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Στόχος 
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1 

Ποσοστό περιοχών 
εντός του Δήμου όπου 
τηρείται το ελάχιστο όριο 
θορύβου 

Έκταση περιοχών με επίπεδα 
θορύβου κάτω από τα όρια / 
Συνολική έκταση Δήμου (%) 

- 25% 50% 75% 

2 

Ποσοστό σημείων 
ενδιαφέροντος όπου 
διασφαλίζεται το 
ελάχιστο ποσοστό  
θέσεων στάθμευσης 
ΑμεΑ (5% εκ του 
συνόλου 
προσφερόμενων 
θέσεων) 

Πλήθος σημείων 
ενδιαφέροντος με τον 
προβλεπόμενο αριθμό θέσεων 
στάθμευσης ΑμεΑ / προς το 
συνολικό πλήθος των σημείων 
ενδιαφέροντος 

- 25% 50% 75% 

3 
Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων εντός της 
επικράτειας του Δήμου 

Πλήθος τροχαίων ατυχημάτων 
με τουλάχιστον έναν 
τραυματισμό ανά έτος στην 
περιοχή του Δήμου το 
εξεταζόμενο έτος – Πλήθος 
τροχαίων ατυχημάτων με 
τουλάχιστον έναν τραυματισμό 
του έτους βάσης (2017) στην 
περιοχή του Δήμου / Πλήθος 
τροχαίων ατυχημάτων με 
τουλάχιστον έναν τραυματισμό 
του έτους βάσης (2017) στην 
περιοχή του Δήμου 

126  

(2017) 
10% 25% 50% 

4 
Εγκατάσταση 
συστήματος ενοικίασης 
ποδηλάτων 

Πλήθος σταθμών ενοικίασης 
ποδηλάτων που λειτουργούν 
στο Δήμο 

5 11 17 26 

5 
Νέοι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου 

Έκταση νέων χώρων 
πρασίνου (m2) 

 - 4.500m2 - 
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Στόχος 
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6 
Διαμόρφωση ελεύθερων 
χώρων ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης 

Πλήθος νέων ελεύθερων 
χώρων ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης 

- 1   

7 Χώροι κοινωνικοποίησης 
Πλήθος χώρων 
κοινωνικοποίησης 
(superblocks) 

0 13   

8 
Θέσπιση κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
κανονισμού 
φορτοεκφορτώσεων 

- Θέσπιση κανονισμού 
Λειτουργία 
κανονισμού 

Λειτουργία 
κανονισμού 

9 
Αστικά κέντρα διανομής 
εμπορευμάτων 

Δημιουργία κέντρων διανομής 
εμπορευμάτων 

0   
2 κέντρα 
διανομής 

10 
Πλήθος χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 

Πλήθος οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού στο 
Δήμο Αμαρουσίου 

78 83 84 85 

11 Αναβαθμισμένοι κόμβοι 
Πλήθος κόμβων προς 
αναβάθμιση 

0 9 15 19 

12 
Διαβάσεις με ύπαρξη 
πεζοφάναρου 

Πλήθος νέων πεζοφάναρων 47 52 52 52 

13 
Πλήθος σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων 

Αριθμός εγκαταστημένων και 
λειτουργικών σταθμών 
φόρτισης αυτοκινήτων 

0 5 9 11 

14 
Πλήθος ηλεκτρικών 
οχημάτων στον δημοτικό 
στόλο 

Αριθμός ηλεκτρικών 
οχημάτων  

- 
Εκπόνηση μελέτης 

σκοπιμότητας 
10 - 

15 
Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης ανά 
έτος 

Δράσεις ενημέρωσης & 
ευαισθητοποίησης ανά έτος 

0 2/έτος 
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16 
Έκταση συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης  

Έκταση συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης / 

0 50% 75% ~85% 
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 5ετία 10ετία 15ετία 
συνολική έκταση περιοχής 
μελέτης 

17 
Ποσοστό μήκους 
πεζοδρόμων στο οδικό 
δίκτυο του Δήμου 

Μήκος πεζοδρόμων / 
Συνολικό μήκος οδικού 
δικτύου 

3,88% 4,5% 5,2% 6,7% 

18 
Περιοχή ήπιας 
κυκλοφορίας 

Έκταση περιοχής ήπιας 
κυκλοφορίας / Συνολική 
έκταση Δήμου 

 25% 70% 85% 

19 
Ποσοστό 
υπογειοποιημένου 
οδικού δικτύου 

Μήκος υπογειοποιημένου 
οδικού δικτύου / Συνολικό 
οδικό δίκτυο 

0 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
(Κατασκευή) 1,3% 

20 
Περιοχή ελεύθερη από 
κυκλοφορία οχημάτων 

Έκταση περιοχής ελεύθερης 
από κυκλοφορίας / Συνολική 
έκταση Δήμου 

0 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
0,27%  

21 
Μήκος Επέκτασης 
Λεωφόρου Κύμης 

Μήκος επεκτεινόμενου οδικού 
δικτύου / Αρχικό Μήκος 
οδικού δικτύου 

- 
(ολοκλήρωση 

μελέτης) 
(Κατασκευή) 4km 

22 
Ποσοστό μήκους του 
οδικού δικτύου με δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων  

Μήκος ποδηλατοδρόμων / 
Συνολικό μήκος οδικού 
δικτύου Δήμου 

1,12% 1,8% 2%  

23 
Δημιουργία σχολικών 
δακτυλίων 

Σχολικά συγκροτήματα με 
σχολικό δακτύλιο / Συνολικό 
πλήθος σχολικών 
συγκροτημάτων 

0 50% 75% 100% 

24 
Ποσοστό πεζοδρομίων 
με πλάτος <1,5μ 

Μήκος  πεζοδρομίων με 
πλάτος <1,5μ / Συνολικό 
μήκος πεζοδρομίων 

52,42% 39,3% 25%  

25 
Ποσοστό πράσινων 
διαδρομών 

Μήκος υλοποιημένων 
πράσινων διαδρομών / 

0  50% 100% 
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 5ετία 10ετία 15ετία 
Συνολικό μήκος πράσινων 
διαδρομών 

26 
Διαβάσεις με κατάλληλες 
υποδομές υποστήριξης 
ΑμεΑ 

Πλήθος διαβάσεων με 
κατάλληλες υποδομές 
υποστήριξης ΑμεΑ / Σύνολο 
διαβάσεων δικτύου 

0 30% 60% 90% 

27 

Ποσοστό στάσεων με 
κατάλληλα 
χαρακτηριστικά άνεσης 
και ασφάλειας 

Πλήθος στάσεων με επαρκή 
χαρακτηριστικά άνεσης και 
ασφάλειας / Σύνολο των 
στάσεων 

10,0% 25,0% 50,0% 70,0% 
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28 
Μερίδιο Δημόσιας 
Συγκοινωνίας στις 
καθημερινές μετακινήσεις 

Πλήθος μετακινήσεων με 
δημόσιες συγκοινωνίες / 
Συνολικό πλήθος 
μετακινήσεων 

30% 32% 34% 36% 

29 
Ποσοστό βαρέων 
οχημάτων στη σύνθεση της 
κυκλοφορίας 

Πλήθος βαρέων οχημάτων / 
Σύνολο μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

2,17% 1,5% 1% 0,8% 
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30 

Κόστος επενδύσεων για 
νέες /βελτιωμένες 
υποδομές ανά μέσο 
μεταφοράς 

Κόστος (σε €) επενδύσεων 
ανά μέσο μεταφοράς 

-    

31 

Δαπάνες για καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης υπέρ 
της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας 

Κόστος (σε €) διαδικασιών 
προώθησης της βιώσιμης 
κινητικότητας 

-    

 


