοτική Πινακοθήκη, Σπαθάρειο Μουσείο, Μουσείο
Τσαρούχη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιππικός Όμιλος

 Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), Δημόσια Σχολεία, Ιδιωτικά σχολεία, Ακαδημία
Αστυνομίας, κλπ

 Ελεύθερους χώρους & χώρους αστικού πρασίνου: Άλσος Συγγρού, Πάρκο
Ελευθερίας, Πλ. Εθν. Αντιστάσεως , κλπ

 Νοσοκομεία-Ιδρύματα: Υγεία, Μητέρα, Ιατρικό Κέντρο, Ιασώ, Σισμανόγλειο,
Αμαλιείο Ορφανοτροφείο, Οίκος Τυφλών, κλπ

 οργανωμένους χώρους άθλησης όπως: Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος
Λούης" (Ο.Α.Κ.Α), Δημοτικό Κολυμβητήριο, Α.Ο. Πολυδρόσου, Α.Ο. Αρίωνα,
κλπ

ΓΠΣ Δήμου Αμαρουσίου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΠΗΓΗ: Μελέτη Προέλευσης – Προορισμού 

Μετακινήσεων, ΟΑΣΑ, 2006-2007)

• % Ενδοδημοτικών Μετακινήσεων:

 26%

• % Μετακινήσεων με Δημόσια Συγκοινωνία:

 32,7%

• % Μετακινήσεων με Ποδήλατο και πεζή:

 0,6% ποδήλατο και 10,3% πεζή

• % Μετακινήσεων με ΙΧ:

 49,3%

• % Μετακινήσεων με Δίκυκλα:

 3,3%

• % Μετακινήσεων με ΤΑΞΙ:

 2,2%
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ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

► Αυτοκινητόδρομος - Ελεύθερη οδός: Αττική Οδός,

► Πρωτεύουσα αρτηρία: Λ. Κηφισίας (στο κεντρικό τμήμα του Αμαρουσίου,
που το διασχίζει με κατεύθυνση βορρά-νότου και το συνδέει με το
κέντρο της Αθήνας), Λ. Κύμης

► Δευτερεύουσα αρτηρία: Πεντέλης, Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη,
Αρτέμιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Σωρού, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, και
Περικλέους

► Συλλεκτήρια οδός: Νεαπόλεως, Πιτταρά, Μαραθωνομάχων,
Νερατζιωτίσσης, Μεσογείων, Σισμανογλείου, Ακακιών, Γούναρη, Μόσχα,
Κυπρίων Αγωνιστών, Μυτιλήνης, Υψηλάντου και Ευκαλύπτων

Υφιστάμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου Δήμου 
Αμαρουσίου (Κύριο Οδικό Δίκτυο)

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Αμαρουσίου, εξυπηρετείται από:

 ΗΣΑΠ (Γραμμή 1: Νερατζιώτισσα, ΕΙΡΗΝΗ, Μαρούσι, ΚΑΤ)

 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (Σταθμοί: Νερατζιώτισσα, Κηφισίας)

 17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ

 Δημοτική Συγκοινωνία (5 Γραμμές)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

17 Λεωφορειακές Γραμμές του ΟΑΣΑ, με την ακόλουθη επιβατική κίνηση:
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

► Προβλήματα στη συχνότητα των δρομολογίων λόγω ανεπαρκούς

στελέχωσης από οδηγούς στον ΟΑΣΑ

► 17 στάσεις με πληροφόρηση δρομολογίων μέσω τηλεματικής, όπως:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΑΣΑ

► Ζώνη Επιρροής Δικτύου ΟΑΣΑ (R=250m)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου από το 1997

► 5 τοπικές λεωφορειακές γραμμές:

 Γραμμή 010: ΗΣΑΠ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ μήκος 13km, συχνότητα δρομολογίων 

60min

 Γραμμή 020: ΗΣΑΠ - ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ μήκος 12km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 030: ΗΣΑΠ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ μήκος 7,5km, συχνότητα δρομολογίων 

25min

 Γραμμή 040: ΗΣΑΠ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ μήκος 10,5km, συχνότητα 

δρομολογίων 60min

 Γραμμή 080: ΨΑΛΙΔΙ-ΗΣΑΠ-ΚΑΤ μήκος 6,1km, συχνότητα δρομολογίων 60min

► Η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί ακτινωτά συνδέοντας τις γειτονιές με

το Κέντρο του Δήμου και το Σταθμό του ΗΣΑΠ και αρκετές στάσεις του

ΟΑΣΑ, συμπληρώνοντας το δίκτυο του ΟΑΣΑ και εξυπηρετώντας τις

γειτονιές του Δήμου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας περιλαμβάνει:

 23 midi θερμικά (Euro II) 15 θέσεων

 2 λεωφορεία Φυσικού Αερίου (C.N.G.) 33 θέσεων

► καθημερινή 18ωρη λειτουργία (από 05:45 έως τις 23:45)

► 160 δρομολόγια ανά ημέρα

► Πραγματοποιούνται ~1.200 km/ ημέρα

► Εξυπηρετούνται > 18.000 επιβάτες/ ημέρα



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δίκτυο Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ζώνη Επιρροής

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/
ΟΑΣΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

► Δίκτυο ΟΑΣΑ & Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ζώνες Επιρροής

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

► Ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος χωροθετείται εντός των περιοχών Πολύδροσο,
Παράδεισος και Αγ. Θωμάς και διέρχεται από τις οδούς: Ερατούς – Φαιάκων –
Αμαρυσίας Αρτέμιδος – Παραδείσου – Καραολή Δημητρίου – Πηγάσου - Σάμου –
Φραγκοκλησιάς – Ευζώνων (Ανοιχτό Π κάτω από την Αττική Οδό).

► Συνδέει το Άλσος Μιμικοπούλου και τον Ιππικό Όμιλο με τις περιοχές πλησίον
του ΟΑΚΑ και του MALL.

► Μεμονωμένο υφιστάμενο τμήμα επί της οδού Μεσογείων, από Βορείου Ηπείρου
έως Δάφνης

► Διατομή: πλάτους ~1,5μ.

► Επί του οδοστρώματος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων

► Σήμανση για χρήση μόνο από ποδήλατα.

► Το συνολικό μήκος του ανέρχεται στα 3,94χλμ. και αποτελεί το 1,12% του
συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Μεσογείων μεταξύ οδών Φειδίου & Συγγρού

Διασταύρωση Μεσογείων & Δάφνης



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων

Οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

► Υπάρχουν υλοποιημένοι πεζόδρομοι, είτε διαμορφωμένοι (σήμανση και
πλακόστρωτοι), είτε με τοποθέτηση σήμανσης:

 Στο Κέντρο με εμπορικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής

 σε περιοχές κατοικίας, θωρακίζοντας τις γειτονιές από τα αυτοκίνητα. Στους
πεζόδρομους αυτούς, εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν δικαίωμα να
σταθμεύουν τα ιδιωτικά οχήματα.

► Το συνολικό μήκος των πεζοδρόμων είναι 13,71 km και αντιστοιχεί σε
ποσοστό 3,88% του συνολικού οδικού δικτύου του Δήμου.

Οδός Γράμμου 
(Διαμορφωμένος 
με Σήμανση)

Οδός Ιωάννη 
Πέλικα (Μη 
Διαμορφωμένος 
με Σήμανση)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

► Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

► Το 8,07% του βασικού οδικού δικτύου που εξετάστηκε (ιεραρχημένο οδικό
δίκτυο) δεν διαθέτει υποδομή πεζοδρομίων δυσχέρεια πεζή μετακίνησης
& κίνησης ευάλωτων ομάδων.

► Πεζοδρόμια μέσου πλάτους

 0,1 – 1,4μ: 54,43%

 1,5 – 2,1 μ.: 24,52%

 2,2 – 3,6μ.: 9,40%

 3,6 – 6μ.: 1,96%

 > 6 μ.: 1,61%



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

► Μέσα Πλάτη Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

► Ποιότητα Πεζοδρομίων του Βασικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

► Υπάρχουν υλοποιημένοι οδοί ήπιας κυκλοφορίας, εντός του πολεοδομικού
κέντρου του Δήμου, όσο και διάσπαρτα στην έκτασή του

 Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται στο κέντρο

 οι υπόλοιποι θωρακίζουν χώρους πρασίνου – κοινόχρηστους χώρους και
εκπαιδευτικές υποδομές από την αυξημένη ταχύτητα

► δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας που διαθέτουν σήμανση είναι: Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Γράμμου, Σπύρου Λούη, Ήβης, Νερατζιωτίσσης, Ναυαρίνου, 
Κωνσταντινουπόλεως, Κορυτσάς και Ψαρρού Δημητρίου

► Το συνολικό μήκος του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας είναι 2,31 km και ποσοστό 
που καταλαμβάνουν ως προς το μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου ίσο με 
0,65%.

Οδός Ψαρρού Δημητρίου, πλησίον 6ου 
Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου

Οδός Γράμμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

► Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» είχε
λειτουργήσει σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων το 2014.

► Χωροθέτηση 6 σταθμών σε κεντρικές περιοχές και σε σταθμούς ΜΜΜ
προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου

► Οι θέσεις των σταθμών αυτών ήταν: (Cyclopolis, 2011)

 Σταθμός ΗΣΑΠ «Μαρούσι» με χωρητικότητα 24 ποδήλατα

 Σταθμός ΗΣΑΠ «Νερατζιώτισσα» με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην Πλατεία Ηρώων με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου με χωρητικότητα 16 ποδήλατα

 Στην πλατεία Αγίας Λαύρας με χωρητικότητα 14 ποδήλατα

Την παρούσα χρονική περίοδο (Φεβρουάριος 2020) το σύστημα βρίσκεται
εκτός λειτουργίας.



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Θέσεις μετρήσεων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) Περιφέρειας

Αττικής

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Κυκλοφοριακοί Φόρτοι Λ. Κηφισίας στο ύψος του Α/Κ Λ. Κηφισίας-Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισίας, από Αθήνα

προς Κηφισιά, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας – Ριζαρείου/ Λ. Σπ. Λούη,

Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα ανόδου της Λ. Κηφισίας, από Αθήνα

προς Κηφισιά, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας – Ριζαρείου/ Λ. Σπ. Λούη,

Ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)

11

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, από

Κηφισιά προς Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας –Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου, Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Ωριαίοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στο ρεύμα καθόδου της Λ. Κηφισίας, από

Κηφισιά προς Αθήνα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Λ. Κηφισίας –Λ. Σπ. Λούη/

Ριζαρείου, Ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

 Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Κηφισιά

 Η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος 2019 (αλλά και για τα
έτη 2011 και 2013), εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις 8.00 το πρωί έως τις
23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 9.00 το πρωί (4.062 οχήματα ανά ώρα) και στις 10.00 το πρωί
(4.341 οχήματα ανά ώρα).

 Η απογευματινή αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 16.00 το απόγευμα (3.923 οχήματα ανά ώρα) και στις 17.00 το
απόγευμα (3.816 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 20.00, στις 21.00 και στις 22.00 το βράδυ σε πολύ υψηλά επίπεδα
(μεγαλύτερα των 3.100 οχημάτων ανά ώρα).

 Η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις
9.00 το πρωί έως τις 23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας το Σάββατο για το έτος 2019, εμφανίζεται στις 13.00 το
μεσημέρι (3.837 οχήματα ανά ώρα) και στις 14.00 το μεσημέρι (3.684 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζεται σε
επίπεδο μεγαλύτερο/ περίπου ίσο των 3.100 οχημάτων ανά ώρα από τις 11.00 το πρωί έως
τις 19.00 το απόγευμα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

 Ρεύμα καθόδου από Κηφισιά προς Αθήνα

 Η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος 2019 (αλλά και για τα
έτη 2011 και 2013), εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις 8.00 το πρωί έως τις
23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 17.00 το απόγευμα (3.782 οχήματα ανά ώρα) και στις 18.00 το
απόγευμα (3.775 οχήματα ανά ώρα).

 Η πρωινή αιχμή της κυκλοφορίας την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται στις 11.00 το πρωί (3.627 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία την τυπική καθημερινή, ημέρα Πέμπτη, για το έτος
2019, εμφανίζεται από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ σε πολύ επίπεδα
(μεγαλύτερα των 3.100 οχημάτων ανά ώρα).

 Η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζει την αιχμή της (κορεσμός) από τις
9.00 το πρωί έως τις 23.00 το βράδυ.

 Η απόλυτη αιχμή της κυκλοφορίας το Σάββατο για το έτος 2019, εμφανίζεται στις 14.00
το μεσημέρι (3.603 οχήματα ανά ώρα).

 Είναι αξιοσημείωτο πως η κυκλοφορία το Σάββατο, για το έτος 2019, εμφανίζεται σε
επίπεδο μεγαλύτερο/ περίπου ίσο των 3.100 οχημάτων ανά ώρα από τις 12.00 το
μεσημέρι έως τις 22.00 το βράδυ.



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων και σύνθεσης της κυκλοφορίας

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

► Μέγιστοι Ωριαίοι Κυκλοφοριακοί Φόρτοι ανά Κόμβο

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Μετρήσεις Στάθμευσης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

► Μετρήσεις Στάθμευσης

Φραγκοκλησιάς 

Πρωί: 120 οχήματα: 45,83% νόμιμα και 54,16% παράνομα σταθμευμένα

Βράδυ: 13 οχήματα : 61% νόμιμα και 23% παράνομα σταθμευμένα

Χειμάρρας

Πρωί: 115 οχήματα: 92,17% νόμιμα και 7,83% παράνομα σταθμευμένα 

Βράδυ: 1 όχημα.: 1 νόμιμα σταθμευμένο

Νερατζιώτισσας (από ΟΑΚΑ μέχρι Μαραθωνοδρόμου)

Πρωί: 116 οχήματα: 24,13% (12 ταξί) νόμιμα και 75,87% παράνομα σταθμευμένα

Βράδυ: 9 οχήματα: 44,44% (4 ταξί) νόμιμα και 55,56% παράνομα σταθμευμένα



Παρουσίαση: Ανάλυση Υφιστάμενης

Κατάστασης Μεταφορικού Συστήματος,

Θοδωρής Μαυρογεώργης Συγκοινωνιολόγος

MSc(Eng), Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

MSc(Fin)
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Το κύριο πρόβλημα στάθμευσης εστιάζεται περισσότερο και σε καθημερινή
βάση στο παραδοσιακό κέντρου του Δήμου.

Οι νόμιμοι χώροι στάθμευσης -σε συνδυασμό με την έλλειψη
αστυνόμευσης- αδυνατούν να ικανοποιήσουν τη σχετική ζήτηση με
αποτέλεσμα η παράνομη στάθμευση να κυριαρχεί.

Αν και η κίνηση των πεζών στο παραδοσιακό κέντρο κρίνεται
ικανοποιητική -και αυτό οφείλεται στην πεζοδρόμηση των 2 κύριων
δρόμων του εμπορικού κέντρου Δήμητρας και Ερμού, αλλά και των
κάθετων σε αυτών δρόμων Διονύσου και Πλαστήρα- ωστόσο, η
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η παράνομη στάθμευση αλλά και η πρόσβαση
που έχουν πολλές φορές μηχανές στον πεζόδρομο υποβαθμίζουν τις
λειτουργίες των πεζοδρομημένων τμημάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Για την αποτροπή της παράνομης
στάθμευσης, σε κάποια τμήματα, έχουν
τοποθετηθεί πλαστικά κολωνάκια στο
οδόστρωμα, τα οποία όμως έχουν
φθαρεί καθώς οι οδηγοί τα πατούν για
να σταθμεύσουν. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, τόσο των οχημάτων όσο
και των πεζών και μειώνει την οδική
ασφάλεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οδός Αγ. Κωνσταντίνου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Περιοχή Αγ. Θωμά Περιοχή Αγ. Θωμά
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ανάλυση τροχαίων συμβάντων στο Δήμο (2012-2017)

► 742 ατυχήματα με τραυματισμό ή/ και θάνατο

► 25 θανατηφόρα συμβάντα

► 89 τροχαία συμβάντα στα οποία υπήρχε εμπλοκή πεζού

► 717 ελαφρά ή βαριά τραυματισμένων

ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Επικίνδυνα σημεία στο Δήμο (απογραφές τροχαίων 2012-2017)

► Τα οδικά τμήματα στα οποία παρουσιάζονται τα περισσότερα τροχαία συμβάντα

είναι επί των οδών: Λ. Κηφισίας, Πεντέλης, Κυπρίων Αγωνιστών

► Περιοχές με υψηλό αριθμό καταγεγραμμένων ατυχημάτων είναι:

 Κέντρο Αμαρουσίου

 Χατζηαντωνίου-Ράλλη

 Βασ. Σοφίας - Δ. Μόσχα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΡΥΠΟΙ

► Εκπομπές CO2 στο Δήμο Αμαρουσίου (Πηγή: ΣΔΑΕΚ, 2019)

Το ποσοστό παραγωγής εκπομπών CO2 για τον τομέα των μεταφορών είναι
21%.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. Αττική Οδός, Λ. Κηφισίας) ή οδικοί άξονες
με μεγάλους κυκλοφοριακούς όγκους (Πεντέλης, Αγ. Κωνσταντίνου, κλπ):

• επιφέρουν αποκοπή του οικιστικού ιστού,

• δυσχεραίνουν τη σύνδεση επιμέρους περιοχών του Δήμου για τους
πεζούς, τους ποδηλάτες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και τους
μετακινούμενους με όχημα.

Το κύριο οδικό δίκτυο (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Βασιλίσσης Σοφίας,
Περικλέους, κλπ):

• Εξυπηρετεί υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους,

• η ζήτηση αυξάνει (αύξηση αριθμού οχημάτων, αύξηση πληθυσμού, κλπ),

• η προσφορά παραμένει κατά κανόνα σταθερή ή μειώνεται λόγω της
παράνομης στάθμευσης (π.χ. Αγ. Κωνσταντίνου, Σωρού, Περικλέους,
κλπ), η οποία μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, με
αποτέλεσμα περισσότερα τμήματα οδών να φθάνουν τα επίπεδα
κορεσμού και οι περίοδοι κορεσμού να αυξάνονται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Στα πεζοδρόμια συχνά:

• μόνιμα εμπόδια (στύλοι, κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινά
εμπόδια (παράνομα σταθμευμένα οχήματα)

• Μικρό πλάτος/ αδιαμόρφωτα

Συνέπεια:

• Αποθάρρυνση της πεζή μετακίνησης

• Αύξηση αριθμού ατυχημάτων/ μειωμένη οδική ασφάλεια

• Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση

Πρόβλημα παράνομης στάθμευσης:

• παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων

• διπλοπαρκάρισμα

• παράνομη στάθμευση στις διασταυρώσεις οδών, κλπ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

► Αντιμετώπιση των ζητημάτων της κινητικότητας ως κυκλοφοριακό
πρόβλημα και όχι σε συνάρτηση με την ποιότητα και λειτουργία του
δημόσιου χώρου και των χρήσεων και το αντίστροφο

► Προβλήματα στην προσπελασιμότητα των ΑμΕΑ

► Απουσία συστηματικών διαδικασιών συμμετοχικότητας σε σχέση με τα
ζητήματα της αστικής κινητικότητας
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας
και της βιώσιμης κινητικότητας

2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων, κλπ: προτεραιότητα στον
άνθρωπο και όχι στο όχημα

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου
δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και
ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με το Κέντρο, τους Σταθμούς
των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, τους χώρους Πολιτισμού, σχολικά και
αθλητικά συγκροτήματα, με τους ποδηλατοδρόμους όμορων Δήμων,
Άλση και Πάρκα, Ρέματα, κλπ.

6. Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των υφιστάμενων δικτύων
πεζοδρόμων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

7. Διαχείριση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης με μέτρα που
αποσκοπούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση

8. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, κλπ

9. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

10. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

11. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών
επιλογών μετακίνησης

12. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και
ανάδειξη νέων χώρων

13. Υπογειοποίηση Λ. Κηφισίας

14. Επέκταση Λ. Κύμης

15. Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

16. Εκτροπή διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων, κατά προτεραιότητα από
το Κέντρο

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Χρήσεις Επένδυσης

► Περιοχή Επέμβασης: Θέση Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου

► Σκοπός: Η ένταξη της χρήσης γης «Τουρισμός – Αναψυχή» σε περιοχή
που αρχικά προβλεπόταν στο μεγαλύτερο τμήμα της η χρήση
«Πολεοδομικό Κέντρο» και η δημιουργία ενός πόλου τουρισμού και
αναψυχής που περιλαμβάνει τουριστικό κατάλυμα υψηλών
προδιαγραφών και συνοδές χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής (όπως
θέατρο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θεματικά εστιατόρια και
εξειδικευμένο εμπόριο) και εγκατάσταση καζίνο (μεταφορά του καζίνο
Πάρνηθας).

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…
► Πρόταση πολεοδομικού – ρυμοτομικού σχεδίου
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…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…
► Υποενότητα - Τ-Α, Τομέας Γ (32.092,57 τ.μ.) με χρήση Τουρισμού-

Αναψυχής

► Υποενότητα – ΓΚ, Τομέας Β (5.806,64 τ.μ.) με χρήση Γενικής
Κατοικίας

► Υποενότητα – ΚΧ/ΚΦ (11.364,99 τ.μ.), αφορά στην περιοχή που
βρίσκεται δυτικά με μέτωπο επί της οδού Αποστόλου Παύλου. Στην εν λόγω
υποενότητα προτείνεται δίκτυο κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και
χρήσεις Ελεύθερων χώρων – Αστικού Πρασίνου.

Ενδεικτικό Σχέδιο Γενικής

Διάταξης

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Ενδεικτικά η δόμηση κατανέμεται στο κτίριο ως εξής:

…κι άλλες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ…

Χώροι Στάθμευσης

Απαιτούμενες Θέσεις Στάθμευσης βάσει Π.Δ. 111 (ΦΕΚ 76Α/ 2004): 650 θέσεις

Προς υλοποίηση: 850 θέσεις

+200 θέσεις (+30%)

Κυκλοφοριακές Συνθήκες μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης

Στην κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε, λήφθηκε ως τιμή του συντελεστή Κ
(καθοριστικός φόρτος εισόδου, ήτοι μέσος ρυθμός άφιξης οχημάτων κατά την ώρα
αιχμής) αυτή που αντιστοιχεί στις μετακινήσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες
πολεοδομικού κέντρου Κ=0,60 (επισκέπτες κέντρου πόλης), σύμφωνα με τον πίνακα
13.1 άρθρο 5/ Π.Δ. 326/91.

Σύμφωνα με τις χρήσεις που θα φιλοξενούνται στην εγκατάσταση θα
έπρεπε να ληφθεί ως τιμή του συντελεστή Κ αυτή που αντιστοιχεί στις
μετακινήσεις που σχετίζονται με επισκέπτες θεάτρων, αιθουσών συναυλιών
και παρεμφερών χώρων Κ=0,90.


