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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα Τεχνική Έκθεση ο Ανάδοχος, έχοντας αναπτύξει κατά την προηγούμενη Φάση τα
εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας για την Παροικιά και συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της
δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις αρχές που απορρέουν από
τη διατύπωση του οράματος για την πόλη, προβαίνει αρχικά στον προσδιορισμό του στρατηγικού
χαρακτήρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), καθορίζοντας τις
προτεραιότητές του. Ακολούθως, πραγματοποιείται ανάλυση των δυνατοτήτων, αδυναμιών,
ευκαιριών και απειλών (SWOT ανάλυση) που επιδρούν στο ευρύτερο περιβάλλον του Σ.Β.Α.Κ.
Παροικίας, οι οποίες είναι πιθανόν να συμβάλλουν στην επιτυχή ή όχι εφαρμογή του Σχεδίου.
Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την
Παροικιά, καθώς και το εγκεκριμένο σενάριο διαχείρισης της κινητικότητας από την Αναθέτουσα
Αρχή, αναλύεται το επιχειρησιακό σκέλος του Σχεδίου, όπου ορίζονται οι ειδικοί στόχοι προς
εκπλήρωση σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ενώ
παράλληλα προτείνονται τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών.
Ανάμεσα στα προτεινόμενα μέτρα, περιλαμβάνονται και οι μελέτες βραχυπρόθεσμων
παρεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες εντάσσονται στο τελικό Σ.Β.Α.Κ. και έχουν τοπικό
χαρακτήρα (μεταφορά σταθμού ΚΤΕΛ στην υπό ανάπλαση πλατεία Αγίου Νικολάου και
διαμόρφωση κόμβου (πρώην) ‘Γκίκα’).
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καταρτίζεται το σχέδιο δράσης. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, οι τελικά προτεινόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο
υλοποίησης και κατατάσσονται σε ένα πλάνο χρονικού προγραμματισμού, με κατανομή ευθυνών
και αρμοδιοτήτων. Συγχρόνως, για κάθε προτεινόμενο μέτρο, εκτιμάται το κόστος υλοποίησης και
αναφέρονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, έτσι ώστε ο προγραμματισμός που θα προκύψει
να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός.
Τέλος, περιγράφεται το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου υλοποίησης του
Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, καθώς και το σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τη σταδιακή
εφαρμογή των παρεμβάσεων του Σχεδίου. Έτσι, παρέχεται ένα εργαλείο στην Αναθέτουσα Αρχή
το οποίο πέραν της αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας του ΣΒΑΚ είναι το μέσο πρόληψης εκτροπής της πορείας και εφαρμογής
διορθωτικών ενεργειών.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα Κεφάλαια της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης,
που αποτελεί το Παραδοτέο της Β’ Φάσης.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.1 Βιώσιμη Κινητικότητα
Η Βιώσιμη Κινητικότητα αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για μία πόλη φιλική στον άνθρωπο και
στο περιβάλλον. Ειδικότερα, η έννοια της Κινητικότητας συνδέεται με τη διαχρονική ανάγκη των
ανθρώπων για μετακίνηση των ιδίων, μεταφορά των εμπορευμάτων και παροχή
προσβασιμότητας σε όλους τους χρήστες (κατοίκους της περιοχής μελέτης). Επιπλέον, η
Κινητικότητα θεωρείται Βιώσιμη, όταν σε αυτή συμμετέχουν με τρόπο ισορροπημένο όλες οι
μορφές μετακίνησης και ειδικότερα οι βιώσιμες μορφές μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το
ποδήλατο και η Δημόσια Συγκοινωνία, σε συνδυασμό με την τροφοδοσία της πόλης και τη
μεταφορά των αγαθών.
Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των
προβλημάτων των σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η
ανάπτυξη και η εφαρμογή του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στοχεύει στη μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των προσώπων
και στην παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυασμένων λύσεων και υπηρεσιών
μετακίνησης προσώπων και αγαθών. Στην ουσία είναι η ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων μετακινήσεων και μεταφορών της Παροικίας.

2.2 Στρατηγικός Χαρακτήρας του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της Παροικίας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το
οποίο, βασιζόμενο στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, στις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού,
της συμμετοχής και της αξιολόγησης, αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας των
ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρο
της.
Κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου, όπως περιγράφεται στα επόμενα, δίνεται προτεραιότητα στην
κατηγορία των ευάλωτων χρηστών (πεζοί, ηλικιωμένοι-παιδιά-κ.λπ., ποδηλάτες και
μετακινούμενοι με ειδικές ανάγκες) ώστε να κινούνται με άνεση και ασφάλεια σε ένα όμορφο,
άνετο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για να λειτουργήσει η περιοχή της Παροικίας ως
πραγματικό κοινωνικό τοπίο που προάγει την αστικότητα, την ανθρώπινη εμπειρία και τη βίωση
με όλες τις αισθήσεις. Σκοπός είναι να υπάρχουν τοπία συνάντησης και συνεργασίας, να
δημιουργηθεί μια πόλη με γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, μια πόλη που ενσωματώνει, που
συνδέει. Προϋποθέσεις της Αστικής Κινητικότητας είναι η απόλαυση, η ικανοποίηση και η
ευχαρίστηση του μετακινούμενου χάρη σε όσα αντιλαμβάνεται από το περιβάλλον, από τους
ανθρώπους που συναντά και από όσες ποιότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ίδια την
μετακίνηση. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης.
Το Σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την
κινητικότητα στο σύνολο της περιοχής μελέτης, το οποίο καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα
μεταφοράς (δημόσια και ιδιωτικά, επιβατικές και εμπορευματικές, μηχανοκίνητα και μη), καθώς
και τα πρότυπα συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη στάθμευση. Το στρατηγικό όραμα που
διαμορφώθηκε για την πόλη (στο πλαίσιο της Α’ Φάσης), παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του
επιθυμητού μέλλοντος και κατευθύνει την ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου μέτρων
σχεδιασμού. Το όραμα είναι «Παροικιά: Ελκυστική για τον επισκέπτη - Φιλική για τον πεζό», και
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αναλύεται περαιτέρω σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής
αλλαγής. Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις είναι μετρήσιμες και συσχετίζονται με την ιεραρχία των
στόχων, εστιάζοντας σε κατάλληλα επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων.
Η επιλογή των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. καθοδηγείται όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα, αλλά και
από την αποδοτικότητα. Ειδικότερα σε περιόδους διάθεσης περιορισμένων κονδυλίων για τις
αστικές μεταφορές και την κινητικότητα, κρίνεται αναγκαίο οι πόροι που δαπανώνται να
αξιοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται μια
βασική αξιολόγηση των επιλογών με γνώμονα τα κόστη και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων των οποίων δε μπορούν εύκολα να μετρηθούν ή να αποτιμηθούν, όπως εκείνα που
σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ποιότητα του περιβάλλοντος ή τις
επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονιστεί ότι, βάσει των πρόσφατων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η ύπαρξη εγκεκριμένου Σ.Β.Α.Κ. θα συνιστά ουσιαστικά απαραίτητη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή μιας πόλης σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σχετικό με τις
μεταφορές κατά την νέα προγραμματική περίοδο.

2.3 Καθορισμός Προτεραιοτήτων
Σύμφωνα με τις αρχές που απορρέουν από τη διατύπωση του οράματος για την Παροικία,
καθορίζονται οι στρατηγικές προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, οι οποίες αποτελούν τον
οδηγό για τον προσδιορισμό των προς επίτευξη στόχων. Οι προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:
 Η ανάπτυξη και προώθηση των ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών μορφών μετακίνησης,
όπως το περπάτημα και το ποδήλατο.
 Η ανάπτυξη ελκυστικής δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, μέσω της αναβάθμισης των
υπηρεσιών της προς τους μετακινούμενους.
 Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς στον δρόμο, μέσω της δημιουργίας
συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας.
 Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών (ΑμεΑ, πεζών
και ποδηλατιστών).
 Η επίτευξη ισότιμης προσβασιμότητας για όλους στο δημόσιο χώρο, με ιδιαίτερη μνεία
για την ανάπτυξη των υποδομών ΑμεΑ.
 Η βέλτιστη οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης επί της οδού και εκτός οδού,
διασφαλίζοντας θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους.
 Η αύξηση της οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου, μέσω
της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της χρήσης οχημάτων νέας τεχνολογίας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ – ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ

Η εκπλήρωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που τέθηκαν για το Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας και τελικά
η επιτυχής ή όχι υλοποίηση του Σχεδίου εξαρτάται επιπλέον από μια σειρά παραμέτρων και
συνθηκών που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.
Στους Πίνακες παρακάτω επιχειρείται ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών
και απειλών που δρουν, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, στο εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας (SWOT Analysis).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη εκπονείται κατά τη διάρκεια
εξέλιξης της πανδημίας του covid-19, συνεπώς υπάρχει μία πρωτόγνωρη κατάσταση που
επηρεάζει πολλές παραμέτρους των μετακινήσεων (για όλους τους σκοπούς μετακίνησης). Οι
επιπτώσεις δεν μπορούν να εκτιμηθούν σε αυτή τη φάση, αλλά η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός
μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.
Πίνακας 1. Δυνατότητες & αδυναμίες για την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Πολιτική βούληση για αντιμετώπιση
προβλημάτων μετακίνησης και ποιότητας
ζωής

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
 Έλλειψη Στρατηγικής
 Έλλειψη χρηματοδότησης

 Επιθυμία για εντοπισμό σημαντικών τομέων
για βελτίωση συνθηκών μετακίνησης
(σχολεία, κ.λπ.)

 Απουσία εκτενούς δικτύου υποδομής για
ποδήλατα
 Κυρίαρχη χρήση του Ε.Ι.Χ.
 Φόρτος εργασίας Ομάδας ΣΒΑΚ

 Πιλοτικές εφαρμογές που έχουν ήδη
(σποραδικά) εφαρμοσθεί

 Έλλειψη πείρας σε θέματα δικτύωσης και
διάχυσης καλών πρακτικών

 Ανάγκη για αντιμετώπιση προβλημάτων
βελτίωσης ποιότητας ζωής

 Έλλειψη στελέχωσης στους φορείς

 Δέσμευση για την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ

 Απουσία κουλτούρας μακροχρόνιου
σχεδιασμού

 Μείωση διαμπερούς κυκλοφορίας
οχημάτων

 Απουσία συστηματικών δράσεων και
μέτρων για την αλλαγή συμπεριφοράς των
πολιτών

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός
εκτεταμένου / ολοκληρωμένου δικτύου
εξυπηρέτησης ήπιων μορφών μετακίνησης
που να συνδέει τις γειτονιές με το κέντρο,
σχολικά συγκροτήματα, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κ.λπ.
 Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των
υφιστάμενων (πεζοδρόμων,
ποδηλατοδρόμων, Δημοτικής Συγκοινωνίας)

 Θεσμικό πλαίσιο μελετών – υλοποίησης
(μεγάλοι χρόνοι)
 Οι υποδομές δεν είναι σε πλήρη αντιστοιχία
με τις χρήσεις γης
 Πρόβλημα στάθμευσης στην κεντρική
περιοχή

 Διαχείριση του προβλήματος της
υπερβολικής ζήτησης και της παράνομης
στάθμευσης με μέτρα που αποσκοπούν στην
περιβαλλοντική αναβάθμιση
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Πίνακας 2. Ευκαιρίες & απειλές για την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 Επόμενες εκλογές σε 4 χρόνια

ΑΠΕΙΛΕΣ
 Πολιτική αστάθεια και Εναλλαγές στις
διοικήσεις ΟΤΑ και Περιφερειών

 Τεχνογνωσία και εμπειρία σε εξέλιξη στην
Ελλάδα

 Κακή λειτουργία του δικτύου

 Αναγκαιότητα εκπόνησης ΣΒΑΚ για
εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων
υποδομής

 Ελλιπής ενημέρωση

 Προώθηση των ΣΒΑΚ από την Ε.Ε.

 Εξέλιξη συγκυρίας (οικονομική-πολιτική)

 Κοινωνικός αρνητισμός στη συνεργασία με
τους θεσμούς

 Διάχυση καλών πρακτικών ΣΒΑΚ από την
ελληνική πραγματικότητα

 Ανεργία
 Μέτρα προστασίας από πανδημία covid-19

 Ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα για βιώσιμες
μετακινήσεις

 Μερίδα πολιτών αποφεύγουν τα ΜΜΜ και
αγκαλιάζουν το ΕΙΧ

 Μεγάλη κινητοποίηση στη χώρα για
εκπόνηση ΣΒΑΚ
 Ο ολιστικός σχεδιασμός του ΣΒΑΚ βοηθά
στην αντιμετώπιση προβλημάτων
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση
τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης
κινητικότητας
 Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων,
κ.λπ.: προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι
στο όχημα

 Το νομοθετικό πλαίσιο της έγκρισης των
ΣΒΑΚ (από πλευράς Υπουργείου) μπορεί να
δημιουργήσει καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του ΣΒΑΚ (και να χαθεί μία
ακόμη ευκαιρία)
 Οικονομική βιωσιμότητα των Δημοσίων
Συγκοινωνιών λόγω των κρίσιμων μεγεθών
 Κρίσιμες μάζες για χρήση υποδομών
(ποδηλάτου, πεζών)
 Όραμα πόλης που θέλουμε
 Έλλειψη κοινωνικής συνοχής μεταξύ
πληθυσμιακών ομάδων
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα επόμενα αναλύεται το επιχειρησιακό σκέλος του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας που απορρέει από το
Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έτσι όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 2 της παρούσας. Αρχικά, λοιπόν, τίθενται οι στόχοι που επιδιώκεται να εκπληρωθούν
μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου, ενώ στη συνέχεια προτείνεται το κατάλληλο πακέτο μέτρων
και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών. Τέλος, καταρτίζεται το σχέδιο δράσης,
το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί
επιτυχώς το Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας.

4.1 Στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας
Οι στόχοι συνιστούν την πιο απτή μορφή δέσμευσης σε ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί κατά την ανάπτυξη του, εκφράζοντας τον
επιθυμητό βαθμό αλλαγής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Επιπλέον, αποτελούν
ουσιαστικά τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου του Σχεδίου.
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές
προτεραιότητες που εξυπηρετούν. Σημειώνεται πως η επίτευξη συγκεκριμένου στόχου μπορεί να
εξυπηρετεί παραπάνω από μια προτεραιότητες, όπως επίσης κάποια προτεραιότητα να
εξυπηρετείται από την πλήρωση πολλαπλών στόχων.
Πίνακας 3. Στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας &
Ανάπτυξη μορφών ήπιας μετακίνησης
(περπάτημα, ποδήλατο)

Ελκυστική Δημόσια Συγκοινωνία
Ισότιμη προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο

Ευνόηση των μετακινήσεων πεζή

Αύξηση των μετακινήσεων με ποδήλατο
Αύξηση των μετακινήσεων με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς
Διευκόλυνση των συνθηκών μετακίνησης
για ευάλωτες κατηγορίες
μετακινούμενων (ΑμεΑ)

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Μείωση των ατυχημάτων με παθόντες

Βελτίωση συνθηκών στάθμευσης

Μείωση της ζήτησης της στάθμευσης
στην κεντρική περιοχή

Αύξηση της οικονομικής και
περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του
οδικού δικτύου

Μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης
Μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από τις μεταφορές
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4.2 Ανάπτυξη Μέτρων & Παρεμβάσεων
Για την επίτευξη των στόχων που ορίστηκαν προηγουμένως, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ενός
αποτελεσματικού πακέτου μέτρων και παρεμβάσεων. Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση και
αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων.

4.2.1 Ανάπλαση υποδομών πεζών
Η διαμόρφωση και αναβάθμιση του δικτύου πεζών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς θα
αναδείξει την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων της πόλης με άξονα την κυκλοφοριακή
αναβάθμιση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (Φάση Α), το μέγιστο
επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών επιτυγχάνεται μόνο εντός του παραδοσιακού οικισμού. Στο
πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προτείνεται η ανάπλαση – διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε
προβληματικά σημεία ή τμήματα πεζοδρομίων, τα οποία εντοπίζονται κατά μήκος του
παραλιακού μετώπου, της οδού Ν. Στέλλα και της Περιφερειακής, δίχως να καταργούνται οι
υφιστάμενες νόμιμες θέσεις στάθμευσης.
Η ανάπλαση και επέκταση των πεζοδρομίων θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:
 Ανακατανομή του δημόσιου χώρου.
 Αύξηση του διαθέσιμου χώρου για την ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών.
 Μείωση των λειτουργικών ταχυτήτων στο οδικό δίκτυο.
 Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας.
 Περιορισμός της παράνομης και παρόδιας στάθμευσης.
Αναφορικά με τις οικιστικές περιοχές, παρά τη σημαντική έλλειψη πεζοδρομίων, η ρυμοτομία των
περιοχών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων από τη μηχανοκίνητη
κυκλοφορία, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την προσέλκυση σημαντικών κυκλοφοριακών φόρτων,
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις κυκλοφοριακές μετρήσεις. Συνεπώς, εκτιμάται πως στις
περιοχές αυτές επιτυγχάνονται ήδη συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας και δεν κρίνεται απαραίτητη η
κατασκευή νέων πεζοδρομίων, αφού οι οδοί τοπικής κυκλοφορίας κρίνονται επαρκείς για την
ταυτόχρονη φιλοξενία όλων των μορφών μετακίνησης.
Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις εγκάρσιες κινήσεις των πεζών που διασχίζουν
δρόμους με έντονη κυκλοφορία οχημάτων. Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
των πεζών και της αποτροπής ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία,
προτείνεται να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί το πρότυπο ενοποίησης των χώρων κίνησης των
πεζών μέσω υπερυψωμένων διαβάσεων, το οποίο είναι εφικτό να ανατρέψει το ισχύον πρότυπο,
το οποίο βασίζεται στην ενοποίηση των χώρων κίνησης των οχημάτων, διακόπτοντας τις ροές
πεζών, αναγκάζοντας τους να αλλάζουν επίπεδα κίνησης, με σημαντικές επιπτώσεις στην
ασφάλεια τους (Σχήμα 1). Για λόγους καλύτερης εποπτείας, το προτεινόμενο πρότυπο ενοποίησης
των χώρων κίνησης πεζών απεικονίζεται σε τρισδιάστατη προβολή στο Σχήμα 2.
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Σχήμα 1.

Πρότυπο ενοποίησης χώρων κίνησης οχημάτων (αριστερά) & Πρότυπο
ενοποίησης χώρων κίνησης πεζών (δεξιά)

Σχήμα 2.

Πρότυπο ενοποίησης χώρων κίνησης πεζών (τρισδιάστατη απεικόνιση)

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί σε δρόμους όπως π.χ. η Χρ.
Κωνσταντόπουλου προς ΝΟΠ.

4.2.2 Ανάπτυξη ποδηλατικών μετακινήσεων
Το ποδήλατο δικαιούται να έχει προσπέλαση σε κάθε σημείο της πόλης και επομένως να καλύπτει
πλήρως την αστική επιφάνεια. Στις σύγχρονες αστικές μεταφορές, έχει αποδειχθεί πως βασική
συνιστώσα στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης αποτελούν οι μικρού μήκους
μετακινήσεις με τη χρήση οχήματος Ι.Χ., μετακινήσεις οι οποίες θα ήταν εφικτό να
πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηπιότερων και περιβαλλοντικά φιλικότερων μορφών μετακίνησης
(όπως το ποδήλατο). Η αυριανή βιώσιμη πόλη θα πρέπει να δίνει κίνητρα στους κατοίκους για να
χρησιμοποιούν το ποδήλατο στις μετακινήσεις τους εντός και πέριξ της κεντρικής περιοχής, και
ιδιαίτερα να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για σκοπούς πέραν της σωματικής άσκησης και
αναψυχής (π.χ. μετάβαση προς/από την εργασία).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ένταξη του ποδηλάτου στο σύστημα μεταφορών της Παροικίας ανήκει
στην ευρύτερη προσπάθεια σχετικά με την προοπτική για βιώσιμες μετακινήσεις. Κατά αυτήν την
έννοια, το ποδήλατο, όντας ένα μέσο που δεν ρυπαίνει, δεν προκαλεί θόρυβο, γυμνάζει το σώμα,
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δεν καταναλώνει χώρο και δεν κοστίζει η χρήση του, έχει προφανώς μια θέση σημαντική στη
βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Επισημαίνεται ακόμη πως η επιδιωκόμενη ευρεία χρήση του
ποδηλάτου στην Παροικία αποτελεί ένα στοίχημα κοινωνικό, δεδομένου ότι το ποδήλατο πρέπει
να διαδοθεί ως δημοφιλής τρόπος μετακίνησης και οι οδηγοί, αλλά και οι λοιποί χρήστες της
συγκοινωνιακής υποδομής πρέπει να αξιολογήσουν και να σταθμίσουν τα οφέλη του σε σχέση με
τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα.
Οι διαδρομές ποδηλάτου χωρίζονται σε αποκλειστικής και μικτής χρήσης, είτε μονής κατεύθυνσης,
είτε σε συνδυασμό μαζί με τα οχήματα στο ίδιο – κοινό πλάτος σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή σε
λωρίδες μη αποκλειστικής χρήσης. Οι διαδρομές ποδηλάτου διπλής κατεύθυνσης, όπου
δημιουργείται ποδηλατόδρομος ανεξάρτητος από την κυκλοφορία όπου είναι εφικτό, εκτός
εξαιρέσεων, εφαρμόζεται όπου υπάρχει το αναγκαίο πλάτος του καταστρώματος.
Σε γενικές γραμμές, αποκλειστική υποδομή ποδηλάτου χρειάζεται μόνο εκεί όπου το ποδήλατο
απειλείται. Στους δρόμους γειτονιάς, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές (όριο 30 χλμ/ώρα), δεν
υπάρχει ανάγκη για καμία ειδική υποδομή.
Στις οδούς ποδηλάτου με μικτή χρήση υπάρχει συνύπαρξη ποδηλάτων με αυτοκίνητα, δηλαδή
χρησιμοποιείται ο ίδιος χώρος από ποδήλατα και μηχανοκίνητα οχήματα. Η κύρια χρήση της οδού
γίνεται από τα ποδήλατα και η δευτερεύουσα από τα αυτοκίνητα, συνεπώς σε αυτές τις οδούς οι
ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα, συγκριτικά με τα υπόλοιπα οχήματα. Η συνύπαρξη, σε πρώτο
επίπεδο, θεωρείται ως μια επικίνδυνη συνθήκη για τον ποδηλάτη, όμως έχει αποδειχτεί ότι, όταν
υπάρχει, οι χρήστες της οδού είναι πιο προσεκτικοί. Αντίθετα, η κίνηση των ποδηλάτων σε
αποκλειστικές λωρίδες εφησυχάζει τους οδηγούς της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, οι οποίοι
αναπτύσσουν αδικαιολόγητα υψηλές ταχύτητες και αιφνιδιάζονται όταν το ποδήλατο, για
οποιονδήποτε λόγο, παρεκκλίνει εκτός της λωρίδας του.
4.2.2.1

Προτεινόμενες διαδρομές ποδηλάτου

Στην περίπτωση της Παροικίας, λοιπόν, όπου τίθενται και αρκετοί χωροταξικοί περιορισμοί
(περιορισμένο πλάτος οδών), ως στρατηγικός στόχος δε θεωρείται ένα ευρύ δίκτυο αποκλειστικών
οδών ποδηλάτου, αλλά το ανάποδο: ένα ει το δυνατόν πιο περιορισμένο δίκτυο και παράλληλα
ευρεία ανάπτυξη και επέκταση των περιοχών ήπιας κυκλοφορίας. Ουσιαστικά, ο σχεδιασμός για
το ποδήλατο μετατοπίζεται από τη δημιουργία αποκλειστικών διαδρόμων ποδηλάτου προς τη
μόρφωση και θέσπιση διαδρομών ποδηλάτου, όπου το ποδήλατο θα συνυπάρχει αρμονικά και με
ασφάλεια με τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα και χρήστες της οδού (οχήματα Ι.Χ., πεζοί, κ.ά.).
Εκτιμάται πως η δημιουργία διαδρομών ήπιας μετακίνησης θα επέλθει διαμέσου ενός
συνδυασμού μέτρων και επεμβάσεων, όπως της επέκτασης των πεζοδρομίων και της ανύψωσης
των διαβάσεων στο επίπεδο των πεζοδρομίων, μέτρα τα οποία, όπως κατά τα προηγούμενα έχουν
περιγραφεί, συνιστούν σημαντικά μέτρα ανάσχεσης των αναπτυσσόμενων ταχυτήτων της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το ποδήλατο, λοιπόν, μαζί με το περπάτημα, συνδέονται άμεσα με
την προοπτική ανάπλασης της πόλης της Παροικίας στο σύνολο της και το υπό ανάπτυξη Σ.Β.Α.Κ.
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ως προς αυτό.
Στο Σχήμα 3 απεικονίζεται η περιοχή μελέτης, όπου στην περίμετρο (γραμμικά) προτείνεται να
μορφωθούν σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα λωρίδες αποκλειστικής χρήσης ποδηλάτων, ενώ
στο εσωτερικό να αναπτυχθούν ποδηλατικές διαδρομές, μικτά με τους υπόλοιπους χρήστες (είτε
πεζούς είτε οχήματα σε συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας). Στην περιοχή αυτή, σε μεταγενέστερο
χρονικό ορίζοντα, θα μπορούσε να προστεθεί και η Περιφερειακή, με την προϋπόθεση της
Ιούλιος 2020
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επίτευξης συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας κατά μήκος αυτής, εάν και εφόσον υλοποιηθούν οι
μακροπρόθεσμες προτάσεις που περιλαμβάνουν και νέα περιφερειακή οδό που θα παρακάμπτει
πλήρως την Παροικία.

Σχήμα 3.

4.2.2.2

Προτεινόμενη περιοχή για τη δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας και
ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων

Παράλληλα, η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου διαδρομών ήπιας κυκλοφορίας ευνοεί την
εισαγωγή και λειτουργία Συστήματος Κοινόχρηστων (ή δημόσιων) Ποδηλάτων, εφόσον ενισχύει
το αίσθημα της ασφάλειας και άνεσης των πιθανών χρηστών.
Ένα σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων αποτελείται – γενικά – από τα εξής δομικά στοιχεία:
 Ποδήλατα ειδικής κατασκευής για κίνηση σε αστικό ιστό.
 Σταθμούς μίσθωσης.
 Βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων πλησίον των σταθμών.
 Λογισμικό διαχείρισης του συστήματος και τιμολόγησης των υπηρεσιών.
Τα Συστήματα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (εφεξής ΣΚΠ) είναι ηλεκτρονικά, αυτοματοποιημένα
συστήματα που προσφέρουν τη δυνατότητα για βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ποδηλάτων. Σήμερα,
εκατοντάδες πόλεις παγκοσμίως, αλλά και πολλές εντός της Ελλάδας προσφέρουν τέτοια
συστήματα.
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Διεθνής εμπειρία
Tα προγράμματα κοινόχρηστων ποδηλάτων έχουν μια ιστορία περίπου 45 ετών, η οποία χωρίζεται
σε τέσσερις «γενιές» (Paul DeMaio: «Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and
Future, Journal of Public Transportation, 2009).
Η 1η Γενιά ξεκινάει τον Ιούλιο του 1968 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας με το πρόγραμμα «Λευκά
Ποδήλατα». Σε αυτό το πρόγραμμα δεν υπήρχε τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών και μηχανισμοί
αποτροπής κλοπής και βανδαλισμού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σύντομα. Συνέπεια αυτού
ήταν να πάρει πολλά χρόνια για να εμφανιστεί η επόμενη γενιά προγραμμάτων.
Το 1991 σε δύο πόλεις της Δανίας (Farso & Greno) εμφανίστηκαν νέα, μικρής κλίμακας
προγράμματα, ενώ το 1995 εμφανίστηκε ένα ευρείας κλίμακας πρόγραμμα 2ης γενιάς στην
Κοπεγχάγη (City Bikes). Τα ποδήλατα ήταν ειδικά σχεδιασμένα, ανθεκτικά και μπορούσε κανείς να
τα πάρει από συγκεκριμένους σταθμούς με κέρμα. Η ανωνυμία του χρήστη και πάλι συνέβαλε
στην περιορισμένη τους επιτυχία.
Η εμπειρία από τα προηγούμενα προγράμματα και η διαθεσιμότητα τεχνολογιών που
καθιστούσαν εφικτή την ταυτοποίηση του χρήστη συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων 3ης γενιάς
προγραμμάτων. Το 1996 στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στην Αγγλία εγκαινιάστηκε σύστημα
όπου οι χρήστες χρησιμοποιούσαν μαγνητική κάρτα για τη διάθεση του ποδηλάτου. Τα συστήματα
3ης γενιάς ενσωμάτωσαν νέες τεχνολογίες με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες κλειδαριές,
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, έξυπνες κάρτες, πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου και
υπολογιστές. Η ανάπτυξη υπήρξε αργή, μέχρι την εγκατάσταση του ευρείας κλίμακας
προγράμματος «Velo’v» στην πόλη Λυόν της Γαλλίας, το οποίο είχε 1.500 ποδήλατα και 15.000
μέλη.
Πραγματικό ορόσημο όμως, ήταν το πρόγραμμα «Velib» στο Παρίσι, το οποίο ξεκίνησε το 2007 με
7.000 ποδήλατα και, λόγω της ζήτησης, δύο χρόνια αργότερα αριθμούσε 23.600 ποδήλατα. Το
επιτυχημένο παράδειγμα του Παρισιού για τη χρήση του ποδηλάτου σαν μέσο μαζικής μεταφοράς
προξένησε το έντονο ενδιαφέρον πολλών πόλεων. Έτσι, το τέλος του 2007 υπήρχαν παγκοσμίως
περίπου 60 προγράμματα, το 2008 92, το 2009 130, ενώ σήμερα υπολογίζονται σε περισσότερα
από 200.
Ενώ η 3η γενιά έφερε αυτοματισμούς, η 4η γενιά αντλεί την υφιστάμενη εμπειρία για να σχεδιάσει
συστήματα με αυξημένη αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα που περιλαμβάνουν βελτιώσεις
σε (μεταξύ άλλων): ενεργειακή τροφοδοσία Σταθμών, διανομή ποδηλάτων, ιχνηλασιμότητα,
ηλεκτρική υποβοήθηση του πεταλιού.
Άμεσα αποτελέσματα από την λειτουργία ΣΚΠ παρατηρήθηκαν και στην Ελλάδα, σε Δήμους, όπως:
Καρδίτσα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Ναύπακτος, Σάμος, Γύθειο, Κιάτο, Λήμνος, Αίγιο κ.ά.,
περιοχές στις οποίες προκλήθηκαν αρχικά αντιδράσεις από μερίδα πολιτών. Ωστόσο, οι
σημαντικότατες ευεργετικές επιδράσεις από την υλοποίηση των σχετικών έργων, οι οποίες
αναδείχθηκαν με την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, είχαν ως αποτέλεσμα την
αποδοχή σε σημαντικό βαθμό του ποδηλάτου ως εναλλακτικού ή συμπληρωματικού μέσου
μετακίνησης στην πόλη. Μάλιστα, στα ποδήλατα που προμηθεύτηκαν οι δήμοι, ενσωματώθηκαν
και παιδικά καθίσματα στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, θέτοντας έτσι τη χρήση τους εφικτή σε
μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων.
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Λειτουργία του συστήματος
Το ΣΚΠ θα απευθύνονται σε όλους τους χρήστες της Παροικίας – κατοίκους, εργαζόμενους,
επισκέπτες και τουρίστες, για οποιοδήποτε σκοπό μετακίνησης στην πόλη. Η υλοποίηση τους
συνίσταται να πραγματοποιηθεί σε συνέργεια με εταιρείες παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.
Η λειτουργία των ΣΚΠ είναι πολύ απλή. Τα κοινόχρηστα ποδήλατα διατίθενται στους χρήστες σε
δημόσιους χώρους από ειδικούς αυτοματοποιημένους σταθμούς μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
διαμοιρασμού.
Μοναδική προϋπόθεση για τον χρήστη είναι η «ταυτοποίηση» του πριν παραλάβει το ποδήλατο.
Οι υπόλοιπες διαδικασίες και ενέργειες αναλαμβάνονται από το σύστημα και τον φορέα που το
λειτουργεί. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο φιλικό στο χρήστη,
προκειμένου να εξυπηρετείται εύκολα και γρήγορα, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου
παράγοντα.
Για τη χρήση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη, η
οποία επιτυγχάνεται με μια απλή αίτηση εγγραφής (ηλεκτρονική ή/και έγγραφη). Ο χρήστης
γίνεται συνδρομητής και μπορεί να ξεκλειδώσει ένα ποδήλατο με απλούς τρόπους, π.χ. μέσω
κινητών τηλεφώνων ή πιστωτικής κάρτας. Ο χρήστης παραλαμβάνει και επιστρέφει το ποδήλατο
σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς που αναμένεται να εγκατασταθούν. Κάθε χρήση ποδηλάτου
θα χρεώνεται με τρόπο ορθολογικό, σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο χρήσης της υπηρεσίας και
την χρέωση που αντιστοιχεί.
Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά ως προς τους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων, παρέχεται η
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών κλειδαριών, οι οποίες μετατρέπουν οποιοδήποτε ποδήλατο σε
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο όχημα. Πρόκειται για μεταλλικές κατασκευές κατάλληλες για χρήση εντός
πόλης, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικές σε φθορές και δύσκολη χρήση. Επιτρέπουν το
ηλεκτρονικό κλείδωμα – ξεκλείδωμα των ποδηλάτων στα οποία τοποθετούνται, μέσω ειδικής
εφαρμογής λογισμικού για κινητά τηλέφωνα, προκειμένου το ηλεκτρικό ποδήλατο μεταφοράς
φορτίου να μετατραπεί σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενο.
Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS προκειμένου να δίνουν
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για τη θέση τους, την
κίνηση τους και τη στάθμευση τους. Επιπλέον, οι κλειδαριές λειτουργούν σε θερμοκρασίες που
συναντώνται στην Ελλάδα, ενώ δεν επηρεάζονται από βροχοπτώσεις.
Αναφορικά με τα θέματα στάθμευσης ποδηλάτων, η ευρωπαϊκή εμπειρία διδάσκει ότι ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αποτρέπουν τη χρήση του ποδηλάτου είναι οι κλοπές. Το ποδήλατο
είναι ένα μέσο που κλέβεται εύκολα και η εύρεση του είναι πολύ δύσκολη λόγω της αδυναμίας
ταύτισης του. Για αυτόν τον λόγο, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν τα ασφαλίζουν. Η σημασία λοιπόν
της επιμελούς φύλαξης, όπου θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση ποδηλατών, είναι πρωτεύουσα και
αυτό συνιστά ευθύνη της πόλης. Οι ποδηλάτες μπορούν να σταθμεύουν σε οποιοδήποτε σημείο
του δρόμου. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει ως προς την αναγκαιότητα
παροχής θέσεων στάθμευσης, αλλά να είναι η λύση για τις κατάλληλα διαμορφωμένες
κατασκευές (χαμηλού συνήθως κόστους) της φύλαξης του ποδηλάτου, με αποτέλεσμα την
αποθάρρυνση των επιτήδειων για την κλοπή ή τη φθορά τους.
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Η επαρκής και καλά οργανωμένη στάθμευση ενθαρρύνει τη χρήση ποδηλάτου, μειώνει τις
πιθανότητες κλοπής και βανδαλισμού, δεν παρεμποδίζει την κίνηση πεζών και βελτιώνει την
αισθητική του δημόσιοy χώρου.
Στόχος της υποδομής που θα εξυπηρετεί κατάλληλα τα ποδήλατα είναι η προσφορά θέσεων
στάθμευσης, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί τόσο χωρικά όσο και ποιοτικά στη ζήτηση. Καθώς, η
μελλοντική ζήτηση είναι μέγεθος άγνωστο, ο αριθμός των θέσεων εναπόθεσης που προτάθηκε
παραπάνω, συσχετίστηκε με την αναμενόμενη προσφορά ποδηλάτων και εκτιμήθηκε κατά 20%
αυξημένος σε σχέση με την προσφορά. Η υποδομή για στάθμευση πρέπει να συνάδει με τις
ανάγκες των ποδηλατών:
 Ευκολία στην εύρεση θέσης στάθμευσης.
 Ευκολία χρήσης του χώρου στάθμευσης.
 Εγγύτητα χώρων στάθμευσης με τον προορισμό του ποδηλάτη.
 Μη παρεμπόδιση στην κίνηση πεζών και αυτοκινήτων.
 Λίγες θέσεις στάθμευσης σε πολλά σημεία είναι προτιμότερες από πολλές θέσεις σε ένα
κεντρικό σημείο.
 Για την Υπηρεσία Ενοικίασης Κοινόχρηστων Δημόσιων Ποδηλάτων, στους σταθμούς θα
πρέπει να δημιουργηθούν σταθερές βάσεις με ειδική υποδοχή της ρόδας του ποδηλάτου
για την παρατεταμένη στάθμευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική διάρκεια της
εφαρμογής με άμεση την ανάγκη της αποφυγής της κλοπής τους.
Για την πόλη της Παροικίας, χώροι εναπόθεσης ποδηλάτων προτείνεται να χωροθετηθούν σε
πλατείες, κοντά σε χώρους στάθμευσης (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και κοντά σε πολυσύχναστες
στάσεις και την αφετηρία της αστικής συγκοινωνίας, προκειμένου το ποδήλατο να λειτουργεί
τροφοδοτικά στις δημόσιες μεταφορές.
Πρόσθετες απαιτήσεις
Για την επίτευξη της ευρείας αποδοχής και χρήσης του συστήματος από την κοινότητα και την
ικανοποίηση των χρηστών – με άλλα λόγια την επιτυχία του – απαιτείται μια σειρά από περαιτέρω
λεπτομερείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:


Μελέτη



Υλοποίηση



Λειτουργία

Η μελέτη θα διασφαλίσει τον βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος, στοχεύοντας στις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της Παροικίας, καλύπτοντας θέματα όπως:

Ιούλιος 2020
Έκδοση 1η

Σελίδα 13

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Β
Τεχνική Έκθεση












Τεχνικές προδιαγραφές, τρόπος λειτουργίας.
Ακριβέστερη εκτίμηση της ζήτησης, διαστασιοποίηση του συστήματος και χωροθέτηση των
σταθμών.
Μοντέλα τιμολόγησης και εκτίμηση εσόδων.
Λεπτομερής προ-εκτίμηση του κόστους λειτουργίας.
Ανάλυση βιωσιμότητας.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Θεσμικό πλαίσιο.
Τρόποι προώθησης και ενέργειες δημοσίων σχέσεων.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Ευκαιρίες χρηματοδότησης, ένταξη σε προγράμματα αστικής ανάπτυξης.

Αφού έχουν αποφασιστεί οι βασικές παράμετροι του συστήματος και πριν την έναρξη της
λειτουργίας του, κρίνεται αναγκαία η ανάληψη των ακόλουθων ενεργειών που θα διασφαλίσουν
την επιτυχή υλοποίηση του:
 Δημιουργία και υλοποίηση «ταυτότητας» συστήματος (λογότυπο, έντυπα, εφαρμογές).
 Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού λειτουργίας και διαχείρισης του Συστήματος.
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας (web site).
 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υλικών.
Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας του συστήματος και την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών των κοινόχρηστων ποδηλάτων, είναι αναγκαία η διαρκής
υλοποίηση των ακόλουθων υπηρεσιών:
 Συντήρηση και επισκευή σταθμών, ποδηλάτων και λογισμικού.
 Μεταφορά ποδηλάτων μεταξύ σταθμών.
 Εξυπηρέτηση χρηστών.
 Εκκαθάριση συναλλαγών.
 Ασφαλιστική κάλυψη.
 Υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας, προώθησης και δημοσίων σχέσεων.
 Παραγωγή και επεξεργασία αναφορών, διορθωτικές ενέργειες.
Μετά την εγκατάσταση του συστήματος θεωρείται απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του η
τακτική συντήρηση και η τεχνική του υποστήριξη. Τα πετυχημένα συστήματα μίσθωσης
ποδηλάτων ανά τον κόσμο ακολουθούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τεχνικής υποστήριξης,
συντήρησης των ποδηλάτων, ώστε το σύστημα να είναι πάντοτε διαθέσιμο παρέχοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους μετακινούμενους που το επιλέγουν.
Η τακτική συντήρηση σταθμών ενοικίασης και ποδηλάτων περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση
εντός συμφωνημένου ωραρίου του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος και επιβεβαίωση της
ορθής λειτουργίας των σταθμών μίσθωσης και των ποδηλάτων. Το λογισμικό του συστήματος θα
διαθέτει ειδική εφαρμογή που λειτουργεί σε κινητό τηλέφωνο που ειδοποιεί το συνεργείο για
τυχόν δυσλειτουργίες ή βλάβες σε σταθμούς και ποδήλατα.
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Επιπλέον, για την ορθή λειτουργία του συστήματος, είναι απαραίτητη η ανακατανομή ποδηλάτων
κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συμφόρησης σε κάποιους
σταθμούς και έλλειψης ποδηλάτων σε κάποιους άλλους, καθώς συνήθως ακολουθείται
συγκεκριμένη ροή κίνησης σε διαφορετικές ώρες της ημέρας.
Για την επίλυση του ζητήματος θα ακολουθείται σχέδιο ανακατανομής των ποδηλάτων κατά τη
διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να είναι ομαλή η λειτουργία του συστήματος. Η ανακατανομή
γίνεται με ειδικό μέσο που κινείται εντός της πόλης και μαζεύει ποδήλατα από ορισμένα σημεία
και τα τοποθετεί σε άλλα όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποδήλατα. Οι ειδοποιήσεις για έλλειψη,
αλλά και για υπερκάλυψη ποδηλάτων έρχονται αυτόματα από το σύστημα.
Στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της διαθεσιμότητας ποδηλάτων ανά σταθμό, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό με δυνατότητα εγκατάστασης σε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα
επικοινωνεί με το σύστημα και θα ενημερώνει τον διαχειριστή σε πραγματικό χρόνο για την
εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και την χωρητικότητα κάθε σταθμού. Έτσι, σε περίπτωση που ο
αριθμός των ποδηλάτων σε κάποιο σταθμό πλησιάσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, το προσωπικό
συντήρησης ενημερώνεται μέσω του λογισμικού και επεμβαίνει άμεσα ανακατανέμοντας
κατάλληλα τα ποδήλατα.
Παράλληλα, κάθε δομικό στοιχείο του ΣΚΠ πρέπει να προσαρμόζεται λειτουργικά, ώστε να είναι
εύχρηστο και να καλύπτει σε επαρκή βαθμό τις ανάγκες των χρηστών.
Ειδικότερα, τα ποδήλατα αποτελούν βασικό κομμάτι του συστήματος. Είναι ειδικές κατασκευές
για χρήση εντός πόλης, ενώ πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, προκειμένου να:
 Είναι ανθεκτικά στην καθημερινή χρήση.
 Διαθέτουν ειδικό αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό.
 Είναι εφικτός ο εντοπισμός τους ανά πάσα στιγμή.
 Προσαρμόζονται στον αναβάτη.
 Είναι εμφανώς αναγνωρίσιμα.
 Διαθέτουν ειδικές επιφάνειες για την προβολή μηνυμάτων (κοινωνικών ή/και
διαφημιστικών).
 Αποτυπώνουν εικαστικά την εικόνα της πόλης.
Οι σταθμοί ενοικίασης ή/και εναπόθεσης ποδηλάτων αποτελούν κατασκευές (kiosks ή terminals)
εξωτερικού χώρου, όπου γίνονται οι συναλλαγές με τους χρήστες. Οι σταθμοί μπορούν να έχουν:
 Ειδικό σχήμα (κυκλικό, γωνία, με διπλή ή μονή σειρά ποδηλάτων, σε επίπεδο οριζόντιο ή
ακόμα και με έντονη κλίση).
 Ποικίλο δυναμικό σε ποδήλατα.
 Ειδική διαμόρφωση (π.χ. διαφημιστική νησίδα, κάδοι ανακύκλωσης, ζαρτινιέρες).
Στο Σχήμα 4 απεικονίζονται ενδεικτικά τρεις εναλλακτικές διαμορφώσεις σταθμών ενοικίασης
ποδηλάτων.
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Σχήμα 4.

Ενδεικτικές διαμορφώσεις σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων

Το βασικό σχήμα ή μέγεθος των σταθμών διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση του
συστήματος, τον διαθέσιμο χώρο και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Επιπλέον, για την ανάγκη στέγασης των ποδηλάτων και προστασίας τους από τις καιρικές
συνθήκες, διατίθενται στέγαστρα ποδηλάτων ειδικής κατασκευής, ώστε να προστατεύουν τα
ποδήλατα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ παράλληλα να ενσωματώνονται αρμονικά στην
περιοχή εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο. Τα στέγαστρα πρέπει να είναι καλαίσθητες
κατασκευές, ειδικά σχεδιασμένες για σταθμούς ποδηλάτων.
Εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης των στεγάστρων με ηλεκτρική αυτονομία. Τα
στέγαστρα δηλαδή μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική αυτονομία στους σταθμούς και σε ηλεκτρικά
ποδήλατα (εάν επιλεχθούν). Η κατασκευή τους είναι ειδική, ώστε μέσω ενσωματωμένου
φωτοβολταϊκού συστήματος επί της οροφής και χώρου αποθήκευσης της ενέργειας να παρέχουν
την απαιτούμενη ενέργεια. Συγκεκριμένα, επί της οροφής των στεγάστρων μπορούν να
τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ και η σχετική καλωδίωση μέσω των σταθερών τμημάτων του
στεγάστρου καταλήγει σε ειδικό χώρο όπου βρίσκονται αποθηκευμένες μπαταρίες και
συσσωρευτές. Έτσι, μέσω κατάλληλης δρομολόγησης της καλωδίωσης, παρέχεται ρεύμα στους
σταθμούς στα ηλεκτρικά ποδήλατα, όταν αυτά σταθμεύουν στις βάσεις τους.
Σε ό,τι αφορά το λογισμικό λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος, αυτό εγκαθίσταται στο
κέντρο ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος καθώς και στους σταθμούς μίσθωσης, ενώ θα
πρέπει να παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 Εγγραφή και πληροφόρηση χρηστών (οδηγίες χρήσης – διαθεσιμότητα ποδηλάτων –
χάρτης σταθμών – ποδηλατικές διαδρομές – χρεώσεις).
 Πληροφόρηση διαχειριστή για την λειτουργία των σταθμών, μηχανισμός αυτόματων
ειδοποιήσεων (push up notifications).
 Διαχειριστικές αναφορές για όλα τα στοιχεία χρήσης του συστήματος, με στόχο την
παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του.
4.2.2.3

Ηλεκτροκίνητα ποδήλατα

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα φέρουν ειδικό σχεδιασμό, διαφορετικό από τα συμβατικά ποδήλατα του
εμπορίου, εξειδικευμένα για χρήση εντός πόλης με χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ανθεκτικά
σε φθορές, σε δύσκολη χρήση και σε βανδαλισμούς. Διαθέτουν επίσης εσωτερικό ηλεκτρονικό
σύστημα κλειδώματος για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ποδηλάτου, διαδικασία η οποία μπορεί
να γίνει μέσω χρήση ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.
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Γενικά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα φέρουν ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου με μέγιστη αυτονομία
που κυμαίνεται μεταξύ 80 και 100 km. Επιπλέον, μέσω οθόνης, ο χρήστης πληροφορείται σε
πραγματικό χρόνο για την απομένουσα ισχύ της μπαταρίας, καθώς και την υπολειπόμενη
απόσταση ποδηλασίας που μπορεί να διανύσει. Σχετικά με την φόρτιση των μπαταριών, αυτή
επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας «battery swap», δηλαδή το συνεργείο συντήρησης αλλάζει
βάσει των αναγκών τις αποφορτισμένες μπαταρίες με νέες φορτισμένες.
Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, υπάρχει δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρικών
ποδηλάτων που επιτρέπουν την μεταφορά ενός χρήστη με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιεί
αμαξίδιο, μαζί με τον συνοδό του. Η ειδική κατασκευή παρέχει δύο θέσεις, μία για τον χρήστη με
κινητικές δυσκολίες με το αναπηρικό αμαξίδιο του και μία θέση για το συνοδό του, ο οποίος και
θα ποδηλατεί. Οι τροχοί διαθέτουν ειδική κλίση για τη συγκεκριμένη χρήση, ώστε να παρέχουν
αυξημένη άνεση και οδηγική ευστάθεια. Οι τροχοί του ποδηλάτου φέρουν ενισχυμένα κέντρα και
ελαστικά, ενώ διατίθενται υδραυλικά δισκόφρενα και φρένο στάθμευσης.
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως η μέγιστη ταχύτητα υποβοήθησης του ποδηλάτου δεν
ξεπερνάει τα 25 km/h, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.2.2.4

Αναμενόμενα οφέλη

Από την μόρφωση ποδηλατικών διαδρομών και την εισαγωγή ενός συστήματος κοινόχρηστων
δημόσιων ποδηλάτων στην περιοχή της Παροικίας, αναμένονται τα εξής ευεργετικά
αποτελέσματα:
 Μείωση της χρήσης των οχημάτων Ι.Χ.
 Βελτίωση της καθημερινής ζωής, ικανοποίηση πολιτών.
 Ευχέρεια πραγματοποίησης πλήθους ποδηλατικών μετακινήσεων μικρού και μέσου
βεληνεκούς για όλους τους σκοπούς.
 Υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών προτύπων μετακίνησης.
 Βελτίωση της δημόσιας υγείας.
 Ποιοτική αναβάθμιση της πόλης.
 Αύξηση της φήμης του Δήμου, δημοσιότητα.
 Τουριστική προβολή της περιοχής.
 Τόνωση εμπορικής κίνησης.
 Ενίσχυση δημόσιων συγκοινωνιών.
 Βελτιστοποίηση του δημόσιου χώρου: 5 θέσεις στάθμευσης κοινόχρηστων ποδηλάτων (15
– 25 χρήστες/ημέρα) ισοδυναμούν και μπορούν να αντικαταστήσουν 1 θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου (3 – 6 χρήστες/ημέρα).

4.2.3 Ανάπτυξη των μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Βασικό χαρακτηριστικό των μεταφορών, στις σύγχρονες αστικές περιοχές, συνιστά η ευρεία χρήση
οχημάτων Ι.Χ. από τους μετακινούμενους και η έλλειψη νοοτροπίας συνεπιβατισμού. Συνέπεια
Ιούλιος 2020
Έκδοση 1η

Σελίδα 17

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Β
Τεχνική Έκθεση

του παραπάνω φαινομένου αποτελούν η γένεση κυκλοφοριακής συμφόρησης και η αλόγιστη
αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Την ανάγκη μείωσης των πολλών διακριτών μετακινήσεων και της συγκέντρωσης των
μετακινούμενων σε ένα μέσο έρχεται να καλύψει η Δημόσια Συγκοινωνία. Στην περίπτωση της
Παροικίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας πραγματοποιείται από
το ΚΤΕΛ Πάρου. Αναφορικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης της αστικής συγκοινωνίας στην Παροικία,
εκτιμάται πως ο βαθμός χωρικής κάλυψης αυτής είναι επαρκής, ενώ σε ό,τι αφορά τη διαδρομή
αυτής, κρίνεται ως η βέλτιστη, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο τροποποίησης της. Ωστόσο, η
συχνότητα εκτέλεσης των δρομολογίων, η οποία κυμαίνεται από 30 έως 45 λεπτά, ιδιαίτερα κατά
τους θερινούς μήνες, όταν και υπάρχει αυξημένος όγκος μετακινούμενων επισκεπτών και
τουριστών κρίνεται πως επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεων.
Με στόχο, λοιπόν, την αύξηση της ελκυστικότητας της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας,
προτείνεται η πύκνωση των δρομολογίων της γραμμής 1, η οποία συνιστά και την κύρια επιβατική
γραμμή. Για να καταστεί εφικτή, ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση, απαιτείται η αγορά και
προσθήκη νέων οχημάτων στον ήδη υπάρχοντα στόλο, ο οποίος αποτελείται από μόλις ένα (1)
αστικό λεωφορείο, αριθμός αρκετά μικρός συγκριτικά με τον αντίστοιχο (15) που διατίθεται για
τις ανάγκες εκτέλεσης των υπεραστικών μετακινήσεων στο νησί.
Επιπλέον, στο πλαίσιο επίτευξης της βιωσιμότητας στο σύστημα μεταφορών της περιοχής, της
αύξησης της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου και της μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος που οφείλεται στις μετακινήσεις, κρίνεται αναγκαία η αγορά
οχημάτων νέας τεχνολογίας, τα οποία θα κάνουν χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μορφών
ενέργειας. Το συγκεκριμένο μέτρο κρίνεται ελκυστικό και προς τον ίδιο τον πάροχο του
συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Πάρου), καθώς εντάσσεται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού
του στόλου και των υπηρεσιών προς τους πελάτες και της μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Τελικά, η βιώσιμη πόλη του μέλλοντος έχει ανάγκη από ισχυρή δημόσια αστική συγκοινωνία, η
οποία θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στο σύστημα μεταφορών, χωρίς να συμπληρώνει απλά την
έλλειψη οχήματος Ι.Χ. από μια μερίδα των μετακινούμενων.

4.2.4 Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε ζητήματα ισότιμης
προσβασιμότητας σε κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα για ευάλωτες κατηγορίες
μετακινούμενων, όπως άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Συνεπώς, οι κοινόχρηστοι χώροι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως πλατείες
και πεζοδρόμια διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η
δυνατότητα άνετης πρόσβασης και ατόμων με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν κυρίως στη
βελτίωση της κινητικότητας για άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε θέσεις όπου παρατηρούνται
σημαντικές εγκάρσιες ροές πεζών και όπου δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή η ανύψωση των
διαβάσεων στο επίπεδο των πεζοδρομίων, προτείνεται οι υψομετρικές διαφορές να καλύπτονται
με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών. Τα επίπεδα αυτά είναι συνεχή χωρίς αναβαθμό
στην απόληξη, με κλίση μέχρι 5% και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ. Σε περίπτωση πεζοδρομίων
μικρού πλάτους, κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα παράλληλα προς τον άξονα της κίνησης, τα
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οποία καταλαμβάνουν όλο το πλάτος των πεζοδρομίων και καταλήγουν σε υποβιβασμό της γωνίας
στη διασταύρωση των δύο οδών. Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας
πεζοδρομίου μέχρι 5% ή ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου, επιτρέπεται μέγιστη κλίση ράμπας
μέχρι 8%. Επιπλέον, στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος,
δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά. Οι συνιστώμενες
διαμορφώσεις παρουσιάζονται εποπτικά στο επόμενο Σχήμα.

Σχήμα 5.

Διαμόρφωση πεζοδρομίων για την άνετη και ασφαλή κίνηση ΑμεΑ

Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης προτείνεται η κατασκευή οδηγού
όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγηση τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
(πλατείες, πεζοδρόμια), οι οποίοι προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
Για την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται τετράγωνες πλάκες
αντιολισθηρές, πλευράς 0,30 μ. ή 0,40 μ., οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α) «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», οι οποίες τοποθετούνται για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα
όρασης στην πορεία τους.
Β) «ΚΙΝΔΥΝΟΣ», οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα
στην όραση για ενδεχόμενο κίνδυνο.
Γ) «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ», οι οποίες τοποθετούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης των
πλακών τύπου Α.
Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ», οι οποίες τοποθετούνται δίπλα από τις πλάκες όδευσης (τύπου Α), με τις
ρίγες πάντα κάθετα στις πλάκες όδευσης, προς την πλευρά της εξυπηρέτησης (π.χ. είσοδος
υπηρεσίας).
Σημειώνεται πως με πλάκες τύπου Δ, με τις ρίγες κάθετα στον άξονα της κίνησης, επιστρώνονται
και τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες, σκάφες) όπου αυτά κατασκευάζονται, όπως σε διαβάσεις.
Γενικά, για τον οδηγό όδευσης τυφλών ισχύουν τα παρακάτω:
o

Οι πλάκες μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά, ανάλογα με την
πραγματοποιούμενη διαμόρφωση, ωστόσο είναι υποχρεωτική η διαστασιολόγηση τους
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και το ανάγλυφο της τελικής επιφάνειας σύμφωνα τα σχέδια – προδιαγραφές του ΦΕΚ
2621/Β/31-12-2009, καθώς και η χρήση του κίτρινου χρώματος για τις πλάκες κινδύνου.
o

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η διέλευση του οδηγού όδευσης τυφλών από φρεάτια
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μετά από έγκριση του
Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου επιστρώνεται με τις
ειδικές πλάκες του οδηγού όδευσης τυφλών. Διαφορετικά, ο οδηγός διακόπτεται και
συνεχίζεται μετά από το φρεάτιο.

4.2.5 Πολιτική στάθμευσης
Στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης εκτός οδού δημιουργούνται άμεσα
ειδικοί χώροι για τη στάθμευση μονίμων κατοίκων και τοποθετούνται μπάρες εισόδου-εξόδου. Σε
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, με τον έλεγχο των εισερχομένων-εξερχομένων από αυτούς τους
χώρους (ανά κατηγορία χρήστη, κάτοικο ή επισκέπτη) δημιουργείται σύστημα πληροφόρησης των
ενδιαφερομένων για τις ελεύθερες θέσεις σε κάθε χώρο. Το σύστημα πληροφόρησης αφορά
ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης ή/και ενημέρωση σε ιστότοπο για τον ακριβή αριθμό
ελεύθερων θέσεων στάθμευσης ανά χώρο. Σε μελλοντικό χρόνο θα μπορούσε η πληροφόρηση να
παρέχεται και μέσω κάποιας εφαρμογής σε smartphones (παρόμοιες εφαρμογές σε έξυπνα
τηλέφωνα είναι άμεσα διαθέσιμες σήμερα). Η τεχνολογία υπάρχει και είναι διαθέσιμη, οι σχετικές
συμφωνίες είναι που πρέπει να διευθετηθούν.
Επεκτείνεται η ελεγχόμενη στάθμευση σε ακτίνα 500 μ. γύρω από την κεντρική περιοχή-λιμάνι.
Απαγορεύεται πλήρως η στάθμευση και διέλευση από την πλατεία Μαυρογένους, με εξαίρεση τα
οχήματα τροφοδοσίας και χρηματαποστολών (τα οχήματα έκτακτης ανάγκης πάντα διέρχονται
από παντού).

4.3 Σχέδιο Δράσης
Η κατάρτιση του σχεδίου δράσης για το Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας εντάσσεται στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού σχεδιασμού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Κατανομή αρμοδιοτήτων.
β) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρεμβάσεων.
γ) Προϋπολογισμός.
δ) Πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

4.3.1 Κατανομή αρμοδιοτήτων
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται, σύμφωνα με την ισχύουσα θεσμική και
νομοθετική κατανομή αρμοδιοτήτων, θα αναληφθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς υπό το
συντονισμό του Δήμου Παροικίας.
Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια, τα βασικότερα των οποίων είναι:
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1. Μελέτη σχεδιασμού της παρέμβασης.
2. Εγκρίσεις της μελέτης (ή των μελετών – εξαρτάται από τη φύση της παρέμβασης).
3. Υλοποίηση (κατασκευή, προμήθειες και θεσμικές ενέργειες).
4. Λειτουργία και συντήρηση.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά τομέα.
Πίνακας 4. Κατανομή αρμοδιοτήτων ανά προτεινόμενη παρέμβαση
ΤΟΜΕΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Ανάπλαση υποδομών πεζών

Υποδομές

Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων
ποδηλάτων

Υπηρεσίες &
Υποδομές

Πύκνωση δρομολογίων αστικής
συγκοινωνίας – Αγορά οχημάτων
νέας τεχνολογίας

Υπηρεσίες

Βελτίωση υποδομών
προσβασιμότητας ΑμεΑ

Υποδομές

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Νικολάου
(συμπ/ται νέος Σταθμός ΚΤΕΛ)

Υποδομές

Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Υποδομές

Υπηρεσίες &
Υποδομές
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Έκδοση 1η

Σχεδιασμός &
Μελέτες
Χρηματοδότηση
Υλοποίηση

Δήμος Πάρου
Περιφέρεια / Δ. Πάρου

Σχεδιασμός

Δήμος Πάρου

Υλοποίηση &
Λειτουργία

Συνεργασίες-Συμπράξεις
με Ιδιώτες

Υλοποίηση &
Λειτουργία

Συνεργασίες-Συμπράξεις
με Ιδιώτες

Σχεδιασμός &
Μελέτες
Χρηματοδότηση
Υλοποίηση
Σχεδιασμός &
Μελέτες
Χρηματοδότηση
Υλοποίηση
Σχεδιασμός &
Μελέτες
Χρηματοδότηση
Υλοποίηση
Σχεδιασμός &
Μελέτες
Υλοποίηση &
Λειτουργία

Δήμος Πάρου
Περιφέρεια / Δ. Πάρου
Δήμος Πάρου
Περιφέρεια / Δ. Πάρου
Δήμος Πάρου
Περιφέρεια / Δ. Πάρου
Δήμος Πάρου
Συνεργασίες-Συμπράξεις
με Ιδιώτες
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4.3.2 Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα.
Πίνακας 5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προτεινόμενων παρεμβάσεων
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Σχεδιασμός & Μελέτες

2020

-

Υλοποίηση

2020

-

Σχεδιασμός

08/2020

06/2021

Υλοποίηση & Λειτουργία

04/2021

05/2022

Υλοποίηση & Λειτουργία

04/2021

-

Σχεδιασμός & Μελέτες

2020

-

Χρηματοδότηση Υλοποίηση

2020

-

Σχεδιασμός & Μελέτες

04/2020

10/2020

Υλοποίηση

10/2020

05/2021

Σχεδιασμός & Μελέτες

04/2020

10/2020

Υλοποίηση

10/2020

10/2021

Σχεδιασμός & Μελέτες

07/2020

11/2020

Υλοποίηση & Λειτουργία

01/2021

04/2021

1. Ανάπλαση υποδομών πεζών *

2. Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων ποδηλάτων
3. Πύκνωση δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας - Αγορά
οχημάτων νέας τεχνολογίας *
4. Βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ *

5. Ανάπλαση πλατείας Αγίου Νικολάου

6. Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα

7. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

Για τις παρεμβάσεις που σημειώνονται με * δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί σαφής χρόνος έναρξης και αποπεράτωσης των επιμέρους διαδικασιών αυτών, καθώς έχουν
χαρακτήρα διαρκούς υλοποίησης και εξαρτώνται άμεσα από τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους (σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς).
Ιούλιος 2020
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4.3.3 Προϋπολογισμός
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε προτεινόμενη
παρέμβαση (κόστος ανά μονάδα περαιωμένης ποσότητας εργασίας). Στην παρούσα φάση, ο
ακριβής προϋπολογισμός δεν είναι εφικτός, καθώς δεν είναι γνωστές οι επιμέρους ποσότητες
εργασίας για κάθε προτεινόμενο μέτρο.
Πίνακας 6. Προϋπολογισμός προτεινόμενων παρεμβάσεων
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Σχεδιασμός & Μελέτες

Ίδιοι πόροι

Υλοποίηση

160 – 200 €/τ.μ.

Σχεδιασμός

Ίδιοι πόροι

1. Ανάπλαση υποδομών πεζών

2. Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων
ποδηλάτων

Υλοποίηση &
Λειτουργία

3. Πύκνωση δρομολογίων αστικής
συγκοινωνίας –
Αγορά οχημάτων νέας τεχνολογίας

Υλοποίηση &
Λειτουργία

Εγκατάσταση σταθμών: 2.000
€/ποδήλατο & Συντήρηση
συστήματος: 500 €/ποδήλατο/έτος
Αγορά νέου οχήματος: 140.000
€/όχημα & Συντήρηση οχημάτων:
1.000€/έτος & Πρόσληψη οδηγών:
22.000€/οδηγό/έτος

4. Βελτίωση υποδομών
προσβασιμότητας ΑμεΑ

Σχεδιασμός & Μελέτες

Ίδιοι πόροι

Υλοποίηση

160 – 200 €/τ.μ.

5. Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Νικολάου

Σχεδιασμός & Μελέτες

Ίδιοι πόροι

Υλοποίηση

50.000 – 150.000 €

Σχεδιασμός & Μελέτες

Ίδιοι πόροι

Υλοποίηση

100.000 – 200.000 €

Σχεδιασμός & Μελέτες

Ίδιοι πόροι

Υλοποίηση &
Λειτουργία

140.000 €/100 θέσεις στάθμευσης

6. Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα

7. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

4.3.4 Πιθανές Πηγές Χρηματοδότησης
Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μέτρα που η υλοποίηση τους είναι ανέφικτη με την
αποκλειστική χρήση ίδιων πόρων του Δήμου Πάρου, είναι δυνατό να αναζητηθούν κατάλληλες
πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, πιθανές πηγές χρηματοδότησης είναι οι εξής:
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Ίδιοι πόροι του Δήμου.



Κρατική επιχορήγηση



Πράσινο Ταμείο και άλλοι Φορείς του Δημοσίου.



Έσοδα από τιμολόγηση της στάθμευσης.



Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.




Συνέργειες του Δήμου με Ιδιώτες για τη χρηματοδότηση έργων & υπηρεσιών (Σ.Δ.Ι.Τ.).
Προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου με Ιδιώτες.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για τον τακτικό έλεγχο προόδου των προς επίτευξη στόχων, απαιτείται ο καθορισμός κατάλληλου
συστήματος παρακολούθησης. Ο μηχανισμός ελέγχου της προόδου υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ.
περιλαμβάνει την υιοθέτηση και χρήση εύχρηστων εργαλείων και ειδικότερα τον προσδιορισμό
κατάλληλων δεικτών – στόχων.
Οι δείκτες – στόχοι είναι άμεσα συνυφασμένοι με τους στόχους – και συνακόλουθα με τις
προτεραιότητες – που επιδιώκεται να εκπληρωθούν και εξυπηρετηθούν μέσα από την εφαρμογή
του Σχεδίου. Επιπλέον, πρέπει να είναι «έξυπνοι», να διαθέτουν δηλαδή τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 Ειδικοί και ακριβείς – κάνοντας χρήση ποσοτικών και ποιοτικών όρων που είναι
κατανοητοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 Μετρήσιμοι – πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης των μεταβολών που προκύπτουν,
ποιοτικά και ποσοτικά. Συνεπώς, η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να είναι γνωστή.
Διαφορετικά, τίθενται συγκεκριμένες, ρεαλιστικές τιμές προς επίτευξη για τους δείκτες –
στόχους.
 Εφικτοί – προσαρμοσμένοι στην τεχνική, λειτουργική και οικονομική ικανότητα του Δήμου
Πάρου.
 Ρεαλιστικοί – λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που είναι γνωστοί και τα ρίσκα που
μπορούν να διαχειριστούν, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους.
 Χρονισμένοι – με καθορισμό των βασικών ημερομηνιών για την επίτευξη των στόχων.
Ως κρίσιμο χρονικό ορόσημο για την επίτευξη των δεικτών – στόχων τίθεται η δεκαετία
(μακροπρόθεσμος χρονικός ορίζοντας). Ωστόσο, απαιτείται ο προσδιορισμός και ενδιάμεσων
τιμών – στόχων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (βάθος πενταετίας), έτσι ώστε να υπάρχει
δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών μέτρων σε βοήθεια ή υποκατάσταση μέτρων, τα οποία:


Δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν.



Υλοποιούνται με βραδύτερο ρυθμό ή παρουσιάζουν αποκλίσεις.



Δεν παρουσιάζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.



Αντιμετωπίζουν απρόβλεπτους κινδύνους.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δείκτες – στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, σε
συνδυασμό με τους ευρύτερους στόχους που εξυπηρετούν, καθώς και τις επιδιωκόμενες τιμές
αυτών.
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ΣΤΟΧΟΣ

Πίνακας 7. Δείκτες – στόχοι του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας
ΤΙΜΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Ευνόηση των μετακινήσεων
πεζή

Μήκος επέκτασης των
υποδομών πεζών
(πεζοδρόμια, διαβάσεις)

Αύξηση των μετακινήσεων
με ποδήλατο

Μεσοσταθμικό ποσοστό
συμμετοχής ποδηλάτων
στην σύνθεση της
κυκλοφορίας

Αύξηση των μετακινήσεων
με τη Δημόσια Συγκοινωνία

Ποσοστό αστικών
μετακινήσεων με Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς
(Αστικό ΚΤΕΛ Πάρου)

Ευνόηση των συνθηκών
μετακίνησης για ευάλωτες
κατηγορίες
μετακινούμενων (ΑμεΑ)

Μήκος επέκτασης των
υποδομών ΑμεΑ (ράμπες,
οδηγοί όδευσης τυφλών)

Μείωση των ατυχημάτων
με παθόντες
Μείωση της ζήτησης της
στάθμευσης στην κεντρική
περιοχή

Παρά την οδό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

+4 χλμ

2025

2020

+10 χλμ

2030

2020

5%

2025

-

15%

2030

-

10%

2025

-

20%

2030

-

+4 χλμ

2025

2020

+10 χλμ

2030

2020

Μέσος όρος ατυχημάτων

-25%

2020-2022

2015-2017

με παθόντες ανά έτος

-50%

2025-2027

2015-2017

-5%

2025

2020

-20%

2030

2020

Εκτός οδού

Μείωση της
κυκλοφοριακής
συμφόρησης

Χρόνοι διαδρομής

Μείωση του
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από τις
μεταφορές

Ποσοστό περιβαλλοντικά
φιλικών οχημάτων στο
σύνολο των νέων οχημάτων
της αστικής συγκοινωνίας

-5%

2025

2020

-15%

2030

2020

-30%

2025

2020

-15%

2030

2020

60%

2025

-

60%

2030

-

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται πως οι υφιστάμενες επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες
(2020) αναπαρίστανται σε επαρκή βαθμό από το σύνολο των κυκλοφοριακών μετρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2018 και προσαρμόσθηκαν για το έτος αναφοράς (2020).
Ως εκ τούτου, ως περίοδος αναφοράς για τα αντίστοιχα κυκλοφοριακά μεγέθη (π.χ. χρόνοι
διαδρομής) θεωρείται το έτος 2020.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Πάρου θα πρέπει να προχωρήσει σε επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των
υπηρεσιών και φορέων που θα αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις:


Εφαρμογή του Σ.Β.Α.Κ. και των παρεμβάσεων που εντάσσονται σε αυτό.



Συντονισμός και επίβλεψη διαδικασιών κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.



Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη σταδιακή εφαρμογή του Σ.Β.Α.Κ.

Bασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη σταδιακή εφαρμογή μέτρων του
Σ.Β.Α.Κ., αποτελούν οι δείκτες – στόχοι, οι οποίοι, κατά τα προηγούμενα, ορίστηκαν κατά τέτοιο
τρόπο, έτσι ώστε να είναι εύκολα μετρήσιμοι με ίδια μέσα από το Δήμο.
Συνεπώς, για την καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου και την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των επιμέρους συνιστωσών του, θεωρείται αναγκαία η
επιμέτρηση και ενημέρωση των τιμών των καθορισμένων δεικτών – στόχων, σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον κατά τις
χρονικές περιόδους που αποτελούν ορόσημο για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου, δηλαδή
σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (Πίνακας 7), ενώ αν διατίθενται οι
κατάλληλοι πόροι (τεχνικοί & ανθρώπινο δυναμικό), συνιστάται η μέτρηση των δεικτών σε
πυκνότερα χρονικά διαστήματα – ακόμη και σε ετήσια βάση ή διετία-τριετία από την έναρξη
υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, έτσι ώστε, να εντοπίζονται έγκαιρα οι διαδικασίες εκείνες που
υλοποιούνται βραδύτερα από το αναμενόμενο και να λαμβάνονται άμεσα οι απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις.
Φυσικά, επισημαίνεται πως η μέτρηση τιμών συγκεκριμένων δεικτών μπορεί να λαμβάνει χώρα
αμέσως μετά την αποπεράτωση των αντίστοιχων επεμβάσεων (π.χ. μέτρηση μήκους επέκτασης
πεζοδρομίων αμέσως μετά την υλοποίηση τους).
Αναφορικά με τους καθορισμένους δείκτες και τη μεθοδολογία μέτρησης και καταγραφής των
τιμών αυτών, επισημαίνονται τα εξής:
Δ1) Μήκος επέκτασης των υποδομών πεζών (πεζοδρόμια, διαβάσεις)
Η επιμέτρηση του συγκεκριμένου δείκτη πραγματοποιείται με τη χρήση συνεργείου υπαίθρου, το
οποίο φέρει κατάλληλα όργανα μέτρησης, όπως μετροταινία ή laser χειρός. Σημειώνεται πως δεν
απαιτείται η χρήση τοπογραφικών οργάνων μεγαλύτερης ακρίβειας για το συγκεκριμένο είδος
μέτρησης.
Δ2) Ποσοστό συμμετοχής ποδηλάτων στη σύνθεση της κυκλοφορίας
Για να θεωρηθεί αποτελεσματική η αύξηση των ποδηλατικών μετακινήσεων, πρέπει κατά τις
ορισμένες χρονικές περιόδους – ορόσημο (2025 & 2030) να εμφανιστεί το ποδήλατο ως μέσο
μετακίνησης στη σύνθεση της κυκλοφορίας, στον αντίστοιχο επιδιωκόμενο βαθμό. Έτσι,
προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί το ποσοστό συμμετοχής των ποδηλάτων στην κυκλοφορία, είναι
αναγκαία η διεξαγωγή μετρήσεων σύνθεσης της κυκλοφορίας σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά
την λήψη των μέτρων που θα ευνοήσουν την κυκλοφορία του, όπως αυτά έχουν περιγραφεί κατά
τα προηγούμενα.
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Οι μετρήσεις σύνθεσης της κυκλοφορίας πρέπει να είναι αντίστοιχες των πλέον πρόσφατων
μετρήσεων που διεξήχθησαν στην Παροικία (Αύγουστος 2018). Έτσι, θα ακολουθούν την εξής
ομαδοποίηση σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες οχημάτων που θα καταγραφούν:


Ι.Χ. οχήματα.



Δίκυκλα (μοτοσικλέτες).



Βαρέα οχήματα.



Ποδήλατα (νέα προσθήκη).

Επιπλέον, για να υπάρχει η δυνατότητα συγκρίσεων, η καταγραφή του ποσοστού συμμετοχής των
ποδηλατικών μετακινήσεων, πρέπει οι μετρήσεις να πραγματοποιηθούν στις ίδιες διατομές με
εκείνες των μετρήσεων του 2018, εντός της προτεινόμενης ζώνης για την κυκλοφορία ποδηλάτων
(3, 4 και 5), σε αντίστοιχη περίοδο (θερινή περίοδος) και χρονικό διάστημα. Σημειώνεται πως δεν
αποκλείεται η προσθήκη περισσότερων θέσεων μέτρησης, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν
σημείο αναφοράς για τις επόμενες μελλοντικά αναφορές.
Επισημαίνεται πως τελικά επιδιωκόμενος στόχος είναι το μεσοσταθμικό ποσοστό συμμετοχής των
ποδηλάτων στη σύνθεση της κυκλοφορίας να ανέλθει στο 5% & 15% για τα έτη αναφοράς 2025 &
2030, αντίστοιχα.
Δ3) Ποσοστό αστικών μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Για να κριθούν επιτυχείς οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην λειτουργία της δημόσιας
συγκοινωνίας, εκτιμάται πως το ποσοστό των αστικών μετακινήσεων με τη χρήση δημόσιων
μέσων μαζικής μεταφοράς, εντός της Παροικίας, πρέπει να φτάσει το αντίστοιχα επιδιωκόμενο
ποσοστό του συνόλου των μετακινήσεων, για κάθε ένα από τα έτη-ορόσημο (2025 & 2030).
Σημειώνεται πως καθώς δεν υπάρχει σημείο αναφοράς (υφιστάμενη κατάσταση) για την
αποτύπωση της εξέλιξης του συγκεκριμένου δείκτη στο μέλλον, οι τιμές-στόχος που ορίστηκαν σε
ορίζοντα 5-ετίας και 10-ετίας αφορούν επιθυμητές τελικές τιμές και όχι ποσοστά μεταβολής.
Έτσι, για την μέτρηση και αξιολόγηση του εξεταζόμενου δείκτη στο μέλλον, προτείνεται η
διενέργεια έρευνας μετακινήσεων, με σκοπό την καταγραφή του συνόλου των αστικών
μετακινήσεων εντός της Παροικίας και τελικά την εκτίμηση της κατανομής των μετακινήσεων στα
επιμέρους μέσα μεταφοράς. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να είναι δειγματοληπτική
(καταγραφή τουλάχιστον 1000 μετακινήσεων/μετακινούμενων), ενώ θα πραγματοποιηθεί
απαραίτητα στη θερινή περίοδο, όπου παρουσιάζεται η μεγιστοποίηση της ζήτησης για
μετακίνηση στην περιοχή.
Δ4) Ποσοστό περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων στο σύνολο των νέων οχημάτων της αστικής
συγκοινωνίας
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του στόλου και της συνακόλουθης αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ Πάρου, προτείνεται και τίθεται σαν στόχος το 60%
των νέων αγορασθέντων οχημάτων να αποτελείται από περιβαλλοντικά φιλικά οχήματα, με τελικό
στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που παράγεται λόγω των μεταφορών. Με
αυτόν τον τρόπο, με τη χρήση άλλων ήπιων μέσων μετακίνησης (ποδήλατο) και τελικά τη μείωση
χρήσης οχήματος Ι.Χ., είναι εφικτό να καταστεί βιώσιμο το σύστημα μεταφορών στην Παροικία σε
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
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Δ5) Μήκος επέκτασης των υποδομών ΑμεΑ (ράμπες, οδηγοί όδευσης τυφλών)
Η μέτρηση του προκείμενου δείκτη ακολουθεί το πρότυπο εκείνης του «Δ1», όπως έχει περιγραφεί
κατά τα προηγούμενα.
Δ6) Μέσος όρος ατυχημάτων με παθόντες ανά έτος
Για την αξιολόγηση της εξέλιξης του επιπέδου οδικής ασφάλειας εντός της Παροικίας, ο Δήμος
Πάρου, έχοντας ως βάση αναφοράς τα τροχαία ατυχήματα με παθόντες της χρονικής περιόδου
2015 – 2017, θα αναζητήσει τα τροχαία ατυχήματα αντίστοιχης σοβαρότητας για τις περιόδους
2020 – 2022 και 2022 – 2027. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δηλαδή θα περιλαμβάνουν ατυχήματα με
νεκρούς, βαριά και ελαφρά τραυματίες, εντός της Παροικίας. Για κάθε μία από τις εξεταζόμενες –
μελλοντικά – χρονικές περιόδους, θα υπολογιστεί ο μέσος όρος ατυχημάτων με παθόντες ανά έτος
και θα συγκριθεί με τον αντίστοιχο δείκτη για την τριετία 2015 – 2017.
Δ7) Ζήτηση της στάθμευσης στην κεντρική περιοχή
Μετά την λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της διαχείρισης της στάθμευσης στην
κεντρική περιοχή της Παροικίας, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ερευνών χαρακτηριστικών
στάθμευσης στις περιοχές, όπου ήδη πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τον Αύγουστο του 2018, σε
αντίστοιχη περίοδο (θερινή περίοδος) και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Απώτερος στόχος από τις
συγκεκριμένες έρευνες αποτελεί η εκτίμηση της ζήτησης σε περιοχές στάθμευσης παρά την οδό
και εκτός οδού (υπαίθριοι χώροι στάθμευσης δημόσιας χρήσης).
Ως αντιπροσωπευτικότερος δείκτης για την έκφραση της ζήτησης στη στάθμευση κρίνεται η
συσσώρευση στάθμευσης. Γενικά, ως συσσώρευση στάθμευσης (parking accumulation) νοείται ο
συνολικός αριθμός οχημάτων που σταθμεύουν σε μια δεδομένη περιοχή, σε μια δεδομένη χρονική
στιγμή. Έτσι, για κάθε περιοχή θα είναι εφικτός ο υπολογισμός της μέσης συσσώρευσης
στάθμευσης για το χρονικό διάστημα αιχμής, εκφρασμένη σε ποσοστό (%) επί των νόμιμων
θέσεων, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα με εκείνα των μετρήσεων του 2018.
Τέλος, σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δείκτης θα αφορά τόσο την νόμιμη, όσο και την
παράνομη στάθμευση, προκειμένου να εκτιμηθεί η εξέλιξη της ζήτησης στο αντίστοιχο καθεστώς
στάθμευσης.
Δ8) Χρόνοι διαδρομής
Για τον προσδιορισμό της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, προτείνεται η χρήση των
χρόνων διαδρομής σαν δείκτης περιγραφής των εκάστοτε επικρατουσών κυκλοφοριακών
συνθηκών. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δείκτη, έναντι άλλων, έγκειται στο γεγονός πως
είναι εύληπτος και εύκολα μετρήσιμος. Οι χρόνοι διαδρομής αφορούν τις έξι (6) τυπικές
διαδρομές, όπως αυτές έχουν οριστεί κατά τη Φάση Α του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας.
Για την υφιστάμενη κατάσταση, οι τιμές των χρόνων διαδρομής έχουν προσδιοριστεί με τη χρήση
μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας για την περιοχή μελέτης και η ακρίβεια των τιμών
αυτών θεωρείται ικανοποιητική. Αναφορικά με τη μέτρηση των χρόνων διαδρομής μελλοντικά,
αυτή είναι μια απλή διαδικασία, καθώς απαιτείται απλά η διάνυση των καθορισμένων διαδρομών
με τη χρήση οχήματος Ι.Χ. και η καταγραφή των αντίστοιχων χρόνων με ένα απλό χρονόμετρο. Οι
διαδρομές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε διάφορα χρονικά διαστήματα, υπό προϋποθέσεις
κυκλοφοριακής αιχμής, και να υπολογίζεται ο μέσος όρος που διαρκούν.
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Απώτερος στόχος είναι η καθολική μείωση των χρόνων διαδρομής τουλάχιστον 30% σε
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (2025) και τουλάχιστον 15% σε μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα (2030). Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται πως η τιμή – στόχος του συγκεκριμένου δείκτη
τέθηκε μικρότερη σε βάθος δεκαετίας, καθώς έχει εκτιμηθεί – επί του δυσμενούς – αύξηση του
συνόλου της επισκεψιμότητας της νήσου γενικότερα και της Παροικίας ειδικότερα.

Ιούλιος 2020
Έκδοση 1η

Σελίδα 30

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Β
Τεχνική Έκθεση

7

ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του και σύμφωνα με την έγκριση της Α’ Φάσης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας,
εκπονήθηκε μελέτη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων αναφορικά με δύο έργα μικρής κλίμακας,
τοπικών παρεμβάσεων με πολύ μεγάλη, όμως, επίδραση στη συνολική κυκλοφοριακή κατάσταση
της Παροικιάς: την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Νικολάου, με τη διαμόρφωση του νέου σταθμού
ΚΤΕΛ, και τη διαμόρφωση του κόμβου Γκίκα.

7.1.1 Ανάπλαση πλατείας Αγίου Νικολάου
Ο νέος Σταθμός ΚΤΕΛ χωροθετείται επί της πλατείας Αγ. Νικολάου. Δημιουργείται ένας στενός
διάδρομος αποκλειστικής χρήσης και διέλευσης των λεωφορείων ΚΤΕΛ μέσα από την πλατεία.
Η πλατεία Αγίου Νικολάου, απέναντι από το Κέντρο Υγείας, αναδιαμορφώνεται κατάλληλα, έτσι
ώστε να φιλοξενήσει τον νέο σταθμό ΚΤΕΛ. Ο Ανάδοχος σχεδίασε επί τοπογραφικού υποβάθρου
που παρείχε η Τεχνική Υπηρεσία, την τελική διαμόρφωση του σταθμού, έτσι ώστε να:


Προκύπτουν 4 θέσεις για την ολιγόλεπτη στάση των λεωφορείων.



Υπάρχει διάδρομος διέλευσης / αναστροφής των λεωφορείων στην οδό Προμπονά και
Εκατονταπυλιανής.

Στο επόμενο Σχήμα απεικονίζεται η τελική διαμόρφωση του σταθμού ΚΤΕΛ, ενώ υπό κλίμακα
(1:500) αποτυπώνεται στο Σχέδιο 1 που συνοδεύει την παρούσα τεχνική έκθεση.

Σχήμα 6.

Τελική διαμόρφωση νέου σταθμού ΚΤΕΛ επί της πλατείας Αγ. Νικολάου
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Σημειώνεται επιπλέον πως πριν από το σχεδιασμό της τελικής διαμόρφωσης, προηγήθηκε σε
κατάλληλο λογισμικό (AUTOTURN) η προσομοίωση του αποτυπώματος των εξωτερικών τροχιών
για ένα τυπικό λεωφορείο σχεδιασμού. Οι τροχιές αυτές προέκυψαν από τη διεξαγωγή όλων των
δυνατών κινήσεων εντός του διαδρόμου διέλευσης (είσοδος στο σταθμό από την οδό Βελέτζα,
ελιγμοί στάθμευσης, έξοδος από το σταθμό και αναστροφή επί της οδού Προμπονά).
Η παραπάνω διαμόρφωση πλεονεκτεί στο γεγονός ότι τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν εκτελούν
κανέναν ελιγμό στάθμευσης που να παρεμποδίζει την ροή στις οδού Βελέτζα και
Εκατονταπυλιάννης. Ακόμη, δεν επιβαρύνουν κυκλοφοριακά τον κυκλικό κόμβο (Μύλος) –
είσοδο/έξοδο του λιμανιού. Επιπρόσθετα, για την εύρυθμη λειτουργία της υπόψη διάταξης,
απαγορεύεται πλήρως η στάση και στάθμευση επί της οδού Βελέτζα, από την πλευρά της
πλατείας, προ της εισόδου στη νέα οδό διέλευσης.

7.1.2 Διαμόρφωση κόμβου Γκίκα
Για την άμεση βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του κόμβου (πρώην) «Γκίκα» και της
συνακόλουθης βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στο ευρύτερο οδικό δίκτυο, όπως
περιγράφηκε ήδη κατά την αποτύπωση των σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης (Φάση Α),
προτείνεται η άμεση διαμόρφωση του κόμβου Γκίκα. Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργείται νέα
σύνδεση 2 λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. της οδού Εκατονταπυλιανής με την
Περιφερειακή, η οποία θα εξυπηρετεί τη δεξιά στροφή, χωρίς ο αντίστοιχος φόρτος να διέρχεται
από τον κόμβο και, παράλληλα, διαμορφώνεται ειδική λωρίδα αριστερής στροφής στην
Περιφερειακή. Η σήμανση στον κόμβο πραγματοποιείται με σήματα υποχρεωτικής παραχώρησης
προτεραιότητας. Με την παραπάνω διαμόρφωση, ο κόμβος Γκίκα μετατρέπεται σε έναν
διευρυμένο κόμβο που λειτουργεί με τις αρχές των κυκλικών κόμβων.
Στο επόμενο Σχήμα 7 παρουσιάζεται υπό κλίμακα (1:500) η τελική διαμόρφωση του κόμβου.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού απαιτείται η παραχώρηση 580 τετρ. μέτρων,
περίπου, από την έκταση ιδιοκτησίας της Μητρόπολης.
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Όπως αποδείχτηκε κατά την ανάλυση του αντίστοιχου σεναρίου κυκλοφοριακής αναδιάρθρωσης
(Φάση Α), η διαμόρφωση του κόμβου Γκίκα οδηγεί άμεσα σε σημαντική μείωση της μέσης
καθυστέρησης ανά όχημα στο δίκτυο, συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση. Η σε βάθος
ανάλυση των κρίσιμων χαρακτηριστικών διαδρομών, όπως αυτές ορίστηκαν κατά την Φάση Α της
παρούσας μελέτης, κατέδειξε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους
χρόνους διαδρομής, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
(10ετία), ακόμη και αν επέλθει αύξηση της κυκλοφορίας στο μέλλον. Συνεπώς, η προκείμενη
παρέμβαση φαίνεται να είναι ανθεκτική στις μεταβολές της κυκλοφοριακής ζήτησης μελλοντικά.
Από την υλοποίηση της διαμόρφωσης του κόμβου Γκίκα, αναμένονται τα εξής ευεργετικά
αποτελέσματα:
 Βελτίωση της στάθμης εξυπηρέτησης των προσβάσεων του κόμβου (μικροσκοπική
κλίμακα).
 Μείωση μέσης καθυστέρησης ανά όχημα, σε επίπεδο δικτύου (μεσοσκοπική κλίμακα).
 Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ευρύτερο οδικό δίκτυο (μακροσκοπική
κλίμακα).
 Μείωση των χρόνων διαδρομής στις κρίσιμες διαδρομές του δικτύου (μακροσκοπική
κλίμακα).
 Μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου (μείωση
εκπεμπόμενων ρύπων).
 Μεγιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου (μείωση μέσης
κατανάλωσης καυσίμου ανά όχημα).
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής εν γένει.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δραστηριοποίηση της Ομάδας Εργασίας Σ.Β.Α.Κ. και η υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής του
Δικτύου Φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκριση και εφαρμογή του ΣΒΑΚ Παροικίας.
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο είναι ευρέως αποδεκτό μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων και των πολιτών. Μετά τη διαμόρφωση και οριστικοποίηση του στρατηγικού και
επιχειρησιακού Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας, κρίνεται άμεσης προτεραιότητας η υιοθέτησή του από τους
εμπλεκόμενους φορείς και η δέσμευσή τους για συνδρομή στην σταδιακή εφαρμογή του. Το
Σ.Β.Α.Κ. είναι μία συνεχής αέναη δραστηριότητα που εκκινεί με την εκπόνηση της παρούσας
μελέτης και συνεχώς αξιολογείται, επικαιροποιείται και επανασχεδιάζεται ανάλογα με τις
εκάστοτε συνθήκες.
Με στόχο τη διασφάλιση ενός νομιμοποιημένου και αξιόπιστου προγράμματος, την ενίσχυση της
αποδοχής του Σχεδίου, καθώς και την παροχή ενός συμφωνημένου πλαισίου για την εφαρμογή
των μέτρων, απαιτείται η εξασφάλιση της επίσημης έγκρισης του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας από το
αρμόδιο πολιτικό όργανο του Δήμου Πάρου (Δημοτικό Συμβούλιο). Κατά αυτόν τον τρόπο, θα
είναι δυνατή η άμεση έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα, θα είναι εφικτή η υποβολή του Σχεδίου στα αρμόδια Υπουργεία,
προκειμένου να χαρακτηριστεί ως εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία αυτή είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί ορόσημο για τη διεκδίκηση κονδυλίων, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγκαίων για την υλοποίηση μελλοντικών έργων στην περιοχή της
Παροικίας.
Επιπλέον, στην κατεύθυνση της επίτευξης ευρείας αποδοχής για την εφαρμογή του Σχεδίου,
προβλέπεται να προηγηθεί της έγκρισης (του Σχεδίου) η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης
(διαβούλευση). Ο Ανάδοχος θα οργανώσει την τελική εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί το τελικό
Σ.Β.Α.Κ. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και σε αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι φορέων,
καθώς και οι πολίτες. Στόχος είναι η ενημέρωση των μέτρων που αποφασίστηκαν και ο χρόνος
στον οποίο αυτά θα υλοποιηθούν, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συναίνεση και
αφομοίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Δεδομένης όμως της υφιστάμενων περιορισμών
συγχρωτισμού ανθρώπων, λόγω της πανδημίας του κορωναϊού, η συγκεκριμένη δράση αξίζει να
εξεταστεί εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους που να διασφαλίζουν τους
κανόνες υγιεινής. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αυτής εκδήλωσης (ή όποιας άλλης σχετικής
δραστηριότητας πραγματοποιηθεί) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. Παροικίας.
Μετά την έγκριση του Σχεδίου, ξεκινά η φάση της υλοποίησης. Καθώς το Σ.Β.Α.Κ. είναι ένα κατά
βάση στρατηγικό σχέδιο, με επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο
πρέπει να υλοποιηθούν οι δράσεις του Σ.Β.Α.Κ., αλλά δεν προσδιορίζει με λεπτομέρεια πώς τα
διάφορα μέτρα θα εφαρμοστούν. Επισημαίνεται πως η διαδικασία υλοποίησης, πρέπει να
ακολουθήσει μια δομημένη προσέγγιση για να βελτιώσει τους στόχους και να σχεδιάσει,
εξειδικεύσει, διαχύσει και ελέγξει την εφαρμογή των μέτρων. Αυτές οι κυκλικές διαχειριστικές
διεργασίες θα είναι πολύ μικρότερες χρονικά συγκρινόμενες με τη φάση του σχεδιασμού και
πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα. Παράλληλα, θα
πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου Πάρου
που θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων.

Ιούλιος 2020
Έκδοση 1η

Σελίδα 35

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό ΣΒΑΚ Παροικίας
Φάση Β
Τεχνική Έκθεση

Οι ευρύτερες ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης έχουν καθοριστεί πριν από την
υιοθέτηση του Σχεδίου, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα. Με την εφαρμογή
των μέτρων είναι η ώρα να εφαρμοστούν συστηματικά τα επιλεγμένα εργαλεία παρακολούθησης
και αξιολόγησης και να ελεγχθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρειαστούν για να επιτραπεί μια «αναπροσαρμογή» των
πακέτων των μέτρων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους πιο αποτελεσματικά και μέσα στα
όρια του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η αναφορά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου είναι προϊόν, όπου έχουν συνεκτιμηθεί οι απόψεις
των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Προκειμένου, λοιπόν, να: (α) παρακολουθείται
συστηματικά η πρόοδος των έργων προς την επίτευξη των στόχων, (β) προσδιορίζονται πιθανά
προβλήματα, εμπόδια και άλλες προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν, και (γ) ενημερώνονται το
κοινό και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την πρόοδο των εργασιών, απαιτείται η παρακολούθηση
της προόδου και των επιπτώσεων από την εφαρμογή των μέτρων, σύμφωνα με τους δείκτες που
έχουν ήδη οριστεί ως καταλληλότεροι ανά παρέμβαση/πακέτο μέτρων. Η αξιολόγηση των
επιπτώσεων των μέτρων συνίσταται να πραγματοποιείται σε τακτική βάση (κάθε 1-5 έτη) και ει
δυνατόν κατά τα έτη-ορόσημο, για τα οποία έχουν τεθεί οι αντίστοιχοι στόχοι, πάντα σε αναλογία
με τα σχετικά μέτρα και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η
δημοσίευση εκθέσεων αξιολόγησης που θα απευθύνεται σε πολίτες και πολιτικούς.
Επιπρόσθετα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια κατά τη διαδικασία της παρακολούθησης και
αξιολόγησης, εκτιμάται πως είναι ιδανικά απαραίτητη η διενέργεια της συγκεκριμένης
διαδικασίας από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ουδετερότητα του
αξιολογητή, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο πακέτο δεικτών παρακολούθησης που είχε
χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Αν αυτή η πρακτική κριθεί ως
αδύνατη για να πραγματοποιηθεί (π.χ. εξαιτίας περιορισμών στη χρηματοδότηση), η
παρακολούθηση και αξιολόγηση από τον ίδιο το Δήμο Πάρου που εφαρμόζει το Σ.Β.Α.Κ. είναι μια
αποδεκτή εναλλακτική. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση καθ΄όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου.
Ανασκόπηση των επιτευγμάτων του Σ.Β.Α.Κ. σημαίνει αξιολόγηση τόσο των ευρύτερων
επιπτώσεων στις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα, και επιπρόσθετα (συμβολή στο όραμα),
καθώς και της αποτελεσματικότητας της ίδιας της διαδικασίας προγραμματισμού για να
καθοριστεί ο βαθμός επιτυχίας στην ανάπτυξη του Σχεδίου. Χρειάζονται και οι δύο πτυχές,
προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο των γνώσεων και εμπειριών, το οποίο, με τη σειρά του,
αποτελεί μια καλή βάση για τον επόμενο κύκλο προγραμματισμού.
Στόχοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού, του
Σχεδίου και της υλοποίησης του Σχεδίου με συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχίας και αποτυχίας,
η ενίσχυση της κατανόησης της διαδικασίας υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. και των συνολικών
επιπτώσεων των μέτρων, καθώς και η αποτίμηση εμπειριών για την προετοιμασία του επόμενου
Σ.Β.Α.Κ..
Συνεπώς, για την πλήρωση των παραπάνω στόχων, όταν ένας επαρκής αριθμός αποτελεσμάτων
είναι διαθέσιμος, προτείνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 Εκτέλεση μιας διαδικασίας αξιολόγησης (π.χ. συμμετοχική παρατήρηση, διεξαγωγή focus
group, συνεντεύξεις).
 Αξιολόγηση της ευρύτερης επίδρασης των εφαρμοζόμενων μέτρων.
 Ανάλυση των αποτελεσματικών (ή μη) και των σωστά εφαρμοσμένων (ή μη) μέτρων.
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 Δημιουργία καταλόγου με τους στόχους που δε θα επιτευχθούν, αλλά είναι ακόμα
ενεργοί.
 Δημιουργία εγγράφου με την αποτίμηση των εμπειριών και διδαγμάτων που προέκυψαν.
 Ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση των επιτυχημένων περιπτώσεων εφαρμογής και
την αποφυγή αποτυχίας κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου σχεδιασμού.
 Διάχυση του εγγράφου με την αποτίμηση των εμπειριών και των διδαγμάτων που
προέκυψαν από την ομάδα έργου και στους βασικούς ενδιαφερόμενους.
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