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Η ζσληαθηηθή οκάδα ηοσ παρόληος ηεύτοσς εσταρηζηεί ζερκά ηολ Γήκαρτο 

Ακπειοθήπφλ-Μελεκέλες θ. Κσρίδογιοσ Λάδαρο, ηολ Αληηδήκαρτο Τετληθώλ 

Υπερεζηώλ-Ποιεοδοκίας-Καζαρηόηεηας θαη Περηβάιιοληος θ. Μαλφιόποσιο Βαζίιεηο, 

ηολ Γεληθό Γρακκαηέα ηοσ Γήκοσ θ. Παπαγεφργίοσ Αζαλάζηο, ηελ Αλαπιερώηρηα 

Προχζηακέλε Τετληθώλ Υπερεζηώλ θα. Φφηέα Αηθαηερίλε, θαζώς θαη ηοσς σπαιιήιοσς 

ηες Γηεύζσλζες Τετληθώλ Υπερεζηώλ θ. Μπήηηα Νηθόιαο, θα. Παρηζάιε Καζζηαλή, θ. 

Παιάζθα Δσάγγειο θαη θα. Κηάθοσ Αλλέηα γηα ηελ άυογε ζσλεργαζία θαη ηελ παροτή 

ζηοητείφλ θαη κειεηώλ θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα εθπόλεζες ηες κειέηες. Δσταρηζηεί επίζες 

όιοσς ηοσς άιιοσς ζσληειεζηές ποσ ζσλεηζέθεραλ κε οποηολδήποηε ηρόπο ζηελ 

οιοθιήρφζε ηοσ παρόληος ηεύτοσς. 
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1. Διζαγφγή 
 

Σν παξφλ ηεχρνο απνηειεί ην Παξαδνηέν D.6.2 «Πξαθηηθά 3εο πλάληεζεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ» θαη ην Παξαδνηέν D.7.5 Πξαθηηθά πλαληήζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο 

θαη ηεο Γηεπξσπατθήο Δηαηξείαο πκβνχισλ Μεηαθνξψλ, Αλάπηπμεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

ΑΔ (TREDIT S.A.) ηελ 15ε Ινπλίνπ 2018 κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πνπ 

ηηηινθνξείηαη «ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) Γήκνπ Ακπεινθήπσλ–

Μελεκέλεο».  

Η εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (.Β.Α.Κ.) ηνπ Γήκνπ 

Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο πξσηνμεθίλεζε ην 2016, θαη χζηεξα απφ δηαθνπή ελφο 

πεξίπνπ έηνπο γηα λνκηθνχο θαη δηαδηθαζηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, ζπλερίζηεθε κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πκβνχινπ ηνλ Ινχλην 

ηνπ 2018. Τπελζπκίδεηαη φηη ηνλ Γήκν ζπλέδξακε αξρηθά επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζαινλίθεο κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ 

νπνία είραλ αξρίζεη θαη νινθιεξσζεί νξηζκέλεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Μέιε ηεο αξρηθήο νκάδαο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχλζεζε ηεο λέαο νκάδαο ζπκβνχισλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε ζπλέρεηα θαη αμηνπνίεζε ησ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο βαζίδεηαη εμ’ νινθιεξνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο λέαο ζχκβαζεο,  

Σν Παξαδνηέν D.6.2 «Πξαθηηθά 3εο πλάληεζεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ» 

πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (Γ.6.4 - Σξίηε πλάληεζε ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ) θαη ην παξαδνηέν D.7.5 «Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ» αθνξά ζηα 

πξαθηηθά ηεο 3εο ζπλάληεζεο ηεο Οκάδαο κειέηεο κε ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο κε ζηφρν ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ 

ΒΑΚ.  

2. σνάνηηζη Ομάδας Μελέηης με Γημοηικές Αρτές 
 

Η 3ε πλάληεζε ηεο κειψλ ηεο Οκάδαο κειέηεο κε ηηο Γεκνηηθέο Αξρέο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 10/01/2019 θαη ψξα 12.30 ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο θαη αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ 

παξεκβάζεσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηέπεηηα ελεξγεηψλ.  

ηε πλάληεζε ζπκκεηείραλ απφ πιεπξάο ηνπ Γήκνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 

θ. Παπαγεσξγίνπ Αζαλάζηνο, ε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 
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Πνιενδνκίαο, Καζαξηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο θ. Φσηέα Αηθαηεξίλε, ε Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Μειεηψλ θ. Αιεμίνπ Μαξία θαη νη επηβιέπνληεο ηεο κειέηεο θ. Παξηζηάιε 

Καζζηαλή, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθφο θαη Παιάζθαο Δπάγγεινο, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο νκάδαο κειέηεο παξεπξέζεζαλ ν θ. Παπατσάλλνπ Παλαγηψηεο – 

θαζεγεηήο Α.Π.Θ. θαη ε Νηθνιατδνπ Αλαζηαζία - πγθνηλσληνιφγνο Μεραληθφο.  

Αξρηθά πήξε ηνλ ιφγν ν θ. Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο έζεζε ην ζθνπφ ηεο 

ζπλάληεζεο θαη ελ ζπλερεία πξνρσξεζε ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ κέρξη ηψξα 

πεπξαρζέλησλ ζηαδίσλ ηνπ ΒΑΚ δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ΒΑΚ θαζψο θαη ζην φξακα πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην Γήκν Ακπεινθήπσλ– Μελεκέλεο. 

Δπίζεο παξνπζίαζε πνιχ ζπλνπηηθά ηα 3 ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα 

ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη αλέιπζε ηε θηινζνθία δηακφξθσζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδείρζεθε ην επηιεγέλ 

ζελάξην θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απηνχ ζε ζρέζε κε ην ελάξην BAU 

«Τθηζηάκελεο Σάζεηο» κέζσ ηνπ θπθινθνξηαθνχ κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ ΒΑΚ. Σέινο, αλέπηπμε αλαιπηηθά ηα κέηξα/ παξεκβάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζην ελάξην BAU «Τθηζηάκελεο Σάζεηο» φζν θαη ζην Σειηθφ 

ελάξην Γηαρείξηζεο Κηλεηηθφηεηαο αλά ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο. ην ζεκείν απηφ 

ηφληζε φηη γηα λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη λα εμαρζνχλ νξζά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

κειινληηθέο ζπλζήθεο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ απαξαίηεην ήην λα 

θαηαγξαθνχλ ηα κεηαθνξηθά έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ή πιεζίνλ απηήο 

απφ ππεξθείκελνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη ηα νπνία εληάρζεθαλ ζην ελάξην BAU 

«Τθηζηάκελεο Σάζεηο». Παξάιιεια ζεκείσζε φηη ν θαηακεξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ αλά ρξνληθφ νξίδνληα ζην πιαίζην ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο 

έγηλε φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφλ κε γλψκνλα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ, ηε 

ζπλέρεηα – ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο (κειεηεηηθή σξηκφηεηα, απαίηεζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα, θφζηνο 

πινπνίεζεο, εκπιεθφκελνη θνξείο) θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΒΑΚ 

κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ κε ηνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο θαη δείθηεο.     

ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Παπαγεσξγίνπ 

Αζαλάζηνο, ν νπνίνο αθνχ επραξίζηεζε ηελ νκάδα κειέηεο γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία 

ηφληζε φηη ν Γήκνο έρεη ζαλ βαζηθφ ηνπ κέιιεκα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη πξνο ζ’ απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζέιεζε λα είλαη απφ ηνπο πξψηνπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα πνπ ζα 

εθπνλήζνπλ ΒΑΚ. Μεηέπεηηα αλαθέξζεθε ζε δχν έξγα, ηα νπνία ζθνπεχεη λα 

πινπνηήζεη ν Γήκνο θαη γηα ηα νπνία έρεη εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ελάξην BAU «Τθηζηάκελεο Σάζεηο» θαη ηα νπνία 

είλαη:  

 Σν θέληξν ειέγρνπ ζεκαηνδνηψλ Θεζζαινλίθεο (Λαγθαδά, Μνλαζηεξίνπ), 
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 Η αληηθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ γηα άκεζε πινπνίεζε ηεο παξέκβζεο ζηελ 

νδφ Ι. Υαιθίδε (κνλνδξφκεζε ηεο νδνχ θαη αλάπιαζε απηήο) θαη επνκέλσο πξνηάζεθε ν 

θαηακεξηζκφο ηεο ζηνλ βξαρπρξφλην νξίδνληα πινπνίεζεο ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ 

ΒΑΚ, ελψ επηζήκαλε φηη ήδε έρεη μεθηλήζεη ε ηνπνζέηεζε ερεηηθεο δηάηαμεο ζε 

θάπνηνπο ζεκαηνδφηεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθαλ νη κεηέπεηηα ελέξγεηεο: 

 3ε πλάληεζε Δηδηθήο Δπηηξνπήο Έξγνπ, 

 Αλάπηπμε ησλ ηειηθψλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ θαη αληηζηνίρηζή 

ηνπο κε θνξέα πινπνίεζεο, 

 Δλδεηθηηθή θνζηνιφγεζε ησλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ, 

 Αληηζηνίρηζε εηδηθψλ ζηφρσλ κε δείθηεο – Πνζνηηθνπνίεζε δεηθηψλ, 

 ρέδην παξαθνινχζεζεο ΒΑΚ.  

Η ζπλάληεζε απηή ζα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ νκάδα κειέηεο ζηελ επηινγή θαη 

δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηνπο αλά ρξνληθφ 

νξίδνληα πινπνίεζεο.   

3. 3η σνάνηηζη Διδικής Δπιηροπής ηοσ έργοσ  
 

Η 3ε πλάληεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο, ηελ Παξαζθεπή 11/01/2019 θαη ψξα 11.00. 

θνπφο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο, ε θαηαγξαθή 

ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα/ 

παξεκβάζεηο θαη ε δηαηχπσζε ζπκθσλίαο γηα ηα επφκελα βήκαηα θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ.  

Έηζη ινηπφλ ζηε πλάληεζε πξνζθιήζεθαλ ηφζν ηα κέιε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Έξγνπ (φπσο απηή ζπγθξνηήζεθε θαηά ην ηάδην 2 ηεο κειέηεο), ηελ νπνία απνηεινχλ 

εθπξφζσπνη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, φζν θαη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ– 

Μελεκέλεο. Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ εθπξφζσπνη ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εθπξφζσπνη Πνιηηηζηηθψλ 

πιιφγσλ θαη πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ 

φκνξσλ Γήκσλ. Η εθδήισζε ήηαλ αλνηρηή γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ. Η 

πξφζθιεζε επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 
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Η πξφζθιεζε καδί κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ (Παξάξηεκα Α) ζηάιζεθε πξνο ηνπο απνδέθηεο 

κία εβδνκάδα πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο ψζηε νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ην πιηθφ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ζθέςεηο θαη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο.  

ηε πλάληεζε ινηπφλ, εθηφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

Σερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζπκκεηείραλ 

εθπξφζσπνη απφ: ηνλ ΟΔ, ηνλ Οξγαληζκφ Παξνρήο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ 

Θεζζαινλίθεο (ΟΔΘ), ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ), 

ηε Μεηξνπνιηηηθή Αλαπηπμηαθή Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνξέσλ. 

Αλαιπηηθά, ε ιίζηα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ λα γίλνπλ γλσζηέο νη απφςεηο θνξέσλ θαη 

πνιηηψλ, λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θάζε θνξέα έηζη 

ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηνπ 

ΒΑΚ.  

Αξρηθά, πήξε ην ιφγν ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ– Μελεκέλεο θ. 

Παπαγεσξγίνπ Αζαλάζηνο, ν νπνίνο αθνχ επραξίζηεζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο γηα ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη ηελ νκάδα κειέηεο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είραλ κέρξη 

ζήκεξα αλαθέξζεθε ζηηο ζηνρεχζεηο ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη λα πινπνηήζεη φια εθείλα ηα 

ζηξαηεγηθά ζρέδηα (ΒΑΚ, ΓΑΔ θιπ) θαη λα κπεη ζε φια εθείλα ηα δίθηπα (χκθσλν ησλ 

Γεκάξρσλ θιπ) πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληιήζεη πφξνπο έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

έξγα θαη δξάζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ. ηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη ν Γήκνο Ακπεινθήπσλ– 

Μελεκέλεο επεδίσμε λα είλαη κέζα ζηνπο δχν πξψηνπο Γήκνπο ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ 

ζα έρνπλ εθπνλήζεη ΒΑΚ, αιιά λνκηθνί θαη δηαδηθαζηηθνί ιφγνη δελ επέηξεςαλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ. Παξφια απηά βξίζθεηαη κέζα ζηνπο πξψηνπο πνπ ζα νινθιεξψζνπ 

ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ρεδίνπ θαη πξψηνπ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα 

Θεζζαινλίθεο. ηε ζπλέρεηα έθαλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ έσο ηψξα γελνκέλσλ 

ηαδίσλ ηνπ ΒΑΚ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Δπηπιένλ, 

αλαθέξζεθε ζην επηιεγέλ ζελάξην θαη ζηνπο ηξεηο ρξνληθνχο νξίδνληεο πινπνίεζεο ζηνπο 

νπνίνπο εληάζζνληαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα/ παξεκβάζεηο. Παξάιιεια ηφληζε ηελ 

αλάγθε γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη πηζαλή επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΒΑΚ θαζψο ε 

γξαθεηνθξαηία εγείξεη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηα αξρηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα ιφγσ 

δεηεκάησλ ζηε δεκνπξάηεζε έξγσλ θαη κειεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπο.  

ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν θ. Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο 

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Α.Π.Θ., κέινο ηεο νκάδαο κειέηεο, ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζπλάληεζεο, θαζψο θαη ηελ έσο ηψξα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Ο θ. Παπατσάλλνπ πξνέβε ζε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηηο εμήο 

ελφηεηεο: 

 Παξνπζίαζε ΒΑΚ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο 



 
 

 

 
-9- 

 

 Δλαιιαθηηθά ζελάξηα θηλεηηθφηεηαο 

 Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 

 Πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε ΒΑΚ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ- Μελεκέλεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ 1ε Δλφηεηα παξνπζηάζηεθε ην ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ – 

Μελεκέλεο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη έλα ηξαηεγηθφ ζρέδην κε 10εηή 

νξίδνληα, πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε θαιχηεξσλ θαη αζθαιέζηεξσλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη κεηαθίλεζεο γηα φινπο (θαηνίθνπο, εξγαδνκέλνπο θαη επηζθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ) θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ ζην βαζκφ πνπ ζα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ.  

Απνηειείηαη απφ 5 ζηάδηα: 

1. Καζνξηζκφο ζηφρσλ, 

2. Αλάιπζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, 

3. Καζνξηζκφο θαη έιεγρνο ζελαξίσλ, 

4. Δθηίκεζε επηπηψζεσλ θαη αμηνιφγεζε ζελαξίσλ, 

5. Γηακφξθσζε ρεδίνπ Τινπνίεζεο. 

Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ νινθιεξσζεί ηα 4 πξψηα ζηάδηα θαη εθπνλείηαη ην 5ν.  

Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ΒΑΚ ζπλίζηαηαη ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα Γεκνηηθήο Αξρήο θαη 

νκάδαο κειέηεο, ζηε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη εθπξνζψπσλ νκάδσλ πνιηηψλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ζην ζρεδηαζκφ καδί κε ηνπο 

πνιίηεο γηα ηνπο πνιίηεο, ζηελ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πνιίηε θαη ζηνπο πεδνχο.  

Μεηαμχ ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ ΒΑΚ πεξηιακβάλνληαη: 

 ε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ηνπ Γήκνπ κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο κε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο κεηαθίλεζεο (πεδή, πνδήιαηα, ΓΑ), 

 ε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαθνξψλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ 

θαη ζην πεξηβάιινλ (εθπνκπέο αεξίσλ, ζφξπβνο, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη 

πξφβιεκα ζηάζκεπζεο), 

 ε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ απνθνπήο πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηνπ ΟΔ. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ην θνηλφ φξακα ηνπ .Β.Α.Κ. είλαη ην εμήο: «Θέιοσκε λα 

δεκηοσργεζεί έλα περηβάιιολ προζπειάζηκο από όιοσς ηοσς ποιίηες κε ζσλζήθες 

αζθάιεηας θαη ζσλέτεηας, λα ελοποηεζεί ο δεκόζηος τώρος, λα αλαβαζκηζηεί ηο αζηηθό 

περηβάιιολ θαη ε ποηόηεηα δφής ηφλ ποιηηώλ κε ζθοπό λα ακβισλζεί ο θοηλφληθός 

δηατφρηζκός θαη λα ηολφζεί ε δφηηθόηεηα ηες θεληρηθής περηοτής».  

ηελ 2ε Δλφηεηα έγηλε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα θηλεηηθφηεηαο. 

Πξφθεηηαη γηα 3 ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη αιιειναπνθιεηφκελα ελαιιαθηηθά ζελάξηα κε 

ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο ην έηνο 2030 θαη έλα ζελάξην πνπ απνηειεί ηελ ζπλέρηζε 

ησλ πθηζηάκελσλ ηάζεσλ πνπ απνηειεί θαη ην ζελάξην αλαθνξάο. Κάζε έλα απφ ηα 3 
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ζελάξηα πεξηιακβάλεη κέηξα θαη παξεκβάζεηο αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Σα κέηξα θαη 

νη παξεκβάζεηο ζα δηαρσξηζηνχλ αλά ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο (βξαρπρξφληνο, 

κεζνπξφζεζκνο θαη καθξνπξφζεζκνο νξίδνληαο) κε θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ηε ζπλέρεηα-ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο (θφζηνο, θνξείο πινπνίεζεο θιπ). Οη επεκβάζεηο αλάινγα κε ηελ θιίκαθα 

παξέκβαζεο κπνξνχλ λα είλαη είηε επξχηεξεο είηε ζεκεηαθέο.  

Σα βαζηθά ζεκεία ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ είλαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο: 

 .ΒΑU / Τθηζηάκελεο Σάζεηο - Business as Usual ελάξην ζην νπνίν δελ γίλεηαη 

θακία εηδηθή παξέκβαζε ζην πιαίζην ηνπ ΒΑΚ, αιιά νινθιεξψλνληαη ηα 

ηξέρνληα θαη πινπνηνχληαη ηα ήδε πξνγξακκαηηδφκελα απφ ην Γήκν θαη άιινπο 

θνξείο ζρεδηαζκνχ έσο ην 2030 έξγα. 

 .1 / Μεηξηνπαζέο ζελάξην ζην νπνίν εληάζζνληαη έξγα πνπ σο ζθνπφ έρνπλ ηε 

κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο (ξχπαλζε, 

ζφξπβνο, νπηηθή φριεζε) ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδεηαη ε θάζε απηή θπθινθνξία 

ησλ νρεκάησλ. αλ γεληθφ ζηφρν έρεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κε 

επίθεληξν ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ 

 .2 / Δλδηάκεζν ζελάξην ζην νπνίν εληάζζνληαη έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα πεδία δξάζεο ελφο ΒΑΚ. αλ γεληθφ ζηφρν έρεη 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο θαη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πξνψζεζε βηψζηκσλ ηξφπσλ κεηαθνξάο (ηνπηθέο ΓΑ, πνδειαζία, κεηαθίλεζε 

πεδή. ) 

 .3 / Ιδαληθφ ζελάξην ην νπνίν έξγα ζην ζχλνιν ησλ πεδίσλ δξάζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα θαη ηα νπνία έρνπλ δξαζηηθή επίπησζε ζηηο 

κεηαθηλήζεηο (κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ΙΥ απηνθηλήησλ ηδίσο ζηε 

θεληξηθή πεξηνρή θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ζε πξννξηζκνχο πνπ 

έιθνπλ κεγάιν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ κε ελαιιαθηηθά κέζα κεηαθνξάο). Δλψ ηα 

ελάξηα 1 θαη 2 βαζίδνληαη ζηε ζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαθηλνπκέλσλ, ην 

ελάξην 3 πηνζεηεί δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή ησλ 

κεηαθηλνπκέλσλ 

ηελ 3ε Δλφηεηα έγηλε αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο θπθινθνξηαθνχ κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθε ην πξνηηκεηέν 

ζελάξην, ελψ αλαιχζεθε ην ελάξην BAU «Τθηζηάκελεο Σάζεηο» θαη ηα έξγα ηα νπνία 

απηφ πεξηιακβάλεη. ην ζεκείν απηφ ηνλίζηεθε φηη γηα λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη λα εμαρζνχλ 

νξζά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ 

απαξαίηεην ήην λα θαηαγξαθνχλ θαη ηα κεηαθνξηθά έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ 

πεξηνρή ή πιεζίνλ απηήο απφ ππεξθείκελνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ. 
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ηε ζπλέρεηα (4ε Δλφηεηα) παξνπζηάζηεθε ε Πξνθαηαξθηηθή Πξφηαζε ΒΑΚ θαη ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα/ παξεκβάζεηο αλά ρξνληθφ νξίδνληα πινπνίεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο 8 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ γηα ην ρέδην Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο. ην ζεκείν απηφ 

επηζεκάλζεθε φηη ε επηινγή ησλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ βαζίζηεθε ζηα επξήκαηα ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζηηο απφςεηο θνξέσλ θαη πνιηηψλ, ελψ ειέγρζεθε ε 

ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ε ζπλέξγεηά 

ηνπο κε άιιεο παξεκβάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ν Γήκνο, αιιά θαη άιινη ππεξθείκελνη 

θνξείο ζρεδηαζκνχ. Έηζη εθηφο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελάξην BAU 

κειεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κειέηεο έξγσλ πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ θηλεηηθφηεηαο 

θαη επηζπκεί λα πινπνηήζεη ν Γήκνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο έηζη ψζηε εληαζζφκελα ζηηο 

πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ηνπ ΒΑΚ λα κπνξέζεη ν Γήκνο λα δηεθδηθήζεη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα έξγα απηά. Ο θαηακεξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ 

παξεκβάζεσλ αλά ρξνληθφ νξίδνληα έγηλε φπνπ ήηαλ δπλαηφλ κε γλψκνλα ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ, ηε ζπλέρεηα – ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο (κειεηεηηθή σξηκφηεηα,  απαίηεζε ζε 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα, θφζηνο πινπνίεζεο, εκπιεθφκελνη θνξείο) θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί 

ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΒΑΚ κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ 

παξεκβάζεσλ κε ηνπο πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο θαη δείθηεο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε φπνπ νη παξεπξηζθφκελνη 

εθπξφζσπνη θνξέσλ εμέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Ο Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΑΘ θ. Υαηδεγεσξγίνπ αλαγλψξηζε ην πξφβιεκα ηεο κηθξήο 

ζπρλφηεηαο δηέιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη επεζήκαλε φηη 

δεδνκέλνπ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Οξγαληζκφο ζε ηξνραίν πιηθφ ην 

δεηνχκελν απηή ηε ζηηγκή είλαη ε φζν θαηά ην δπλαηφλ ηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη φηη αλ απηφο επηηεπρζεί ζεσξνχλ φηη ζα θαιπθζεί ε 

πθηζηάκελε δήηεζε. Γηα παξάδεηγκα αλέθεξε φηη ζην 1ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ 

ζρεδφλ θάζε κέξα απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα ιεσθνξεία δξνκνινγνχληαλ ηειηθά ηα 

κηζά. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ζην κέηξν ηεο εθαξκνγήο ειαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ ζηηο 

ιεσθνξεηνισξίδεο πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο γηα απνηξνπή 

θαηάιεςεο ηνπο απφ Ι.Υ. θαη ζηελ αλάγθε απνηίκεζήο ηνπ γηα λα επεθηαζεί ή φρη. Δπίζεο 

ηφληζε ηελ αλάγθε γηα θαηαζθεπαζηηθέο δηακνξθψζεηο ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ θαη 

ηελ αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ ζηηο γσλίεο θαη ζηηο νδνχο δηέιεπζεο έηζη ψζηε λα 

κελ παξαθσιχεηαη ε δηέιεπζε ησλ ιεσθνξείσλ απφ παξαλφκσο ζηαζκεπκέλα νρήκαηα. 

Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΟΑΘ γηα επέθηαζε ηεο ηειεκαηηθήο θαη 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ απαληψληαη θαη ζπλίζηαληαη ζην πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο. Όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά πνδειάησλ απφ ιεσθνξεία ν θ. Υαηδεγεσξγίνπ 

αλέθεξε φηη ζήκεξα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κφλν ζπαζηψλ 

πνδειάησλ θάηη φκσο πνπ είλαη αδχλαην ιφγσ ηεο ππεξπιεξφηεηαο ησλ νρεκάησλ. 

Δπίζεο, επεζήκαλε ηελ αλάγθε γηα δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ σξαξίνπ 

θνξηνεθθφξησζεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο έθαλε ιφγν γηα κηα 

δξάζε ηνπ ΟΑΘ πνπ έιαβε ρψξα ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
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ζηφρεπε ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ηεο Δ’ θαη Σ’ Γεκνηηθνχ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο 

ρξήζεο ΓΑ.  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ αληαπάληεζε φηη ν Γήκνο έρεη εμαζθαιίζεη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγάζηξσλ ζηηο ζηάζεηο πνπ είλαη 

ρσξνζεηεκέλεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ξψηεζε εάλ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα 

ζπλέξγεηα κεηαμχ Γήκνπ θαη ΟΑΘ ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο ηειεκαηηθήο ζηηο ζηάζεηο 

(αλ ν Γήκνο βξεη ζρεηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο).  

Η Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΔΘ θ. Θενδσξή ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε 

απνηίκεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο εθαξκνγήο ειαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ ζηηο ιεσθνξεηνισξίδεο 

πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε ζηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη πνιχ ιφγνο σο αληίβαξν ζηηο ζπκβαηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο ηνλίδνληαο ηε κεησκέλε απηνλνκία ηνπο (100 ρηιηφκεηξα) ζε ζρέζε γηα 

παξάδεηγκα κε ην θπζηθφ αέξην (400 ρηιηφκεηξα), αιιά θαη ζην πςειφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο.  

Η ζπδήηεζε επεθηάζεθε θαη γχξσ απφ ηα πβξηδηθά νρήκαηα. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ παξεκβαίλνληαο ζρνιίαζε φηη ν Γήκνο ζα πξνκεζεπηεί 

ειεθηξηθά νρήκαηα κέζα ζην 2019, ελψ παξάιιεια αλέθεξε φηη ν Γήκνο θηλείηαη θαη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα γίλεη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ΣΑΞΙ πνπ ππάξρεη ζηε ΓΔ 

Ακπεινθήπσλ 24σξνο. Δπηπιένλ, θαηέδεημε ηελ αλάγθε γηα κειινληηθή επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ ΒΑΚ φηαλ ζα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ηα ζρέδηα ησλ ζηάζεσλ ηνπ Μεηξφ.  

Ο θ. Αθξηηίδεο σο εθπξφζσπνο ηεο Δ.Ο. «Πνδειάηεο» ζρνιηάδνληαο ην πξνηεηλφκελν 

δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ ηφληζε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε γηα θαηαζθεπή αζθαιψλ 

πνδειαηνδξφκσλ, νη νπνίνη λα δηαρσξίδνληαη ζηηο θεληξηθέο νδνχο απφ ηε κεραλνθίλεηε 

θπθινθνξία. Δπηπιένλ, πξφηεηλε λα ρσξνζεηεζνχλ ζεκεία ζηάζκεπζεο πνδειάησλ 

εληφο ησλ πξναπιίσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ πνδειάηνπ 

σο κέζνπ κεηαθνξάο απφ ηνπο απξηαλνχο ελήιηθεο. Όζνλ αθνξά ηα θνηλφρξεζηα 

πνδήιαηα εμέθξαζε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ελδερφκελεο θινπέο θαη 

βαλδαιηζκνχο απηψλ, ελψ πάξάιιεια πξφηεηλε λα αγνξάζεη ν Γήκνο θαη λα δηαζέζεη 

θνηλφρξεζηα πνδήιαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ. Σέινο, ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο 

ηνπ πνδειάηνπ πξφηεηλε λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ εθπηψζεσλ ζε 

θαηαζηήκαηα θιπ. 

Η θ. Σζαθηξνπνχινπ, εθπξφζσπνο ηεο ΜΑΘ ΑΑΔ-ΟΣΑ αλαθέξζεθε ζηηο 2εο γεληάο 

ιεσθνξεηνισξίδεο πνπ πινπνηνχληαη ζηηο νδνχο Λεσθ. ηξαηνχ θαη Βαο. Όιγαο ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο REMEDIO, ζηα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο THESI, ελψ ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ζπλέξγεηα κεηαμχ ησλ ΒΑΚ πνπ 

εθπνλνχληαη ζηα φξηα ηνπ ΠΘ ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ησλ πνδειαηνδξφκσλ θάλνληαο 

αλαθνξά θαη ζην πξφγξακκα URBACT.  
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Η νκάδα κειέηεο θαηέδεημε ην πξφβιεκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξνληθνχ νξίδνληα εθπφλεζεο 

ησλ ρεδίσλ απηψλ γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζηήζεη δπλαηή κηα εληαία ζπδήηεζε 

γηα ηα πξνηεηλφκελα κέηξα/ παξεκβάζεηο.  

Σέινο, ν εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο κειέηεο ηεο ΜΑΚ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζεκείσζε 

φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε πεδνδξφκεζε θάπνησλ θεληξηθψλ νδψλ ζε ζπλάξηεζε θαη 

κε ηηο ζηάζεηο ηνπ Μεηξφ ζηελ πεξηνρή. 

Η νκάδα κειέηεο αληαπάληεζε φηη ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νδψλ ζην Γήκν νδήγεζαλ πξνο ηελ θαηεπζπλζε ηεο ιήςεο κέηξσλ ήπηαο θπθινθνξίαο 

θαη φρη ησλ πεδνδξνκήζεσλ. 

Σέινο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ αθνχ ζεκείσζε φηη έρεη εμαζθαιηζηεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔ Ακπεινθήπσλ επραξίζηεζε εθ 

λένπ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο γηα ηελ παξνπζία ζηνπο θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε 

θαη έιεμε ηελ εθδήισζε.  

5. ύνουη – σμπεράζμαηα από ηην Γιαβούλεσζη 
 

Η εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Ακπεινθήπσλ– Μελεκέλεο κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ 

παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ηνπ ΒΑΚ, ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ θαη ηε δηαηχπσζε ζπκθσλίαο γηα ηα 

επφκελα βήκαηα θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαηέδεημε, κέζα απφ ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ησλ παξεπξηζθφκελσλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κηα 

ζεηξά δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:  

1. Η θάιπςε γεσγξαθηθά ηνπ Γήκνπ απφ ηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο ηνπ ΟΑΘ είλαη 

επαξθήο, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ κε φξνπο 

ζπρλφηεηαο, αιιά θαη πνηφηεηαο νρεκάησλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Η ζπρλφηεηα 

βαίλεη κεηνχκελε ηα ηειεπηαία έηε, ελψ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ρξήζεο 

γεξαζκέλσλ νρεκάησλ. 

2. Ο Γήκνο θαη ηδίσο ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ακπεινθήπσλ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ην νπνίν δεκηνπξγεί αιπζηδσηά πξνβιήκαηα, 

ηφζν ζηελ θίλεζε ησλ πεδψλ θαη ηδίσο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο 

φζν θαη ζηελ νκαιή ξνή ησλ νρεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.  

3. Η αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ πξνυπνζέηεη απζηεξή αζηπλφκεπζε, 

αιιά θαη παξεκβάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ηεο πνηφηεηαο 

απηνχ γηα ηνπο πεδνχο, θάηη πνπ φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην λα 

πινπνηεζεί ιφγσ ηεο κε χπαξμεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.  

4. ην Γήκν θαηαγξάθεηαη απνπζία ππνδνκψλ πνδειάηνπ, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ ζε ζπλδπαζκφ 
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κε ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πνδειάηνπ.  

5. Η δεκνηηθή αξρή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε αξθεηά κέησπα ζπκκεηέρνληαο ζε 

επξσπατθά έξγα εμαζθαιίδνληαο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα έξγα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

θαη βειηίσζεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

6. ηηο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη θαηαγξάθνληαη ε ζρεηηθή σξηκφηεηα βηψζηκσλ 

έξγσλ (Μεηξφ, Γπηηθφο πξναζηηαθφο θιπ.).  

 

ε φηη αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ πξνζθιήζεθαλ, απηή δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθή, παξφηη νη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο, πνπ έρνπλ ξφιν ζε 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ή εθηειεζηηθφ ξφιν, εθπξνζσπήζεθαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Δλ ηνχηνηο πξνβιεκαηίδεη ε έιιεηςε εθπξνζψπσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε παξνπζία ησλ νπνίσλ απαηηείηαη γηα ηε ζεψξεζε 

δεηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο. Οκνίσο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε απνπζία 

εθπξνζψπνπ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο. 

Σνλίδεηαη πάιη ζην ζεκείν απηφ φηη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρή εθπφλεζε ηνπ 

ηξαηεγηθνχ απηνχ ρεδίνπ απνηειεί ε νπζηαζηηθή εκπινθή πνιηηψλ θαη θνξέσλ, θαζψο 

θαη ν ζπλδπαζκφο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 
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Παράρηημα Α – Πρόζκληζη ζηη 3η σνάνηηζη Διδικής 

Δπιηροπής ηοσ έργοσ & ενημερφηικό σλικό  
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Παράρηημα Β – Λίζηα ζσμμεηετόνηφν 
Λίζηα ζσμμεηετόνηφν (11/01/2019) 

Α/Α Δπίθεηο Όνομα Φορέας Διδικόηηηα E-mail 
Υπο
γρα
θή 

1 Νηθνιατδνπ Αλαζηαζία Οκάδα Μειέηεο 
ΒΑΚ 

πγθνηλσληνιφγνο 
Μεραληθφο 

nikolaid@civil.auth.gr  

2 Υαηδεγεσξγίνπ Υξήζηνο ΟΑΘ πγθνηλσληνιφγνο 
Μεραληθφο  

cchatzi@oasth.gr   

3 Παξηζηάιε  Καζζηαλή ΓΣΤ Γήκνπ 
Ακπεινθήπσλ- 

Μελεκέλεο 

Αξρηηέθηνλαο Patsiali.k@gmail.com   

4 Αιεμίνπ Μαξία Γήκνο 
Ακπεινθήπσλ- 

Μελεκέλεο 

Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Μειεηψλ 

m.alexiou@ampelokipi-menemeni.gr   

5 Σνχξηαο Υξήζηνο ΟΔ Πξντζηάκελνο ΤΤΚΜΘ c.tourtas@gmail.com  

6 Ννκηθνχ  Υξχζα ΟΔ Πξντζηακέλε ΤΓΜΘ xnomikou@gmail.com   

7 ηκάθνο  Κσλ/λνο Active hellas Πξφεδξνο Γ.. ActiveHellas@gmail.com  

8 Θενδνζηάδεο αξάληεο Μεραληθή 
Μειεηεηηθή 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο s.theodosiadis@mimel.gr   
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9 Θενδσξή Αλαζηαζία ΟΔΘ πγθνηλσληνιφγνο a.theodori@oseth.com.gr   

10 Σζαθηξνπνχινπ Αλζή ΜΑΘ ΑΑΔ-ΟΣΑ πγθνηλσληνιφγνο tsakiropoulou@mdat.gr   

11 Αθξηηίδεο  Λεπηέξεο Δ.Ο. Πνδειάηεο Πξφεδξνο Σερληθήο 
Δπηηξνπήο 

info@podolatis.gr   

12 Βεξάλε Διέλε Οκάδα Μειέηεο 
ΒΑΚ 

πγθνηλσληνιφγνο 
Μεραληθφο  

elverani@gmail.com   

13 Παπατσάλλνπ Παλαγηψηεο Οκάδα Μειέηεο 
ΒΑΚ 

πγθνηλσληνιφγνο 
Μεραληθφο 

papa@civil.auth.gr  

14 Παπαγεσξγίνπ Αζαλάζηνο Γήκνο 
Ακπεινθήπσλ- 

Μελεκέλεο 

Γεληθφο Γξακκαηέαο gen_grammateas@ampelokipi-
menemeni.gr  

 

       

       

       

       

       

       

 


