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Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ)
για
το
Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης όπου μέσα από την
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων
οδικών υποδομών θα διαμορφωθούν καλύτερες
και ασφαλέστερες συνθήκες διαβίωσης και
μετακίνησης για όλους τους κατοίκους,
εργαζομένους και επισκέπτες του Δήμου. Προς
την επίτευξη του αντικειμένου πρέπει να
εφαρμοστεί
μία
σύγχρονη
προσέγγιση
συγκοινωνιακού σχεδιασμού, ήτοι: α) Προώθηση
ΜΜΜ και εναλλακτικής μετακίνησης, β) Ολιστική
θεώρηση
κυκλοφοριακών,
πολεοδομικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών
παραμέτρων, γ) Συνεργασία και συντονισμός
συναρμόδιων
φορέων,
δ)
Αξιοποίηση
υφιστάμενων υποδομών, ε) Αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών και καινοτομίας, στ) Προσαρμογή
στις ειδικές συνθήκες της περιοχής. Λαμβάνοντας
ως δεδομένα τα ως άνω γνωρίσματα του
σχεδιασμού, μπορούν να αναλυθούν οι
επιμέρους στόχοι της μελέτης:

1.1 Ονομασία, Αντικείμενο &
Στόχοι Έργου
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της
σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου
Αμπελοκήπων– Μενεμένης και της Διευρωπαϊκής
Εταιρείας Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης
και Πληροφορικής ΑΕ (TREDIT S.A.) την 15η
Ιουνίου 2018 με σκοπό την εκπόνησης της
μελέτης που τιτλοφορείται «Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής
Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.)
Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης».
Το ΣΒΑΚ είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο που
αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών
μετακίνησης
των
κατοίκων
και
των
επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως
απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.
Τα ΣΒΑΚ βασίζονται σε υπάρχουσες πρακτικές
και λαμβάνουν υπόψη τους της αρχές του ενιαίου
σχεδιασμού, της συμμετοχικής προσπάθειας και
της αξιολόγησης.

•

Επιπλέον, τα ΣΒΑΚ δίνουν έμφαση τόσο στη
συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκομένων
φορέων όσο και στο συντονισμό μεταξύ
πολιτικών διαφορετικών τομέων (συγκοινωνιακού
σχεδιασμού, χρήσεων γης, περιβαλλοντικού
σχεδιασμού, κοινωνικής πολιτικής, υγείας κτλ.)
και μεταξύ των διαφόρων αρχών σχεδιασμού,
ενώ παράλληλα, προάγουν τον μακροχρόνιο
σχεδιασμό και υιοθετούν ένα όραμα για την
περιοχή στην οποία αναφέρονται.

•

Αντικειμενικός λοιπόν σκοπός του υπό εκπόνηση
ερευνητικού έργου είναι η διαμόρφωση ενός
προτύπου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) με εφαρμογή στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε ότι αφορά
όμως την προστιθέμενη αξία που θα
δημιουργηθεί σε σχέση με τις διαδικασίες, τις
μεθοδολογίες
που
θα
αναπτυχθούν,
συμπεριλαμβανομένου
και
του
τρόπου
παρακολούθησης και αξιολόγησης, θα έχει
εφαρμογή, υπό προϋποθέσεις, στο σύνολο των
αστικών περιοχών του ελληνικού χώρου.

•

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής

Ίση αντιμετώπιση κατά το δυνατόν όλων των
ομάδων πολιτών και μετακινουμένων με τη
δημιουργία
ενός
περιβάλλοντος
προσπελάσιμο από όλους τους πολίτες με
συνθήκες
ασφάλειας
και
συνέχειας,
ενοποίηση του δημόσιου χώρου, αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής των πολιτών με σκοπό να αμβλυνθεί ο
κοινωνικός διαχωρισμός και να τονωθεί η
ζωτικότητα της κεντρικής περιοχής.
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του
αισθήματος ασφάλειας με κατάλληλες
διαμορφώσεις όπως φωτισμός, διευθέτηση
αστικού εξοπλισμού, αλλαγή προτεραιότητας
ή κατεύθυνσης κ.λπ., και τη βελτίωση της
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Σε
αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμο το οδικό δίκτυο
να απαλλαγεί από τυχόν «μελανά σημεία»,
δηλαδή σημεία συγκέντρωσης ατυχημάτων
με μεγάλη συχνότητα ή σοβαρότητα.
Παροχή και βελτιστοποίηση εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης. Δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων,
τελική πρόσβαση στους πόλους έλξης
μετακινήσεων, συνδέσεις με περιοχές εκτός
κέντρου και εναλλακτικές λύσεις για τη
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•

•

•

σύνδεση με περιοχές με μη ευνοϊκά
γεωγραφικά χαρακτηριστικά και δομή
δικτύου.
Βελτίωση
των
συνθηκών
κινητικότητας
πεζών
με
κριτήρια
βιωσιμότητας και ειδικότερα με κριτήριο την
ανεμπόδιστη μετακίνηση των ΑμεΑ και ΑΜΚ
και
την
πρόσβαση
στους
πόλους
δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα αυτή
εξασφαλίζεται με ένα σωστά εξοπλισμένο
δίκτυο πεζοδρομίων με τις κατάλληλες
απολήξεις προς τις κτιριακές υποδομές και τις
στάσεις ανάλογα εξοπλισμένων ΜΜΜ.
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των
μετακινήσεων των πολιτών (ενδοδημοτικών
και διαδημοτικών), μέσω της βελτίωσης της
μεταφορικής υποδομής, της ενίσχυσης των
ΜΜΜ, καθώς και της ενίσχυσης των μέσων
ήπιας
κυκλοφορίας.
Εκπόνηση
μίας
ολοκληρωμένης μελέτης με ορθολογικά και
χρονικά
ιεραρχημένες
προτάσεις
επεμβάσεων ανάλογα με τις υφιστάμενες και
αναμενόμενες
συνθήκες
στο
δίκτυο
μετακινήσεων
(επέκταση
δικτύων
εναλλακτικής μετακίνησης, δημιουργία νέων
οδικών δακτυλίων κ.λπ.) και γενικότερα στη
δομή και λειτουργία της πόλης (αστικές
αναπλάσεις). Επιπρόσθετα, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι και η
οικονομική εκμετάλλευση των μέτρων.
Βελτίωση της συνδεσιμότητας του Δήμου με
τις όμορες περιοχές με όλους τους τρόπους
μετακίνησης (πεζή, ποδήλατα, ΔΑΣ, κλπ.).
Αύξηση του χώρου και της ποιότητας των
υποδομών που διατίθενται για πεζούς και
ποδηλάτες,
δηλαδή
πεζοδρόμων,
πεζοδρομίων,
ελεύθερων
χώρων
σε
συνδυασμό με τις υπάρχουσες και
μελλοντικές χρήσεις γης, ποδηλατοδρόμων
και οδών ήπιας κυκλοφορίας. Οι υποδομές
αυτές θα πρέπει να σχεδιασθούν στη λογική
δικτύων που να εξυπηρετούν το σύνολο των
περιοχών του Δήμου κατά το δυνατόν, να μην
είναι αποκομμένοι μεταξύ τους και να
διευκολύνουν τη σύνδεση με τους όμορους
Δήμους του ΠΣΘ.

•

•

•

Εξασφάλιση
ομαλής
τροφοδοσίας
εμπορικών χρήσεων για ανάπτυξη της

οικονομίας μέσου προσδιορισμού εκ νέου
των σημείων πρόσβασης των οχημάτων
διανομής και τροφοδοσίας και μέτρων
τήρησης του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης με
στρατηγικό τρόπο ώστε να βελτιωθεί η
εξυπηρέτηση των καταστημάτων και να
μειωθεί η αρνητική επίδραση της κίνησης των
αντίστοιχων οχημάτων στις συνθήκες της
κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος. Σε κάθε
περίπτωση η αυστηρή τήρηση του
προγράμματος φορτοεκφόρτωσης πρέπει να
συνοδεύεται με δυνατότητες ολοκλήρωσης
της αλυσίδας διανομής και επέκτασης των
χρονικών «παράθυρων» εξυπηρέτησης
περιοχών με αυξημένη ζήτηση.
Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των
μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο
περιβάλλον
(ατμοσφαιρική
ρύπανση,
κυκλοφοριακός θόρυβος, οπτική ρύπανση,
κλπ.). Βελτιστοποίηση της λειτουργίας και
διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών με
έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση του
οδικού δικτύου και σκοπό τη βελτίωση της
μετακίνησης και της ποιότητας ζωής με
παράλληλα μέτρα ανάπλασης του αστικού
χώρου και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
Μείωση του φαινομένου αποκοπής περιοχών
του Δήμου (barrier effect) λόγω των
σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ.
Προτάσεις μέτρων και έργων με σκοπό τη
βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών
συνθηκών στην περιοχή, την ασφαλέστερη
κίνηση πεζών και οχημάτων και την
απρόσκοπτη
κυκλοφορία
των
σιδηροδρομικών συρμών με ταυτόχρονη
μείωση της ασυνέχειας του αστικού ιστού.
Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως
τόπου διαμονής και εργασίας. Βελτίωση της
χωροθέτησης των σημείων εξυπηρέτησης
από τα ΜΜΜ ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες συνδεσιμότητας και κινητικότητας
του πληθυσμού κατοίκων και επισκεπτών με
έμφαση στη δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ
και ΑΜΚ. Στη διαδικασία χωροθέτησης
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του συστήματος ΜΜΜ και τα
χαρακτηριστικά της περιοχής εξυπηρέτησης
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•

•

καθώς και οι ανάγκες σύνδεσης μεταξύ
περιοχών. Πρέπει να συνυπολογιστεί η
πιθανή ένταξη σταθμών μετεπιβίβασης
τύπου Park & Ride, η τυχόν ένταξη νέων
μέσων και η εξέλιξη των αστικών
αναπλάσεων που ενισχύουν σημαντικά την
ελκυστικότητα των εν λόγω περιοχών.
Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής με
αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής αγοράς
μέσω σύνδεσης των παραπάνω με τους
επιμέρους στόχους των τοπικών πολιτικών
ανάπτυξης σε σχέση με την ενίσχυση της
οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της
ελκυστικότητας της πόλης. Ειδική βαρύτητα
στη δεδομένη περιοχή έχει η διασφάλιση
επαρκών πολυτροπικών συνδέσεων με
σταθμούς
υπεραστικών
μεταφορών
ανθρώπων και αγαθών μέσω απευθείας
διαδρόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση
κυρίως των επισκεπτών του Δήμου. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη ο στρατηγικός σχεδιασμός των
σχετικών φορέων.
Ενσωμάτωση ειδικών παρεμβάσεων και
εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών όπως αυτές
θα προταθούν από την ειδική επιτροπή του
έργου.

στη δημιουργία ενός Σχεδίου δράσης και
εκτίμησης προϋπολογισμού των προτεινόμενων
μέτρων.
Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο σύνταξης της
παρούσας έκθεσης δεν υπάρχει εθνικό πλαίσιο
οδηγιών ή και προδιαγραφών εκπόνησης ΣΒΑΚ
στην Ελλάδα που να καθοδηγούν τους φορείς
εκπόνησης και υλοποίησης των σχεδίων αυτών.
Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
περιλαμβάνει,
σύμφωνα
και
με
την
προβλεπόμενη Τεχνική του Περιγραφή τα
ακόλουθα 5 στάδια:
•

•

•

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσα από
δράσεις, που αποτελούν δράσεις του κύκλου
ΣΒΑΚ και αναφέρονται στην καταγραφή και
αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών
προσφοράς και ζήτησης για μετακινήσεις καθώς
και τις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές τάσεις σε
σχέση με την εξέλιξη των μεταφορών και με τις
κοινωνικό-οικονομικές
και
πολεοδομικές
παραμέτρους, στην ανάπτυξη ενός κοινού
οράματος για την κινητικότητα, το οποίο θα
αντανακλά τις προτεραιότητες και επιδιώξεις του
Δήμου και θα αποτελέσει τη βάση για την
ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης
βιώσιμης κινητικότητας. Τα σενάρια αυτά θα
αξιολογηθούν βάσει των προτεραιοτήτων και των
ειδικών στόχων (SMART) που θα τεθούν έτσι
ώστε μέσα και από τη ανάλυση βέλτιστων
πρακτικών να προσδιοριστούν τα μέτρα εκείνα
που θα θεωρηθούν αποτελεσματικότερα για την
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν οδηγώντας

•

•

Σ1. Καθορισμός Στόχων: Έχει ως αντικείμενο
τον καθορισμό των βασικών στόχων
(ποιοτικών και ποσοτικών), οι οποίοι και θα
πρέπει να επιτευχθούν με την εκπόνηση του
ΣΒΑΚ.
Σ2. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης: Έχει
σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά την
προσφορά σε υποδομές και τη ζήτηση για
μετακινήσεις
Σ3. Καθορισμός και έλεγχος σεναρίων:
Διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων
κυκλοφοριακής οργάνωσης λαμβάνοντας
υπόψη το κοινό όραμα, τις ευκαιρίες και τους
περιορισμούς που εντοπίσθηκαν στο
προηγούμενο στάδιο
Σ4. Εκτίμηση επιπτώσεων και αξιολόγηση
σεναρίων: Έχει ως αντικείμενο την
εξειδίκευση των προτεινόμενων μέτρων για
κάθε εναλλακτικό σενάριο, καθώς και τη
συνολική αξιολόγηση του κάθε προταθέντος
σεναρίου,
που
έχει
προταθεί
στο
προηγούμενο στάδιο.
Σ5. Διαμόρφωση Σχεδίου Υλοποίησης: Έχει
ως αντικείμενο τη διαμόρφωση του σχεδίου
υλοποίησης του ΣΒΑΚ, την προετοιμασία του
Σχεδίου δράσης, την κοστολόγηση των
προτεινόμενων μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα
και τη σύνταξη της τελικής έκδοσης του ΣΒΑΚ

Το όλο έργο εκπόνησης του ΣΒΑΚ αναλύεται σε
Πακέτα εργασίας και σε επί μέρους
Δραστηριότητες και συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα παραδοτέα, τα οποία περιγράφονται
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λεπτομερώς στο Τεχνικό αντικείμενο.

χαρακτηριστικών των υφιστάμενων μεταφορικών
υποδομών και υπηρεσιών, την αποδελτίωση
προ-τάσεων μελετών και την καταγραφή των
ολοκληρωμένων,
προγραμματιζόμενων
και
υλοποιούμενων έργων και παρεμβάσεων στην
περιοχή μελέτης με παράλληλη αξιολόγησή τους
σε σχέση με τις αρχές της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και τέλος, την καταγραφή στοιχείων
προσφοράς και ζήτησης που δεν εξασφαλίζονται
από τα προαναφερθέντα.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.)
του
Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης πρωτοξεκίνησε το
2016, και ύστερα από διακοπή ενός περίπου
έτους για νομικούς και διαδικαστικούς κυρίως
λόγους, συνεχίστηκε με την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του εξωτερικού
Συμβούλου. τον Ιούνιο του 2018. Τον Δήμο
συνέδραμε αρχικά επιστημονική ομάδα του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία
είχαν αρχίσει και ολοκληρωθεί ορισμένες από τις
προβλεπόμενες δραστηριότητες. Μέλη της
αρχικής ομάδας περιλαμβάνονται στην σύνθεση
της νέας ομάδας συμβούλων εξασφαλίζοντας την
απαιτούμενη συνέχεια και αξιοποίηση τω
εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Την παρούσα Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν
σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα και βάσεις
δεδομένων με τα πρωτογενή δεδομένα.
Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα
ολοκληρωθεί στο επόμενο παραδοτέο D.3.1 με
τίτλο
«Διερεύνηση
και
καταγραφή
χαρακτηριστικών των μετακινήσεων και μέτρηση
κυκλοφοριακών παραμέτρων στην περιοχή
μελέτης». Τα παραδοτέα D.2.1 και D.3.1
εξετάζουν το σύνολο της υπάρχουσας
κατάστασης στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
σε ότι αφορά τόσο την προσφορά σε υποδομές
όσο και την ζήτηση για μετακινήσεις. Από την
πλευρά της προσφοράς, εξετάζονται οι
συγκοινωνιακές υποδομές και η λειτουργίας τους
για όλα τα μέσα μεταφοράς και όλους τους
τρόπους μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων της
πεζή μετακίνησης, της κίνησης με ποδήλατα,
αλλά και της εξυπηρέτησης των ΑμεΑ και ΑΜΚ.
Γίνεται θεώρηση των υπαρχουσών ευκαιριών και
αντικειμενικών περιορισμών λαμβάνοντας υπόψη
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ομάδες
ενδιαφερομένων. Σε ότι αφορά τη ζήτηση,
εξετάζεται η υπάρχουσα ζήτηση με βάση
διαθέσιμα στοιχεία ή στοιχεία που θα συλλεχθούν
μέσω καταγραφών, μετρήσεων και έρευνας
ερωτηματολογίου, καθώς και προβλέψεις αυτής
για μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες.

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους βασίζεται
αφενός στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων
που προ υπήρξαν της υπογραφής της νέας
σύμβασης και αφετέρου στις εργασίες που
ολοκληρώθηκαν στους δύο πρώτους μήνες της
νέας σύμβασης.
Στην παρούσα φάση εκπονείται το Στάδιο 2 (Σ2)
κατά το οποίο εξετάζεται η υπάρχουσα
κατάσταση σε ότι αφορά την προσφορά σε
υποδομές και τη ζήτηση για μετακινήσεις, ενώ
μελετάται η λειτουργία των υποδομών αυτών για
όλα τα μέσα μεταφοράς και όλους τους τρόπους
μετακίνησης. Εξετάζεται επίσης η υπάρχουσα
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, καθώς και η υπάρχουσα
ζήτηση για μετακινήσεις (ενδοδημοτικές &
διαδημοτικές).
Το παρόν τεύχος αποτελεί την Τεχνική Έκθεση
του Παραδοτέου D.2.1 με τίτλο «Τεχνική Έκθεση
για την υπάρχουσα κατάσταση και καταγραφή
των μεταφορικών αναγκών του Δήμου και
γεωχωρική αποτύπωσή τους» και αφορά στο
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ-2), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της
προκήρυξης,. Το Παραδοτέο D.2.1 περιλαμβάνει
την καταγραφή και συλλογή υφιστάμενων
μελετών και στοιχείων για την περιοχή μελέτης και
την ευρύτερη περιοχή, την αποδελτίωση

Στο επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί
διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων για το
μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους
περιορισμούς που εντοπίσθηκαν στη φάση της
καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης
κατάστασης, τα αποτελέσματα της 1ης
Συνάντησης της Ειδικής Επιτροπής του έργου και
το κοινό όραμα του Δήμου για την κινητικότητα.
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1.2 Χρονοδιάγραμμα Έργου

1.3 Ονόματα & διευθύνσεις
αρμοδίων

Το έργο περιλαμβάνει πέντε Στάδια και ο
συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του
αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Ενότητα Γ του Τεύχους Τεχνικών
Δεδομένων της προκήρυξης, ορίζεται σε 8 μήνες
από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ στο
συνολικό χρόνο υπολογίζεται χρονικό διάστημα
δύο περίπου μηνών για ενδιάμεσες εγκρίσεις.. Ο
καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού
αντικειμένου καθορίζεται σε 6 μήνες.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρατίθενται τα
ονόματα και η ιδιότητα των άμεσα εμπλεκομένων
στο ερευνητικό έργο από πλευράς των δύο μερών
της Προγραμματικής σύμβασης.
Πίνακας 1.1 Στοιχεία εμπλεκόμενων φορέων του
ΣΒΑΚ
ΔΗΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως εξής:
•

•

•

•

•

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1ο Στάδιο: Καθορισμός στόχων-Διαβούλευση
στο πλαίσιο της προκαταρκτικής πρότασης
σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
2ο
Στάδιο:
Ανάλυση
υπάρχουσας
κατάστασης σε 3 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης (παραδοτέο αποτελεί η
παρούσα Τεχνική Έκθεση).
3ο Στάδιο: Καθορισμός και έλεγχος
εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής
οργάνωσης σε 3 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
4ο Στάδιο: Εκτίμηση επιπτώσεων και
αξιολόγηση σεναρίων σε 4 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
5ο Στάδιο: Διαμόρφωση Σχεδίου Υλοποίησης
σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΕΑ Μηχανολόγος Μηχανικός
με A’ β
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΡΓΟΥ: Κασσιανή
Παρτσάλη, Πολιτικός Μηχανικός με
Α’ β
ΟΔΟΣ: Ελ. Βενιζέλου 167, ΤΚ.
56122, Μενεμένη (Πρώην
Δημαρχείο Μενεμένης)
Τηλ. 2313 00938, 2313 300960
email: partsali.k@gmail.com
TREDIT/ΑΠΘ

ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

TREDIT S.A – Διευρωπαϊκή Εταιρία
Συμβούλων Μεταφορών,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ –
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ –
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΑΠΘ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος , Υπ. Δρ. ΑΠΘ
ΣΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
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Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος , Υπ. Δρ. ΑΠΘ

8

ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Χωροτάκτης –
Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc
Συγκοινωνιολόγος, Υπ. Δρ. ΑΠΘ

9

ΧΡΥΣΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ –
Γραμματεία Διοίκησης

10

Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40

11

551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12

Τηλ. 231 0478370-3

13

email: CKitsopoulou@tredit.gr
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1.4 Χαρτογράφηση Φορέων

Από αυτούς οι επτά (7) έχουν θεσμικό ρόλο στον
σχεδιασμό των μεταφορών και άπτονται
ζητημάτων που αφορούν τους 4 υφιστάμενους
διαφορετικούς τρόπους αστικής μετακίνησης (ΙΧ
αυτοκίνητο, πεζή, ποδήλατο, λεωφορείο). Η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της
Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Θεσσαλονίκης ασκεί μια σειρά
αρμοδιοτήτων σε ζητήματα σχετικά με τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ στις
αρμοδιότητες της έγκειται η ανάπτυξη της
χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Υπηρεσία
Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων
είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, προώθηση,
υλοποίηση
και
διαχείριση του
εθνικού
προγράμματος στρατηγικής αναδιάρθρωσης των
στρατοπέδων, με σημαντική συνεισφορά στην
αξιολόγηση
και
αξιοποίηση
των
προς
αποδέσμευση
χώρων
των
υφισταμένων
στρατοπέδων.
Το
Συμβούλιο
Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αποτελεί δημόσια
διοικητική αρχή με αρμοδιότητες σε ζητήματα που
αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, στον
προγραμματισμό, στην εποπτεία και στον έλεγχο
των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην ΠΕ
Θεσσαλονίκης. Η Αττικό Μετρό ΑΕ είναι ο
αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό, την
υλοποίηση και τη θέση σε λειτουργία του Μετρό
Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Ελλάδος είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση της σιδηροδρομικής υποδομής στον

Μια από τις προκλήσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει ένα ΣΒΑΚ είναι η ενεργός
συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες
σχεδιασμού της κινητικότητας, Άλλωστε όπως
αναφέρεται και στις Προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «μέσα από την
κατάλληλη
συμμετοχή
πολιτών
και
ενδιαφερόμενων, οι αποφάσεις υπέρ ή κατά
συγκεκριμένων μέτρων αστικής κινητικότητας,
καθώς και των ίδιων των ΣΒΑΚ αποκτούν ένα
σημαντικό επίπεδο ‘δημόσιας νομιμότητας’».
Έτσι στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ
Αμπελοκήπων-Μενεμένης συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Έργου (ΕΕΕ) τα μέλη της οποίας
είναι
εκπρόσωποι
φορέων
σε
εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αρμοδιότητες
οι οποίες επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα το
κομμάτι της κινητικότητας. Οι φορείς αυτοί
παρατίθενται στον Πίνακα 1.2.
Πίνακας 1.2 Μέλη Ειδικής Επιτροπής ΣΒΑΚ
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Μέλη Ειδικής Επιτροπής ΣΒΑΚ
Α/Α
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
1
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
2
3
4
5
6
7

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης
ΑΕ (ΜΕΘ ΑΕ)
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών –
Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης
Ένωση για τα δικαιώματα των πεζών
Ένωση ποδηλατικών σωματείων
Μακεδονίας Θράκης
Εμπορικός Σύλλογος Επαγγελματιών –
Βιοτεχνών Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Υπηρεσία
Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης
Στρατοπέδων
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)
Αττικό Μετρό ΑΕ
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης - Α'
Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης
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ελληνικό χώρο. Ο Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης είναι ο πάροχος
που εκτελεί το έργο των αστικών συγκοινωνιών
στο ΠΣΘ. Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή
Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι μια συνεργατική
προσπάθεια με στόχο την προώθηση και
ανάπτυξη δράσεων στον τομέα της βιώσιμης
ανάπτυξης (πχ. ανάπτυξη μητροπολιτικού δίκτυο
ποδηλατοδρόμων).

πραγματοποίησης εργασιών κατά το παρελθόν
που αφορούν την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Τέλος, ενστερνιζόμενοι την ανθρωποκεντρική
προσέγγιση στο σχεδιασμό, σε μια προσπάθεια
για τη συμμετοχή και την έκφραση ολοένα και
περισσότερων κατοίκων και απόψεων, στην
προαναφερθείσα κοινή εκδήλωση κλήθηκαν
εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων και
πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή και τα όποια μέτρα προταθούν εν
τέλει από το παρόν ερευνητικό έργο θα
επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά τους.
Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι λοιποί
αποδέκτες της πρόσκλησης για συμμετοχή στην
Ημερίδα Διατύπωσης Κοινού Οράματος.

Στους παραπάνω προστίθενται, η Διεύθυνση
Τροχαίας Θεσσαλονίκης-Α' Τμήμα Τροχαίας
Θεσσαλονίκης και η Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, οι οποίες δεν έχουν
μεν θεσμικό ρόλο στο σχεδιασμό των μεταφορών
οι ρόλοι τους όμως θεωρούνται κρίσιμοι της μεν
πρώτης σε θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας,
αποτροπής οδικών ατυχημάτων, περιορισμό
παράνομης στάθμευσης κλπ. και της δε δεύτερης
σε θέματα ασφαλής μεταφοράς μαθητών.

Πίνακας 1.3 Λοιποί αποδέκτες
Α/Α

6

Λοιποί αποδέκτες
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης
Επιτροπή Διαβούλευσης
Εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Σχολείων Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος
Αμπελοκήπων «K. Παλαιολόγος»
Σύλλογος Ποντίων «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ»

7

Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων

8

Τοπική Εφορεία Μεγ. Αλεξάνδρου

9

11

Ένωση Παλαιών Προσκόπων
Σωματείο Ποντίων Αμπελοκήπων «Άγιος
Θεόδωρος ο Γαβράς»
Ένωση Κωφών ΒΕ

12

Σύλλογος Μανδρακιωτών Θεσ/νίκης

13

Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων ΡΗΓΑΣ
ΦΕΡΑΙΟΣ
Σύλλογο Οικογενειών ΑΜΕΑ ΄΄Ορίζοντες’’

1
2

Ακόμη
στους
εμπλεκόμενους
φορείς
συμπεριλαμβάνονται η Ένωση για τα δικαιώματα
των πεζών και η Ένωση ποδηλατικών σωματείων
Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες αποτελούν
ενώσεις πολιτών χωρίς θεσμικό ρόλο,
φιλοδοξούν όμως να ευαισθητοποιήσουν την
κοινή γνώμη σχετικά με ζητήματα που άπτονται
της
βιώσιμης
αστικής
κινητικότητας
υποστηρίζοντας την προώθησης της ενεργούς
μετακίνησης.

3
4
5

10

Επιπλέον, στην ΕΕΕ συμπεριλαμβάνεται ο
Πανελλήνιος
Σύλλογος
ΠαραπληγικώνΠαράρτημα Μακεδονίας Θράκης και ο Εμπορικός
Σύλλογος Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Πρόκειται
για
σωματεία, τα μέλη των οποίων επηρεάζονται
άμεσα από τα οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται
στον τομέα της κινητικότητας και ως εκ τούτου οι
καταγραφή των απόψεών τους κρίνεται
ιδιαιτέρως εποικοδομητική.

14
15
16
17
18
19

η

Σημειώνεται, ότι η 1 Συνάντηση της Ειδικής
Επιτροπής
Έργου
πραγματοποιήθηκε
ταυτόχρονα με την Ημερίδα Διατύπωσης Κοινού
Οράματος στις 21/11/2016 (βλ. Παραδοτέα D.1.1/
D.2.2/D.6.6/D.6.7)
στο
πλαίσιο

20
21
22
23

Μορφωτική Κίνηση Αμπελοκήπων
Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος του
Καϊστρίου Πεδίου
Χριστιανική Ένωση Νεανίδων (ΧΕΝ)
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελατοχωριτών
Θεσ/νίκης «Η ΣΚΟΥΤΕΡΝΑ»
Ένωση Παλαιών Προσκόπων
Ένωση ποντίων Μενεμένης «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ
ΠΟΝΤΟΣ»
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Αθίγγανων «Η ΑΓΑΠΗ»
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Ελληνίδων Αθίγγανων, ΡΟΜ, Απόρων &
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Αστέγων Γυναικών
24
25

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Αγ. Νεκταρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Παλιννοστούντων
«Η ΑΥΡΙΑΝΗ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

10

2
Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

12

2.1 Εισαγωγικά
•

Για την κατανόηση των χαρακτηριστικών και την
οργάνωση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή και συλλογή
υφιστάμενων μελετών και στοιχείων τόσο για την
περιοχή του Δήμου – περιοχή μελέτης όσο και για
την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, η ομάδα έργου
προχώρησε στην αποδελτίωση προτάσεων
μελετών
και
στην
καταγραφή
των
ολοκληρωμένων,
προγραμματιζόμενων
και
υλοποιούμενων έργων και παρεμβάσεων στην
περιοχή μελέτης με παράλληλη αξιολόγησή τους
σε σχέση με τις αρχές της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας. Τέλος, κατέφυγε και στην
καταγραφή στοιχείων προσφοράς και ζήτησης
που
δεν
εξασφαλίζονται
από
τα
προαναφερθέντα.

•

•

•

•

•

2.2 Καταγραφή υφιστάμενων
μελετών και στοιχείων για την
περιοχή μελέτης και την
ευρύτερη περιοχή

•
•

Τα στοιχεία που αποτέλεσαν την πρωτογενή
βάση για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής
έκθεσης προέρχονται από διαφορετικές πηγές
που κατά περίπτωση είναι οι ακόλουθες:

•

1) Βιβλιογραφικά στοιχεία
•

Αφορούν στοιχεία που προέρχονται από
προηγούμενες
μελέτες
ή
ερευνητικά
προγράμματα που σχετίζονται άμεσα ή και
έμμεσα με το αντικείμενο του παρόντος
ερευνητικού έργου και αναφέρονται είτε
αποκλειστικά στην περιοχή μελέτης είτε στην
ευρύτερη περιοχή αυτής.

•

•
Θεσμικά κείμενα, Μελέτες & ερευνητικά έργα
υπερκείμενου σχεδιασμού:
•

•

Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου
2007-2013 και Εικοσαετίας (Υπουργείο

•

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διαχειριστική
Αρχή ΕΠ ΣΑΑΣ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020
Εισήγηση για τη στρατηγική αστικής
κινητικότητας σε θέματα αρμοδιότητας
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008)
Τις σχετικές με το αντικείμενο Οδηγίες
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) του
Υπουργείου, Μεταφορών, Υποδομών και
Δικτύων.
Τις
προδιαγραφές
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων: «Σχεδιάζοντας για όλους. Οδηγίες
Σχεδιασμού».
Τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τις Σχετικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (Νόμος Υπ. Αρ. 4067)
(ΦΕΚ/79/9-4-2012)
ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/δ/6-3-87) Κατηγορίες
και περιεχόμενο χρήσεων γης
Σχέδιο Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας
Κεντρικής
Μακεδονίας
(ΦΕΚ/218Β/6-2-2004)
Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών
Μεταφορών Θεσσαλονίκης – Master Plan
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, 2010)
Σχέδιο Νόμου – Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης, 2012)
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη
Μητροπολιτική
Περιοχή
Θεσσαλονίκης
(Συμβούλιο
Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2014)
Σχέδιο
Ανάπτυξης
Γραμμών
Μετρό
Θεσσαλονίκης
(Συμβούλιο
Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 2014)
Μελέτη Σκοπιμότητας για την ένταξη τραμ
στην πόλη της Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ, 2014)
Δυτικός
Προαστιακός
Σιδηρόδρομος
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•

•

•

•

•

•

Θεσσαλονίκης, Τεχνική έκθεση χωροθέτηση
στάσεων (ΕΡΓΟΣΕ, 2016)
Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Θ.) με την υφιστάμενη σιδηροδρομική
γραμμή,,
Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Αύγουστος 2015
Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη
συμβολή
ΠΑΘΕ
και
Εσωτερικής
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, 2012 –
το έργο βρίσκεται υπό υλοποίηση
Ερευνητικό
έργο:
«Ανάπτυξη
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της
Σεισμικής τρωτότητας δικτύων κοινής
ωφελείας, Υποδομών, κτιρίων στρατηγικής
σημασίας για τη διαχείριση του σεισμικού
κινδύνου σε πολεοδομικά συγκροτήματα.
Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης (SRM-LIFE)», Επιτροπή
Ερευνών ΑΠΘ, 2005-2007
Ερευνητικό
έργο:
«Αξιολόγηση
της
υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές
αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό
χρήσεων
γης
(TERRA
MED)»,
Δραστηριότητα 2.2, Παραδοτέο: 4.4.1, 2016,
Interreg Greece – FYROM 2007-2013
Ερευνητικό έργο URBACT, Ολοκληρωμένο
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση του
ποδηλάτου για τη βελτίωση του βαθμού
ανθεκτικότητας της κοινωνίας και της πόλης
της Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού,
Μάρτιος 2018

•

•
•

•

•

•

•

•
Θεσμικά κείμενα, Μελέτες & ερευνητικά έργα που
αφορούν στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης:
•

•

•

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
2014-2019/
Σχέδιο Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 20162020 Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
Μάιος 2016
Τροποποίηση
Γενικού
Πoλεoδoμικoύ
Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αμπελοκήπων (Ν.
Θεσσαλονίκης)». (ΦΕΚ/1249/21-11-2005)

•

•

Τροποποίηση
της
υπ’
αριθμ.
35518/30−8−2005 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων
«Τροποποίηση
Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου
Αμπελοκήπων (Ν. Θεσσαλονίκης) (Δ΄ 1249)
(διόρθωση Δ΄1440/2005) (ΦΕΚ/175/15-52012)
Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας
Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων −
Μενεμένης (ΠΕ Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ/73/224-2016)
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΣΔΑΕ), 2016
Συγκοινωνιακή
Μελέτη
Δημοτικής
Συγκοινωνίας
Δήμου
ΑμπελοκήπωνΜενεμένης , Ιανουάριος 2016
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και
Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης που
αφορούν ρυθμίσεις κυκλοφορίας και
στάθμευσης στον Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Απόφαση 412/2008 Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με την «Έγκριση του χώρου
στάθμευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στον
Δήμο Αμπελοκήπων
Μελέτη σκοπιμότητας πεζοδρόμησης της
οδού Γιάννη Χαλκίδη, Μάιος – Δεκέμβριος
2015
Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Στοιχείων
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - με το Νόμο
2508/97 – και Πολεοδομική Μελέτη
Αναθεώρησης ΔΕ Μενεμένης, Β1 Στάδιο,
Νοέμβριος 2014
Ανάπτυξη και ολοκλήρωση Πολεοδομικού
Σχεδίου περιοχής πρώην Στρατοπέδου
«Μέγας Αλέξανδρος» σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του Εγκεκριμένου Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Αμπελοκήπων,
Β2 Στάδιο, Μάιος 2016
Μελέτη κάτω διάβασης οδού περί τη ΧΘ 4 +
107
(Περιοχή
Μυτιληνάκια)
Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οκτώβριος
2014
Μελέτη ανάπλασης οδών Φιλιππουπόλεως,
Ελ. Βενιζέλου και ευρύτερης περιοχής
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•
•

Δαβάκη, Μάρτιος 2012
Βιοκλιματική
αναβάθμιση
οδού
Μοναστηρίου, 2011
Μελέτη υπογειοποίησης διάβασης Αγ.
Παρασκευής, (ΕΔΙΣΥ ΑΕ, Δεκέμβριος 2009)
– το έργο βρίσκεται υπό υλοποίηση

οποίους εκδίδει άδεια ο Δήμος, καθώς και
στοιχεία σχετικά με την ακριβή θέση εισόδωνεξόδων πολυκατοικιών (πυλωτές)

2) Επιτόπια έρευνα κατά το χρονικό
διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016
Κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016
πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιτόπιες
έρευνες.

Πρωτογενή στοιχεία από φορείς και υπηρεσίες:
•

•

•

•

•

•

•

Δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική
υπηρεσία που αφορούν στοιχεία μεγέθους
νοικοκυριών,
στοιχεία
ατομικών
επαγγελμάτων και στοιχεία ανεργίας ανά
οικοδομικό τετράγωνο για τις Δημοτικές
Κοινότητες Αμπελοκήπων και Μενεμένης
Δεδομένα από το Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
και
το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
σχετικά με τις επιχειρήσεις - μέλη των εν λόγω
επιμελητηρίων των οποίων η έδρα βρίσκεται
εντός των ορίων του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Δεδομένα από τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ)
σχετικά με τις γραμμές αστικών λεωφορείων
που διέρχονται από την περιοχή μελέτης
Δεδομένα από τη Διεύθυνση Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης
σχετικά
με
την
εγκληματικότητα στον Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Δεδομένα
από
τις
Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας
&
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σχετικά
με το μαθητικό δυναμικό σχολείων του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Δεδομένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης σχετικά με τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν
στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Δεδομένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης σχετικά με τους δημοτικούς
χώρους στάθμευσης (επιφάνεια m2, αρ.
θέσεων, τιμολόγηση, πληρότητα), τους
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης για τους

•

•

•

Απογραφή ρυθμιστικής σήμανσης στο
σύνολο του οδικού δικτύου των οικισμών του
Δήμου
Συμπλήρωση
καταλόγων
ελέγχου
βαδισιμότητας (walkability audits) στο σύνολο
των πεζοδρομίων της κεντρικής περιοχής
Αυτοψία για τη λειτουργία των καταστημάτων
στους άξονες λιανικού εμπορίου στον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Πρόσθετες μετρήσεις, καταγραφές και έρευνες,
όπως μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης
κυκλοφορίας,
έρευνα
χαρακτηριστικών
μετακινήσεων και απόψεων, ροής πεζών κλπ.
έχουν ήδη αρχίσει ή είναι προγραμματισμένες να
υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και
θα παρουσιασθούν σε επόμενο παραδοτέο
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του έργου.

3) Χαρτογραφικά Υπόβαθρα
•

Γεωχωρικά δεδομένα από τη Διεύθυνση
Τεχνικών
Υπηρεσιών
του
Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
(ρυμοτομία,
περιγράμματα κτιρίων, χωροθέτηση σημείων
ειδικού ενδιαφέροντος, χρήσεις γης)

•

Χαρτογραφικό Υπόβαθρο σε ψηφιακή μορφή
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
(αποτύπωση ΟΤ & οδικού δικτύου)
Χάρτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
(αρχείο cad)
Χάρτης
με
τις
διαδρομές
των
απορριμματοφόρων (αρχείο cad)
Γεωχωρικό υπόβαθρο Δήμου Παύλου Μελά
Χάρτης με τις διαβάσεις και τις θέσεις

•
•
•
•
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στάθμευσης των ΑΜΕΑ (αρχείο cad)

οποία παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 2.2
γίνεται σαφές ότι υπάρχει ένα πλήθος θεσμικών
κειμένων και μελετών που αφορούν τόσο την
περιοχή μελέτης όσο και στην ευρύτερη περιοχή
αυτής.

Επιπλέον, στα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν
ακολούθως τα κείμενα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τα οποία εισάγουν μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση για τις αστικές μετακινήσεις και
προάγουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
και τα οποία είναι:
•

•

•

•

Ο
Δήμος
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
έχει
προχωρήσει στην εκπόνηση Επιχειρησιακού
Σχεδίου στο οποίο καθορίζονται η στρατηγική και
το όραμα του Δήμου για τη Δημοτική περίοδο
2014-2019. Θέτοντας λοιπόν ως στρατηγική
κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων με σεβασμό στις αρχές της
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής
ασφάλειας, υλοποιεί ΣΒΑΚ, μέρος του οποίου
αποτελεί και η παρούσα τεχνική έκθεση, με στόχο
τη βελτίωση της προσβασιμότητας της αστικής
περιοχής του Δήμου και την παροχή υψηλής
ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και
μεταφορών, είτε πρόκειται για μετακίνηση μέσα
στην ίδια την αστική περιοχή του Δήμου, είτε
αφορά σε διερχόμενη κίνηση από το οδικό δίκτυο
του Δήμου. Παράλληλα, ο Δήμος προχωρεί στην
εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας,
υποχρέωση που έχει αναλάβει λόγω της
συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων με
σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2
τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020 μέσω
δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και της αύξησης της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην
εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων.

Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό
και
ενεργειακά
αποδοτικό
σύστημα
μεταφορών (COM(2001) 144 τελικό)
Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τη «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής
κινητικότητας» (COM(2007) 551 τελικό)
Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την «Αστική Κινητικότητα» (COM(2009)
490 τελικό)
Προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την εκπόνηση ΣΒΑΚ (GUIDELINES – Developing and Implementing a Sustainable Urban
Mobility Plan, Eltis, 2013)

Τέλος, σημειώνεται ότι υπολογίστηκε η
προσφορά της στάθμευσης για το σύνολο του
Δήμου βάσει αλγορίθμου βασιζόμενου σε
πρωτογενή δεδομένα, ενώ επιπροσθέτως
εκτιμήθηκαν οι ανάγκες για στάθμευση για το
σύνολο της περιοχής μελέτης μέσω ευρέως
διαδομένης
στη
διεθνή
βιβλιογραφία
μεθοδολογίας.

Επιπλέον, στο κομμάτι του πολεοδομικού
σχεδιασμού έχουν ολοκληρωθεί τα Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια των ΔΕ Αμπελοκήπων και
Μενεμένης, ενώ έχει εκπονηθεί και Πολεοδομική
μελέτη για την αξιοποίηση του πρώην
Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» τμήμα του
οποίου έχει παραχωρηθεί για χρήση του από τον
Δήμο.

2.3 Αξιολόγηση
ολοκληρωμένων,
προγραμματιζόμενων και
υλοποιούμενων έργων και
παρεμβάσεων στην περιοχή
μελέτης και στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου

Στο κομμάτι της κινητικότητας, στις μέχρι τώρα
προσπάθειες που έχει κάνει ο Δήμος με στόχο τη
βελτίωση
των
συνθηκών
κινητικότητας
εντάσσονται η σύνταξη σχετικών μελετών, όπως
η Μελέτη σκοπιμότητας πεζοδρόμησης της οδού
Γιάννη Χαλκίδη κατά την οποία διαμορφώθηκε

Μέσα από την καταγραφή και συλλογή των
υφιστάμενων μελετών και στοιχείων για την
περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή, η
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ολοκληρωμένη πρόταση εφαρμογής μέτρων και
ρυθμίσεων, με βασικό στόχο τη βελτίωση των
μετακινήσεων των πεζών και την πολεοδομική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής της
πλατείας Επταλόφου, η Μελέτη ανάπλασης οδών
Φιλιππουπόλεως, Ελ. Βενιζέλου και ευρύτερης
περιοχής Δαβάκη και η Μελέτη Βιοκλιματική
αναβάθμιση της οδού Μοναστηρίου με σκοπό την
υλοποίηση έργων αλλαγής υφιστάμενων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εφαρμογή μέτρων
ήπιας κυκλοφορίας, όπως διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων κ.ά. Συγχρόνως, θέλοντας να
αντιμετωπίσει το έντονο πρόβλημα στάθμευσης
έχει προχωρήσει στη δημιουργία δημοτικών
χώρων στάθμευσης (κατά το πλείστον άνευ
καταβολής αντιτίμου) σε δημοτικά οικόπεδα.

Συγκοινωνίας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»
και ως στόχο έχει την αποσυμφόρηση του οδικού
δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση
κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν τη
δυνατότητα μετακίνησης με ΙΧ. Η Δημοτική
συγκοινωνία λειτουργεί με βάση αδειοδότηση του
Συμβουλίου
Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Ν. 2898/2001.
Τέλος, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
περιλαμβάνεται στα σχέδια ανάπτυξης γραμμών
μετρό,
τραμ
και
δυτικού
προαστιακού
σιδηροδρόμου στο ΠΣΘ με πρόβλεψη για
χωροθέτηση στάσεων εντός των ορίων του,
γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την ανάπτυξη του
Δήμου, τη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων,
την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη βελτίωση της
κινητικότητας αυτή τη στιγμή εντός ορίων της
περιοχής μελέτης υλοποιούνται τα έργα της
υπογειοποίησης διάβασης Αγ. Παρασκευής με
σκοπό τη βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών
συνθηκών στην περιοχή, την ασφαλέστερη
κίνηση πεζών και οχημάτων και την απρόσκοπτη
κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών, η
οποία όμως εν τέλει θα εντείνει την ασυνέχεια του
αστικού ιστού ενώ υπάρχει και ιδιαίτερος
προβληματισμός για ενδεχόμενο αίσθημα
ανασφάλειας για κατοίκους που θα διασχίζουν
την υπογειοποιημένη διάβαση. Υλοποιείται
επίσης η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16
στη
συμβολή
ΠΑΘΕ
και
Εσωτερικής
Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην
ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αγοράς ΑΕ με
στόχο τη διευθέτηση του κυκλοφοριακού φόρτου
και την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου
της περιοχής. Συγχρόνως, όσον αφορά την
ποιότητα των οδοστρωμάτων, βρίσκεται σε
διαδικασία δημοπράτησης έργο συντήρησης
ασφαλτικών για την οδό Μοναστηρίου, καθώς και
ένα ακόμη έργο εκτεταμένων ασφαλτοστρώσεων
ύψους 600.000 ευρώ σε φάση υλοποίησης (σε
υλοποίηση προγραμματικής συμφωνίας με την
ΠΚΜ).
Στον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών στην
περιοχή μελέτης λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία
για την οργάνωση της οποίας έχει συνταχθεί
ειδική μελέτη, «Συγκοινωνιακή Μελέτη Δημοτικής
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3
Περιγραφή της περιοχής
μελέτης
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τη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης. Η έδρα του
Καλλικρατικού πλέον Δήμου είναι η ΔΕ
Αμπελοκήπων.

3.1 Εισαγωγή – Γενικά στοιχεία
Ο
Δήμος
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
δημιουργήθηκε
την
01.01.2011,
με
το
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ
87Α/7-6-2010)
“Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης” ύστερα από τη συνένωση των
Δήμων α) Αμπελοκήπων και β) Μενεμένης. Ο
Δήμος Αμπελοκήπων που είχε συσταθεί με το
Βασιλικό Διάταγμα της 06/10/1954 (ΦΕΚ
264Α/19-10-1954) αποτελεί σήμερα τη Δημοτική
Ενότητα Αμπελοκήπων και ο Δήμος Μενεμένης
που είχε συσταθεί με το Προεδρικό Διάταγμα
554/1982 (ΦΕΚ 98Α/23-8-1982) αποτελεί σήμερα

Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης/Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας. Γεωγραφικά, ανήκει στον Νομό
Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει τη βορειοδυτική
πλευρά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), συνορεύει δε με τους
Δήμους: Δέλτα (Δυτικά), Κορδελιού – Εύοσμου
(Βορειοδυτικά),
Παύλου
Μελά
(Βόρεια),
Νεάπολης – Συκεών (Ανατολικά), Θεσσαλονίκης
(Νοτιοανατολικά) και νότια βρέχεται από τον
Θερμαϊκό Κόλπο.

Σχήμα 3.1 Όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Tα διοικητικά όρια του Δήμου περικλείουν έκταση
9.792 στρεμμάτων σύμφωνα με στοιχεία
κατανομής εκτάσεων της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Οι εκτάσεις
κατανέμονται ανά δημοτική ενότητα ως
ακολούθως:
•
•

στρ., σε % 18,44 επί του συνόλου του Δήμου.

1,803

Δημοτική Ενότητα Μενεμένης: 7.989 στρ., σε
% 81,56 επί του συνόλου του Δήμου.
Δημοτική Ενότητα Αμπελοκήπων: 1.803

7,989

ΔΕ Αμπελοκήπων
ΔΕ Μενεμένης

Σχήμα 3.2 Κατανομή έκτασης του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανά Δημοτική Ενότητα
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Σχήμα 3.3 Όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελοκήπων & Μενεμένης
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Το σύνολο της έκτασης του
Δήμου
χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, ως
πεδινό, με μέσο σταθμικό υψόμετρο 5 m. Το
γεωμορφολογικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ως
ήπιο, οι κλίσεις είναι ελάχιστες και εμφανίζονται
κατά τόπους, χωρίς να δημιουργούνται
ενδιαφέρουσες προοπτικές και θέες. Το γεγονός
ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης βρίσκεται
σε χαμηλότερη στάθμη (υψόμετρο) σε σχέση με
τους όμορους Δήμους, έχει ως συνέπεια, σε
περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, να
παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση όμβριων
υδάτων σε ορισμένα τμήματά του.

ανώτερη βαθμίδα του οικιστικού δικτύου, αν και
τα τυπικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του
προσδιορίζουν έναν οικισμό, που μάλλον ανήκει
σε επόμενη οικιστική βαθμίδα, δηλαδή στα αστικά
κέντρα
2ου
επιπέδου
λειτουργικών
εξυπηρετήσεων. Με το ΠΣΘ αναπτύσσονται
ισχυρές σχέσεις εξάρτησης σε τομείς όπως είναι
η υγεία, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες, η ψυχαγωγία
και οι μεταφορές.
Η σύνδεση με τους όμορους Δήμους του ΠΣΘ
γίνεται μέσω οδικών αξόνων υπερτοπικής
σημασίας όπως η λεωφόρος Δενδροποτάμου, η
οδός Μοναστηρίου, η οδός Βενιζέλου και η οδός
Γιαννιτσών, ενώ στα όρια του Δήμου βρίσκεται ο
τερματικός σταθμός των ΚΤΕΛ. Επίσης, ο Δήμος
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι και
το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με
τμήμα των σιδηροδρομικών γραμμών να
διατρέχει τη ΔΕ Μενεμένης. Η πρόσβαση στο
αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», γίνεται ευκολότερα
μέσω της περιφερειακής οδού. Τέλος, ο Δήμος
προβλέπεται να εξυπηρετηθεί στο μέλλον από
την επέκταση του μετρό, ενώ το εξεταζόμενο
σύστημα γραμμών τραμ και η επέκταση του
δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου στο ΠΣΘ
προβλέπεται να διέρχονται από την περιοχή του
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Μελετώντας το φυσικό περιβάλλον, εντός των
ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν
περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις και γενικά δεν
εντοπίζονται τοπία φυσικού κάλλους με τη η
βιοποικιλότητα να είναι περιορισμένη, ενώ δεν
εντοπίζονται ιδιαίτερα είδη αυτοφυούς χλωρίδας
και δεν καταγράφονται αξιόλογα ενδιαιτήματα
πουλιών και ζώων.
Στην περιοχή εντοπίζονται έντονα προβλήματα
περιβαλλοντικής
υποβάθμισης,
όπως
ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, θαλάσσια
ρύπανση λόγω της αυξημένης υπερτοπικής
κυκλοφορίας και της ύπαρξης της βιομηχανικής
περιοχής στα δυτικά του Δήμου. Σημειώνεται ότι
η θαλάσσια περιοχή της Μενεμένης παρουσιάζει
αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων, αποτελώντας
μία από τις περισσότερο επιβαρυμένες περιοχές
του Θερμαϊκού Κόλπου., ενώ τμήμα του Δήμου
εμπίπτει εντός της Ζώνης Επικινδυνότητας ΙΙ, από
ΒΑΜΕ (συνθήκη Seveso). Επιπλέον, στην
περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο «οδικής
χαράδρας «λόγω πυκνής δόμησης, υψηλών
κτιρίων, μικρού πλάτους δρόμου, μεγάλου
κυκλοφοριακού φόρτου και μετεωρολογικών
συνθηκών».

3.2 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία
Σύμφωνα με στοιχεία της Απογραφής
Πληθυσμού 2011 (ΕΣΥΕ), ο Νόμιμος Πληθυσμός
του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης είναι
40.159 κατ., ενώ ο Μόνιμος Πληθυσμός 2011
(ΕΣΥΕ) 52.127 κατ., καταλαμβάνοντας έτσι την
έβδομη (7η) θέση ανάμεσα στους ισάριθμους
Καλλικρατικούς Δήμους που συνθέτουν το ΠΣΘ.
Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η πληθυσμιακή
εξέλιξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε
σύγκριση με υπερκείμενες διοικητικές ενότητες το
χρονικό διάστημα 1981-2011 βάσει των
στοιχείων του μόνιμου πληθυσμού. Από αυτά
διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 19812001 παρουσιάζεται αύξηση του πληθυσμού
κατά 14,76%, ενώ για το χρονικό διάστημα 2001-

Όσον αφορά τη χωροταξική ένταξη της περιοχής,
ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης μαζί με τους
όμορους Δήμους ορίζουν το βορειοδυτικό τόξο
της Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν μπορεί να
καταταχθεί ανεξάρτητα στην ιεραρχία του
οικιστικού δικτύου, καθώς αποτελεί μέρος του
ΠΣΘ στο οποίο ανήκει. Έτσι, εντάσσεται στην
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2011 μείωση κατά 10,36%. Η μείωση αυτή
πιθανότατα
οφείλεται
στη
μείωση
της
ελκτικότητας του Δήμου προς όφελος κάποιων
από τους όμορούς του στα πλαίσια της
προαστιοποίησης, όπως είναι ο Δήμος Παύλου
Μελά και ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, οι οποίοι
προσφέρονταν από το 2001 και μετά για
δημιουργία
οικιστικών
υποδοχέων.
Σε
μακροσκοπικό επίπεδο, παράλληλη πορεία
ακολουθεί το ΠΣΘ με μείωση 3,64% σε
αντιδιαστολή με τη συνολική ΠΕ Θεσσαλονίκης
(+2,43%) και την ΠΚΜ (+0,19%). Σημειώνεται ότι
στο σύνολο της χώρας καταγράφεται επίσης

μικρή πληθυσμιακή πτώση της τάξεως 1,09%.
Αμφότεροι οι οικισμοί Αμπελοκήπων και
Μενεμένης χαρακτηρίζονται ως αστικοί, δηλαδή
διαθέτουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000
κατοίκων (Αμπελόκηποι - 37.381 κάτ. & Μενεμένη
- 14.746 κάτ.). Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζεται η
πληθυσμιακή εξέλιξη των δύο Δημοτικών
Ενοτήτων κατά το χρονικό διάστημα 1991-2011
σε σχέση με το σύνολο του Δήμου παρατηρώντας
ότι οι πληθυσμιακές τάσεις στις Δημοτικές
Ενότητες ακολουθούν αυτήν του Δήμου.

Πίνακας 3.1 Πληθυσμιακή Εξέλιξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης το χρονικό διάστημα 1981-2011 (Μόνιμος
Πληθυσμός)
1981

1991

2001

2011

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

50.669

54.555

58.149

52.127

ΠΣΘ

709.323

783.151

836.820

824.437

ΠΕ Θεσσαλονίκης

871.580

973.100

1.084.001

1.110.312

ΠΚ Μακεδονίας

1.601.420

1.711.880

1.876.558

1.880.058

Σύνολο Χώρας

9.739.589

10.223.392

10.934.097

10.815.197

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001 & 2011

60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
1981

1991

2001

2011

Σχήμα 3.4 Πληθυσμιακή Εξέλιξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης το χρονικό διάστημα 1981-2011 (Μόνιμος
Πληθυσμός)
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Σχήμα 3.5 Πληθυσμιακή Εξέλιξη των Δημοτικών Ενοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης το χρονικό διάστημα 19912011 (Μόνιμος Πληθυσμός)
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Όσον αφορά στη σύνθεση κατά φύλο και στη
σύνθεση κατά ηλικία σύμφωνα με τα στοιχεία της
απογραφής 2011 (ΕΣΥΕ) (Σχήματα 3.6 & 3.7)
διαφαίνεται η υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού
στον Δήμο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 40-64.
Στα στοιχεία αυτά αν προστεθεί και η μελέτη του
Δείκτη γήρανσης στον Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης τη χρονική περίοδο 2001-2011
(Πίνακας 3.2) μας δείχνουν έναν πληθυσμό που
γηράσκει με το πέρασμα των χρόνων.

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης μας δίνουν ότι το μαθητικό
δυναμικό του Δήμου για τη σχολική χρονιά 20152016 ανέρχεται σε 6.293 μαθητές. Στον Πίνακα
3.3 και στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται το δυναμικό
μαθητών και εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτική
βαθμίδα στο σύνολο του Δήμου.
Πίνακας 3.3 Δυναμικό μαθητών και εκπαιδευτικών
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο σύνολο του Δήμου (Σχ.
Έτος 2015-2016)
Σχολική Μονάδα

47%

53%

Μαθητές

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγεία

619

52

Δημοτικά

2.683

360

Γυμνάσια

1.712

180

Λύκεια

1.279

154

Σύνολο

6.293

746

Άντρες
Γυναίκες

Μαθητές
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Σχήμα 3.6 Σύνθεση κατά φύλο (2011)
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Σχήμα 3.8 Δυναμικό μαθητών και εκπαιδευτικών ανά
εκπαιδευτική βαθμίδα στο σύνολο του Δήμου (Σχ.
Έτος 2015-2016)

Σχήμα 3.7 Σύνθεση κατά φύλο και ηλικιακή κατανομή
(2011)

Όσον αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα, στον
Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατά τη
χρονική περίοδο 2001-2011. Από τα δεδομένα
διαπιστώνεται ότι η πυκνότητα διαμορφώνεται
στα 5.938 άτομα/km² (59 άτομα/Ha) για το 2001
και μειώνεται ελαφρώς το 2011 στα 5.323
άτομα/km² (53 άτομα/Ha), εξαιτίας της
πληθυσμιακής μείωσης.

Πίνακας 3.2 Δείκτης γήρανσης Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης, 2001 -2011
Δείκτης
2001
2011
γήρανσης
73,35
120,88
Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού 2001 & 2011

Έτσι, τα στοιχεία από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας
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Πίνακας 3.4 Πληθυσμιακή Πυκνότητα (brutto) του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης για τα έτη 2001 και 2011
Πυκνότητα (κάτοικοι/ km²)

Έκταση (km²)
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

2011

9,792

5.938

5.323

131,209

6.378

6.146

131.982,229

83

82

ΠΣ Θεσσαλονίκης
Σύνολο Χώρας

2001

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού 2001 & 2011
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Στη συνέχεια στον Πίνακα 3.5 απεικονίζεται η
κατανομή των νοικοκυρών στον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης βάσει μεγέθους βάσει
των απογραφών 2001 και 2011. Οι αριθμού
καταδεικνύουν σημαντική αύξηση του αριθμού
των νοικοκυριών με δύο και λιγότερα μέλη τη
δεκαετία 2001-2011 με παράλληλη μείωση στα
νοικοκυριά τριών, τεσσάρων και πέντε μελών και
άνω. Σημειώνεται δε ότι βάσει των στοιχείων της
απογραφής του 2011 το 53% του συνόλου των
νοικοκυριών αποτελούν τα νοικοκυριά με 1 και 2
μέλη. Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται αναλυτικά η
κατανομή των νοικοκυριών βάσει του μεγέθους
(2011).

5,938

5,323

2001

2011

Σχήμα 3.9 Πληθυσμιακή Πυκνότητα (brutto) του Δ.
Αμπελοκήπων-Μενεμένης για τα έτη 2001 και 2011

Πίνακας 3.5 Κατανομή των νοικοκυρών στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης βάσει μεγέθους 2001-2011
1 μέλος
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
(%)

2 μέλη

3 μέλη

4 μέλη

≥ 5 μέλη

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

16,8

24

25,6

29,2

22,5

21,7

25,6

18,3

9,5

6,8

5%2%
24%
18%

22%

1

2

3

4

5

29%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Σχήμα 3.10 Κατανομή των νοικοκυριών βάσει του μεγέθους (2011)
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•

Αναφορικά με το οικονομικό επίπεδο των
κατοίκων του Δήμου, σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία (έτος 2014), το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ
για
την
Περιφερειακή
Ενότητα
Θεσσαλονίκης (δηλαδή το μικρότερο χωρικό
επίπεδο αναφοράς για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία), ανέρχεται σε 13.513
€/κάτοικο. Στο Σχήμα 3.11 παρουσιάζεται η
εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΠΕ
Θεσσαλονίκης, από το έτος 2000 έως το 2014.
Από τη θεώρηση του εν λόγω σχήματος
προκύπτει, όπως αναμενόταν, σημαντική πτώση
από το έτος 2009 και έπειτα, το σημείο εκκίνησης
δηλαδή της οικονομικής κρίσης, της τάξης του
30% και επαναφορά στα επίπεδα του έτους 2002.

Πρωτογενής: 161
Δευτερογενής: 3.691
Τριτογενής:11.646

Επομένως,
το
75%
περίπου
των
απασχολούμενων κατοίκων του Δήμου, εργάζεται
στον τριτογενή τομέα παραγωγής, δηλαδή σε
υπηρεσίες και εμπόριο.
Σχετικά με τον τόπο εργασίας, από το σύνολο των
15.498 απασχολούμενων που κατοικούν στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, μόλις οι 3.715
εργάζονται εντός των ορίων του Δήμου. Ως εκ
τούτου, η τιμή του λόγου του αριθμού
εργαζομένων που κατοικούν και εργάζονται εντός
των ορίων του Δήμου προς τον αριθμό των
εργαζομένων που κατοικούν στον Δήμο
διαμορφώνεται σε 0,2397.

25,000
20,000

Η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών δύναται
να έχει διαφοροποιήσει τα εν λόγω στοιχεία. Για
τον λόγο αυτό η ομάδα έργου προχώρησε σε
αυτοψία στους βασικούς εμπορικούς δρόμους
του Δήμου και διαπίστωσε ότι το ποσοστό τω
καταστημάτων που είναι πλέον κλειστά εκτιμάται
στο 40% του συνόλου των καταστημάτων στους
άξονες αυτούς.
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Στον Πίνακα 3.6 παρουσιάζονται τα στοιχεία από
το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης
και
το
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σχετικά με τις
επιχειρήσεις -μέλη των εν λόγω επιμελητηρίωντων οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων του
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης το έτος 2016.

Σχήμα 3.11 Εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΠΕ
Θεσσαλονίκης για τα έτη 2000-2014

Όσον αφορά την απασχόληση, το 2011
καταγράφονται 15.498 απασχολούμενοι και
6.760 άνεργοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους
6.760 άνεργους που καταγράφηκαν, οι 1.910
ανήκουν στη ΔΕ Μενεμένης, ενώ οι 4.850 στη ΔΕ
Αμπελοκήπων, γεγονός που καταδεικνύει πολύ
μεγάλο ποσοστό ανεργίας στον πρώην Δήμο
Αμπελοκήπων.

Στα Σχήματα 3.12 & 3.13 παρουσιάζεται η
απασχόληση ανά τομέα (2011) και ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός του Δήμου (2011)
αντίστοιχα.

Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των
απασχολούμενων είναι οι παρακάτω:

Πίνακας 3.6 Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν έδρα στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Δημοτική
Εμπορικό &
Βιοτεχνικό
Επαγγελματικό
Ενότητα
Βιομηχανικό
Αμπελόκηποι
157
70
1.190

Σύνολο
1.417

Μενεμένη

115

299

418

832

Σύνολο

272

369

1.608

2.249
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Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες
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Σχήμα 3.12 Απασχόληση ανά τομέα (2011)

στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τη Διεύθυνση
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και αφορούν στο
σύνολο των αδικημάτων που τελέστηκαν εντός
των ορίων του Δήμου την τριετία 2013-20142015.

0%

20%

40%

60%

Απασχολούμενοι

80%

Πιο
συγκεκριμένα,
στον
Πίνακα
3.7
παρουσιάζεται το σύνολο των αδικημάτων
(κλοπές-διαρρήξεις,
κλοπές
τροχοφόρων,
ληστείες) στον Δήμο, ενώ στους Πίνακες 3.8 & 3.9
τα στοιχεία παρατίθενται ανά ΔΕ. Επιπλέον, στο
Σχήμα 3.14 απεικονίζεται η σύγκριση μεταξύ των
δύο Δημοτικών Ενοτήτων, η χρονική εξέλιξη των
αδικημάτων στο σύνολο του Δήμου και η
συνολική
εξέλιξη
της
εγκληματικότητας
αντίστοιχα.

100%

Άνεργοι

Σχήμα 3.13 Οικονομικά Ενεργός πληθυσμός (2011)

Τέλος, όσον αφορά την εγκληματικότητα στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης αναλύθηκαν τα

Πίνακας 3.7 Αδικήματα στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ

ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑ
Ν

ΠΟΣΟΣΤΟ
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ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑ
Ν

905

75

290

32,04%

642

57

206

32,09%

736

67

213

28,94%

259

0

151

58,30%

172

0

85

49,42%

245

4

146

59,59%

55

6

29

52,73%

41

7

25

60,98%

57

4

30

52,63%

1219

855
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2015
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2014
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2013
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Πίνακας 3.8 Αδικήματα στη ΔΕ Αμπελοκήπων

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑ
Ν

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ

ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑ
Ν
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2015
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2014
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2013

ΚΛΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ

287

20

48

15,6%

179

18

15

7,6%

227

19

57

23,2%

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

79

0

34

43,0%

50

0

22

44,0%

78

2

39

48,8%

ΛΗΣΤΕΙΕΣ

11

0

5

45,5%

9

2

4

36,4%

18

2

6

30,0%

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

377

238

323

Πίνακας 3.9 Αδικήματα στη ΔΕ Μενεμένης
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0
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0

63

51,6%
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2
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6
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Γενικότερα όμως συμπεραίνουμε ότι δεν
παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες αποκλίσεις και
σημαντικές αυξομειώσεις της εγκληματικότητας
στα τρία έτη αναφοράς. Αναλυτικότερα:

0
2014

2015

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
στη ΔΕ Μενεμένης καταγράφηκαν πάνω από το
διπλάσιο αριθμό αδικημάτων συγκριτικά με αυτά
που καταγράφηκαν στη ΔΕ Αμπελοκήπων, το
οποίο μπορεί να οφείλεται στις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες που επικρατούν εκεί.

Κλοπές - Διαρρήξεις
Κλοπές τροχοφόρων
Ληστείες

2013

2014

Σχήμα 3.16 Συνολική εξέλιξη εγκληματικότητας

Σχήμα 3.14 Σύγκριση εγκληματικότητας ΔΕ
Αμπελοκήπων & Μενεμένης (2013-2015)

1000

715

2015

Σχήμα 3.15 Χρονική εξέλιξη αδικημάτων
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•

•

•

Μενεμένης. Για το λόγο αυτό η ανάλυση που
ακολουθεί γίνεται με βάση τη χωρική αναφορά
των σε ισχύ Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Κατά το έτος 2013 προέκυψαν σε ημερήσια
βάση (365 ημέρες) κατά μέσο όρο 3,5
αδικήματα (περιστατικά και απόπειρες)
Κατά το έτος 2014 προέκυψαν σε ημερήσια
βάση (365 ημέρες) κατά μέσο όρο 2,5
αδικήματα (περιστατικά και απόπειρες)
Κατά το έτος 2015 προέκυψαν σε ημερήσια
βάση (365 ημέρες) κατά μέσο όρο 3
αδικήματα (περιστατικά και απόπειρες)

Όσον αφορά στον οικισμό των Αμπελοκήπων το
κέντρο της πρώτης κοινότητας ήταν ο
συνοικισμός Επταλόφου, ο οποίος σχηματίσθηκε
σταδιακά από το 1913 μέχρι το 1925, ιδιαίτερα
όμως κατοικήθηκε μετά το 1922 από
προσφυγικές κυρίως οικογένειες. Ο οικισμός της
Μενεμένης δημιουργήθηκε στα 1922, όταν εκατό
εξήντα περίπου προσφυγικές οικογένειες ήρθαν
και εγκαταστάθηκαν από τον τόπο προέλευσής
τους, τη Μενεμένη της Μικράς Ασίας, ενώ στα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950
δημιουργήθηκε ο συνοικισμός Δενδροποτάμου
σε μια έκταση παλιών αμπελώνων.

Συγκρίνοντας τώρα το σύνολο των αδικημάτων
που τελέστηκαν στον Δήμο ανά κατηγορία
αδικήματος, με τα ανά κατηγορία όμοια αδικήματα
της ΠΕ Θεσσαλονίκης για τα έτη 2014 και 2015
όπως υπάρχουν διαθέσιμα από τη ΓΑΔ
Θεσσαλονίκης συμπεραίνεται ότι:
•

•

Κατά το έτος 2014: οι κλοπές-διαρρήξεις που
πραγματοποιήθηκαν στα όρια του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης αποτελούν το
12% των συνολικών κλοπών-διαρρήξεων
που
συνέβησαν
σε
επίπεδο
ΠΕ
Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχα οι κλοπές
τροχοφόρων το 18% & οι ληστείες το 18%
Κατά το έτος 2015: οι κλοπές-διαρρήξεις που
πραγματοποιήθηκαν στα όρια του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης αποτελούν το
14% των συνολικών κλοπών-διαρρήξεων
που
συνέβησαν
σε
επίπεδο
ΠΕ
Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχα οι κλοπές
τροχοφόρων το 22% και οι ληστείες επίσης το
22%

Σήμερα, ο ενιαίος πια Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
αναπτύσσεται
και
εκτείνεται
ουσιαστικά μεταξύ ενός πλέγματος οδικών
αξόνων. Στα νοτιοανατολικά, όριο του Δήμου
αποτελεί ο άξονας Γεννηματά – Λεωφ. Καλλιθέας
– Χαλκοκονδύλη – Αγ. Πάντων, στα ανατολικά
όριο αποτελεί η οδός Λαγκαδά, ενώ στα βόρεια ο
Δήμος οριοθετείται από την οδό Ακριτών. Στα
βορειοδυτικά, ο Δήμος οριοθετείται μέσω της
οδού Δενδροποτάμου, ενώ στα δυτικά όριο
αποτελεί η οδός Καλοχωρίου.
Γενικά, παρατηρείται ότι η ΔΕ Αμπελοκήπων έχει
αναπτυχθεί πλήρως οικιστικά, αντίθετα με τη ΔΕ
Μενεμένης, η οποία λόγω της διέλευσης κύριων
οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων εισόδου
στην πόλη της Θεσσαλονίκης (η περιοχή της ΔΕ
Μενεμένης αποτελεί τη «Δυτική Είσοδο» στην
πόλη της Θεσσαλονίκης) χαρακτηρίζεται από
περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη (εντός σχεδίου
περιοχή), σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους
της Δυτικής Θεσσαλονίκης συγκεντρώνοντας ένα
μικρό τμήμα αστικών περιοχών κατοικίας, το
οποίο παρουσιάζει σημαντικές ασυνέχειες, ενώ η
υπόλοιπη περιοχή συγκεντρώνει κυρίως χρήσεις
εξωαστικού χαρακτήρα, κυρίως διαμετακόμισης
και αποθήκευσης, σε συνδυασμό με κάποιες
χρήσεις του δευτερογενή τομέα. Σημειώνεται ότι ο
συνοικισμός του Δενδροποτάμου δεν βρίσκεται
σε άμεση επαφή με την υπόλοιπη ΔΕ Μενεμένης,
αλλά βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την

3.3 Πολεοδομική οργάνωση
Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.1 ο Δήμος
Αμπελοκήπων-Μενεμένης δημιουργήθηκε την
01.01.2011, με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ύστερα από τη συνένωση των
Δήμων α) Αμπελοκήπων και β) Μενεμένης. Ως εκ
τούτου δεν αναπτύχθηκε ενιαία οικιστικά και δεν
έχει μέχρι στιγμής ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό.
Τα υπάρχοντα πολεοδομικά σχέδια έχουν λοιπόν
σαν χωρική αναφορά τους πρώην δήμους (και
νυν Δημοτικές Ενότητες) Αμπελοκήπων και
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«εξωαστική» περιοχή, φιλοξενεί σημαντικό
αριθμό αθίγγανων και θεωρείται υποβαθμισμένη
περιοχή.

Ζώνη Τουρισμού
αναψυχής

-

0,5

3.3.1 Θεσμοθετημένες Πολεοδομικές
Ενότητες
Για τη ΔΕ Αμπελοκήπων σύμφωνα με την
«Τροποποίηση Γενικού Πoλεoδoμικoύ Σχεδίου
(ΓΠΣ) Δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσσαλονίκης)».
(ΦΕΚ/1249/21-11-2005)
θεσμοθετείται
η
πολεοδομική οργάνωση για προγραμματικό
πληθυσμιακό μέγεθος 52.580 κατοίκων σε 11
Πολεοδομικές Ενότητες, η επέκταση των ορίων
του έως τότε ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου νότια των πολεοδομικών ενοτήτων 7 και
8 κατά μήκος των ορίων της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ
ως ζώνη τουρισμού και η τροποποίηση της μέσης
πυκνότητας ανά πολεοδομική ενότητα, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 3.10. Επιπλέον, σύμφωνα
με την καταγραφή του 1997 (Α’ Φάση ΓΠΣ)
παρατηρήθηκε ότι οι υλοποιημένοι συντελεστές
δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο αγγίζουν
στην πλειοψηφία των ΟΤ το 80-90% του
επιτρεπόμενου.
Πίνακας 3.10 Πολεοδομικές Ενότητες / Πυκνότητα/
Μέσος ΣΔ - ΔΕ Αμπελοκήπων
Πολεοδομική
Πυκνότητα
Μέσος ΣΔ
Ενότητα
(κατ./Ha)
ΠΕ1
303
2,4
Άνω Καϊστρι
ΠΕ2
359
2,4
Κάτω Καϊστρι
ΠΕ3
290
2,4
Ακριτών
ΠΕ4
343
2,4
Μεταγωγών
ΠΕ5
347
2,4
Δημαρχείου
ΠΕ6
394
2,4
Σκεπάρνη
ΠΕ7
434
2,4
Ζωοδ. Πηγής
ΠΕ8
252
2,4
Βαλιούλη
ΠΕ9
Εργ.
210
1,66
Πολυκατοικιών
ΠΕ10
294
2,4
Φιλίππου
ΠΕ11
414
2,4
Πλ. Δημοκρατίας
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Πίνακας 3.11 Πολεοδομικές Ενότητες / Πυκνότητα /
Μέσος ΣΔ - ΔΕ Μενεμένης
Πολεοδομική
Πυκνότητα
Μέσος
Ενότητα
(κατ./Ha)
ΣΔ
ΠΕ1
389
2,1
Παλιά Μενεμένη
ΠΕ2
509
2,1
Παλιά Μενεμένη
ΠΕ3
178
1,18
Παλιά Μενεμένη
ΠΕ4
109
1,7
Βόσπορος
ΠΕ5
94
0,77
Αγ. Νεκτάριος
ΠΕ6
92
0,68
Αγ. Νεκτάριος
Επιχειρηματικό
1,2
Πάρκο ΕΠ 1
Επιχειρηματικό
1,2
Πάρκο ΕΠ 2
Επιχειρηματικό
1,2
Πάρκο ΕΠ 3

Όσον αφορά τη ΔΕ Μενεμένης σύμφωνα με την
Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του
Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
(ΠΕ
Θεσσαλονίκης)
(ΦΕΚ/73/22-4-2016)
θεσμοθετείται η πολεοδομική οργάνωση για
προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 21.108
κατοίκων με τη δημιουργία 6 Πολεοδομικών
Ενοτήτων και τριών επιχειρηματικών πάρκων
(ΕΠ), με μέσο συντελεστή δόμησης και μικτή
πυκνότητα κατοίκων/Ha όπως περιγράφεται στον
Πίνακα 3.11. Οι περιοχές επέκτασης αφορούν την
ΠΕ4, τις τρεις περιοχές των επιχειρηματικών
πάρκων (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3) καθώς και τις περιοχές
ΕΜΟ (περιοχές επαγγελματικών μη οχλουσών
εγκαταστάσεων) που ενσωματώνονται στα όρια
της ΠΕ 5 (νότια) και της ΠΕ 6 (νοτιοδυτικά) με
χρήση
μη
οχλούσας
επαγγελματικής
εγκατάστασης.

Το σύνολο των Πολεοδομικών Ενοτήτων του
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης απεικονίζεται
στο Σχήμα 3.16
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Σχήμα 3.16 Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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Στον τομέα της εκπαίδευσης καλύπτονται όλες οι
βαθμίδες τόσο πρωτοβάθμιας όσο και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον τομέα υγείας
και πρόνοιας καταγράφονται παιδικοί σταθμοί,
ΚΑΠΗ, δημοτικό ιατρείο, ΙΚΑ κλπ.

3.3.2 Χρήσεις γης
3.3.2.α Δημοτική Ενότητα
Αμπελοκήπων
Χαρακτηριστικό της ΔΕ Αμπελοκήπων είναι η
πλήρης οικιστική ανάπτυξη. Κυρίαρχη χρήση
αποτελεί η κατοικία με τη γενική κατοικία να
συγκεντρώνεται στην κεντρική περιοχή, ενώ η
αμιγής κατοικία στο νότιο, δυτικό (χωροθέτηση
εργατικών πολυκατοικιών) και ανατολικό τμήμα
του οικισμού (μεταξύ των οδών Αριστοτέλους &
Λαγκαδά).

Καταγράφονται επίσης χώροι πολιτισμού
(δημοτικό
ωδείο,
δημοτική
βιβλιοθήκη,
κινηματοθέατρο, πολιτιστικό κέντρο κλπ.) και
χώροι αθλητισμού (δημοτικό στάδιο, κλειστό
γυμναστήριο, ανοιχτά γήπεδα κλπ.).
Οι διαμορφωμένοι ελεύθεροι χώροι είναι λιγοστοί.
Περιλαμβάνουν τοπικές πλατείες, τοπικά πάρκα,
τα οποία είναι διάσπαρτα στον οικισμό. Προς
αυτήν την κατεύθυνση προβλέπεται η ανάπτυξη
Πάρκου Πόλης στον χώρο του Στρατοπέδου.

Οι χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας και
χονδρεμπορίου που αναπτύσσονταν στην
περιοχή μέχρι το 1960-70 ατόνησαν με
αποτέλεσμα την πλήρη εγκατάλειψή τους. Οι
εγκαταλελειμμένοι χώροι αποτέλεσαν και
αποτελούν τους μόνους διαθέσιμους χώρους
ικανοποιητικού εμβαδού για τη χωροθέτηση
Κοινωφελών Χρήσεων στην κατά τα άλλα
πυκνοδομημένη περιοχή του Δήμου. Οι λοιποί
χώροι βιοτεχνίας που ήταν διάσπαρτοι στον ιστό,
καταλαμβάνοντας
ημιυπόγεια
οικοδομών
κατοικίας και ήταν συνεργεία, ξυλουργεία και
βιοτεχνίες ρούχων έχουν σήμερα κατά το
πλείστον σταματήσει τη λειτουργία τους.

Εντός των ορίων της ΔΕ περιλαμβάνονται ειδικές
χρήσεις, όπως οι χώροι των συμμαχικών
νεκροταφείων έκτασης 90 στρ. (μνημειακός
χώρος), ο χώρος των Καθολικών νεκροταφείων
(ενεργά) και το Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου
έκτασης 230 στρ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το
Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου, τμήμα αυτού (162
στρ. από το σύνολο των 230 στρ.)
παραχωρήθηκε το 2008 για 49 χρόνια στον Δήμο
σύμφωνα με την αριθ. 19/22 – 07 -08/Εα.26
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ με
σκοπό να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις χρήσεις
που προβλέπει το εγκεκριμένο ΓΠΣ. Έτσι σήμερα
χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα τμήμα στο
οποίο συνεχίζουν να υπάρχουν εν ενεργεία
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το υπόλοιπο στο
οποίο, ήδη με τοπικό ρυμοτομικό, έχουν
χωροθετηθεί
χρήσεις
και
εγκαταστάσεις
αθλητισμού, από τις οποίες οι περισσότερες
έχουν
υλοποιηθεί.
Στην
υπόλοιπη
παραχωρημένη έκταση έχουν εντοπισθεί δασικές
εκτάσεις και κτίσματα των πρώην στρατιωτικών
εγκαταστάσεων, που κάποια εξ’ αυτών σήμερα
αξιοποιούνται από δημοτικούς φορείς, ενώ
υπάρχει και μια μικρή εκκλησία.

Κεντρικές λειτουργίες εμφανίζονται κατά μήκος
των βασικών οδικών αξόνων (οδοί Ελ. Βενιζέλου,
Μεγ.
Αλεξάνδρου,
Γ.
Χαλκίδη
και
Φιλιππουπόλεως) που συμβάλουν στη πλατεία
Επταλόφου, και αφορούν κυρίως λιανικό
εμπόριο, γραφεία και αναψυχή, με τη Διοίκηση
περιορίζεται στο κτίριο του Δημαρχείου,
Αστυνομίας και ΟΤΕ. Επιπλέον, δημοτικά
αναψυκτήρια με χώρους πρασίνου και παιδικών
χαρών εντοπίζονται στην οδό Ακριτών, παρά τα
συμμαχικά νεκροταφεία και στην οδό Γεωργίου
Γεννηματά κατά μήκος των ορίων του ΟΣΕ.
Το
πολεοδομικό
κέντρο
του
οικισμού
αναπτύσσεται πέριξ της Πλατείας Επταλόφου και
κατά μήκος της οδού Γ. Χαλκίδη (στο νότιο τμήμα
της – από την Πλ. Επταλόφου έως τη συμβολή
της με την οδό Γεννηματά), ενώ έχουμε και τοπικά
κέντρα διάσπαρτα στις διάφορες συνοικίες του
οικισμού.

Τέλος, όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης στη
ΔΕ Αμπελοκήπων καταγράφονται 6 δημοτικοί
χώροι
στάθμευσης
(Μ.
ΑλέξανδρουΦιλιππουπόλεως,
ΦιλιππουπόλεωςΚαλλίβουλου,
Φιλιππουπόλεως-Κέννεντυ,
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Βενιζέλου-Κραγιά,
Στρατόπεδο).

Ν.

Πλαστήρα-Μιαούλη,

Επιπλέον,
εδώ
υπάρχουν
Ζώνες
Επικινδυνότητας από ΒΑΜΕ (Βιομηχανικά
Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης) στην περιοχή των
Λαχανόκηπων όπου δεν επιτρέπονται κεντρικές
λειτουργίες πόλης. Υπάρχει πρόβλεψη για
χωροθέτηση χώρων πρασίνου και εκπαίδευσης.
Στις ΠΕ 5 και 6 (Αγ. Νεκτάριος ή Δενδροπόταμος)
κυρίαρχη χρήση αποτελεί η γενική κατοικία.

3.3.2.β Δημοτική Ενότητα Μενεμένης
Η περιοχή της ΔΕ Μενεμένης χαρακτηρίζεται από
την ύπαρξη σημαντικού ποσοστού χρήσεων που
διαφέρουν της οικιστικής και αφορούν βιοτεχνίες,
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χονδρεμπορίου,
επαγγελματικών
εγκαταστάσεων,
πετρελαιοειδών κλπ.

Εντός των ορίων της ΔΕ Μενεμένης, υπάρχει το
Ινδικό νεκροταφείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για την ταφή και την αποτέφρωση Ινδών που
στρατολογήθηκαν από τους Βρετανούς για να
ενισχύσουν το συμμαχικό στρατό κατά τον Α΄
παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος, όσον αφορά τους
χώρους στάθμευσης στη ΔΕ Μενεμένης
καταγράφονται 5 δημοτικοί χώροι στάθμευσης
(Αγ. Παρασκευής – Αφροδίτης, Κων/πόλεως –
Ελ. Βενιζέλου (Δενδροπόταμος), Κυρίμη,
Ναυάρχου Βότση, Στρατόπεδο).

Αναλυτικότερα, στην εντός σχεδίου περιοχή
κυρίαρχη χρήση αποτελεί η κατοικία και
ειδικότερα η γενική κατοικία. Οι ΠΕ 1, 2 & 3 (παλιά
Μενεμένη) παρουσιάζονται οι πιο κορεσμένες
οικιστικά, καθώς έχουν μικρή έκταση και
αποτελούν το κυρίως τμήμα της ΔΕ. Σε αυτές, οι
χρήσεις
εμπορίου
και
αναψυχής
συγκεντρώνονται στις οδούς Χατζίκου και Αγ.
Παρασκευής και στον πεζόδρομο της οδού
Κυριακίδη. Γύρω από την Πλατεία Αγ.
Παρασκευής αναπτύσσεται το πολεοδομικό
κέντρο του οικισμού και καταγράφονται κεντρικές
λειτουργίες. Στον τομέα της εκπαίδευσης
καλύπτονται
όλες
οι
βαθμίδες
τόσο
πρωτοβάθμιας
όσο
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Στον τομέα υγείας και πρόνοιας
καταγράφονται
παιδικοί
σταθμοί,
ΚΑΠΗ,
δημοτικό ιατρείο, ΙΚΑ κλπ. Καταγράφονται επίσης
χώροι πολιτισμού (κινηματοθέατρο «Άστρον»)
και χώροι αθλητισμού για τους οποίους όμως
παρατηρείται μεγάλη έλλειψη που προβλέπεται
να καλυφθεί από τη δημιουργία αθλητικού
πυρήνα στην ΠΕ 6 και το κλειστό γυμναστήριο
στην ΠΕ1 (Πρόταση: Β1 Στάδιο ΓΠΣ Δήμου
Μενεμένης).

Όπως προαναφέρθηκε, στη ΔΕ Μενεμένης είναι
χωροθετημένες εξωαστικές χρήσεις γης. Έτσι
όσον αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή, σε αυτήν
θεσμοθετημένη κατοικία έχουμε μόνο σε τρία
αγροτεμάχια όπου έχουν ανεγερθεί 24
βιοκλιματικές κατοικίες για τις ανάγκες
προσωρινής διαμονής σκηνιτών. Πυρήνες
αυθαίρετης δόμησης καταγράφονται στην
περιοχή νοτίως της Εθνικής Οδού ΑθηνώνΘεσσαλονίκης (περιοχή Αγ. Βαρβάρας) και κοντά
στο δημοτικό στάδιο Μενεμένης όπου υπάρχουν
διάσπαρτες κατοικίες αθίγγανων. Στην υπόλοιπη
περιοχή και κυρίως κατά μήκος των οδικών
αξόνων αναπτύσσονται εγκαταστάσεις του
δευτερογενή και του τριτογενή τομέα, με κύρια
πύκνωση στο χώρο από τη διασταύρωση της
Εθνικής Οδού με την Εσωτερική Περιφερειακή και
κατά μήκος της οδού Πόντου. Επιπλέον, νοτίως
της Εθνικής οδού σε συνεργασία με την ένωση
πρακτορείων εμπορευματικών μεταφορών έχει
κατασκευαστεί ένας οργανωμένος σταθμός
εμπορευματικών μεταφορών.

Επιπλέον, από την ανάλυση του ΓΠΣ (Α’ Φάση)
προκύπτει ότι το ισοζύγιο σε πάρκα, πλατείες και
χώρους αστικού πρασίνου είναι θετικό. Ζώνη
πρασίνου έχει δημιουργηθεί κατά μήκος της
Λεωφ. Δενδροποτάμου, ενώ προβλέπεται η
δημιουργία ζώνης πρασίνου στην ΠΕ 4 νοτίως
των σιδηροδρομικών γραμμών. Στην ΠΕ 4
(Βόσπορος) κυρίαρχη χρήση είναι η γενική
κατοικία, ενώ εκατέρωθεν της οδού Μοναστηρίου
έχουμε συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών.

Συγχρόνως, συναντώνται υπερτοπικές χρήσεις,
όπως η Κεντρική Λαχαναγορά και Κρεαταγορά, ο
σταθμός των υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ),
το ΚΤΕΟ και η Διεύθυνση Συγκοινωνιών και
Μεταφορών Θεσσαλονίκης. Την πολυδιάσπαση
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της περιοχής εντείνει ο περιφραγμένος αγωγός
της ΕΚΟ και οι μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες και
εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών, εύφλεκτων
ή εκρηκτικών ουσιών (πετρελαιοειδή, φωσφορικά

λιπάσματα, ΑΓΕΤ κλπ.) που βρίσκονται εντός
ορίου του Δήμου ή εκτός, αλλά περιμετρικά αυτού
και σε μικρή απόσταση.
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Σχήμα 3.17 Χάρτης σημείων-χρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

36

υποδομές μεταφορών ως ποσοστό της συνολικής
έκτασης της εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου

Η ανάμειξη των χρήσεων γης θεωρείται γενικά
σημαντικός
παράγοντας
μείωσης
των
μηχανοκίνητων μετακινήσεων. Η συγκέντρωση
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (γραφείων,
καταστημάτων, εστιατορίων, τραπεζών κλπ.) σε
πολυδύναμα
κτιριακά
συγκροτήματα
και
περιοχές, δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης
μιας αλυσίδας πεζή μετακινήσεων, αντί για
μεμονωμένες μετακινήσεις με ΙΧ.

Η χρησιμοποιημένη αστική γη ανά κάτοικο
ανέρχεται σε 44,96 m2 και αφορά τη διαθέσιμη
αστική γη που χρησιμοποιείται τόσο για κατοικία
όσο και για την ανέγερση χώρων κοινωνικών
εξυπηρετήσεων (υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός
κλπ.), πλην των εκτάσεων που καλύπτονται από
μεταφορικές υποδομές και ελεύθερους χώρουςχώρους πρασίνου με τα αποτελέσματα
αναδεικνύουν μια πυκνοδομημένη περιοχή.

Πίνακας 3.12 Μείξη χρήσεων γης
Υπηρεσίε Ανοικτοί
ς/
χώροι /
Χωρικό
Γραφεία /
Πάρκα /
Κατοικί
επίπεδο
Εμπόριο
Χώροι
α (%)
αναφοράς
/
αναψυχή
Βιοτεχνία
ς (%)
(%)
ΔΕ
Αμπελοκήπω
55,8%
41,0%
3,3%
ν
ΔΕ
66,2%
27,0%
6,8%
Μενεμένης
Δήμος
Αμπελοκήπω
58,5%
37,3%
4,2%
ν-Μενεμένης

Η έκταση που καταλαμβάνεται από χώρους
πρασίνου ανέρχεται σε 2,73% της συνολικής
έκτασης του Δήμου (Σχήμα 3.19). Επιπλέον,
υπολογίστηκε η έκταση χώρων πρασίνου που
αναλογεί σε κάθε κάτοικο και ανέρχεται μόλις σε
1,68 m2, υπολείποντας κατά πολύ των διεθνών
προτύπων (8-10 m2/κάτοικο).
3.00%
2.50%
2.00%

Επιπλέον, για το σύνολο της εντός σχεδίου
περιοχής του Δήμου υπολογίζονται ορισμένοι
επιπρόσθετοι δείκτες με στόχο την πληρέστερη
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι, η
έκταση που καταλαμβάνεται από υποδομές
μεταφορών ανέρχεται σε 25,13% (Σχήμα 3.18)
της συνολικής έκτασης του Δήμου, ποσοστό
ιδιαίτερα υψηλό (1/4 της συνολικής έκτασης), το
οποίο
οφείλεται
στις
εκτάσεις
που
καταλαμβάνονται από τον Υπεραστικό Σταθμό
Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και τις δεσμευμένες από τον
ΟΣΕ εκτάσεις στη ΔΕ Μενεμένης, οι οποίες
δημιουργούν μεγάλες ασυνέχειες στον αστικό
ιστό.

1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
Έκταση που καταλαμβάνεται από
χώρους πρασίνου
Σχήμα 3.19 Έκταση που καταλαμβάνεται από χώρους
πρασίνου ως ποσοστό της συνολικής έκτασης της
εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Έκταση που καταλαμβάνεται από
υποδομές μεταφορών
Σχήμα 3.18 Έκταση που καταλαμβάνεται από
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Σχήμα 3.20 Θέσεις δέντρων και χώρων αστικού πρασίνου στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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3.3.3 Προσβασιμότητα σε βασικές
υπηρεσίες
Στο παρόν υποκεφάλαιο υπολογίζεται μια ομάδα
δεικτών
που
αναφέρεται
στον
ενιαίο
πολεοδομικό/συγκοινωνιακό σχεδιασμό, μέσω
των οποίων εκφράζεται η αντίληψη ότι η μορφή
της αστικής ανάπτυξης που προωθεί τη βιώσιμη
κινητικότητα αποτελεί τη σύνθεση πολλών
χαρακτηριστικών με επικρατέστερη την άποψη
των
χαρακτηριστικών
εκείνων
που
αποθαρρύνουν την εκτεταμένη χρήση του ΙΧ
αυτοκινήτου.
Ως
αποδεκτή
απόσταση
βαδίσματος στην εν λόγω περίπτωση θεωρείται
αυτή των 800 m, καθώς πρόκειται για
εγκαταστάσεις και υποδομές που χωροθετούνται
ως επί των πλείστων στην κεντρική περιοχή.
Αναλυτικότερα, υπολογίζεται:
•

•

•

•

Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από βασικές υπηρεσίες,
ανά Πολεοδομική Ενότητα (Πίνακας 3.13 &
Σχήμα 3.21). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
αναδεικνύει το πολύ ενθαρρυντικό εύρημα ότι
το σύνολο των κατοίκων του Δήμου διαμένει
εντός 800 m από τις βασικές υπηρεσίες.
Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους
εκπαίδευσης, ανά Πολεοδομική Ενότητα
(Πίνακας 3.14 & Σχήμα 3.22). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, το σύνολο του πληθυσμού
κατοικεί -όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση- εντός ακτίνας 800 m από
χώρους εκπαίδευσης, γεγονός που ευνοεί
την προώθηση των μη-μηχανοκίνητων
μέσων.
Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους διοίκησης,
ανά Πολεοδομική Ενότητα (Πίνακας 3.15 &
Σχήμα 3.23), το οποίο στο σύνολο του Δήμου
είναι 90,7%. Αν παρατηρήσουμε τα ποσοστά
ανά πολεοδομική ενότητα, ικανοποιητικά
ποσοστά εμφανίζουν όλες οι ΠΕ, με εξαίρεση
τις ΠΕ Βοσπόρου (66,4%), Αγίου Νεκταρίου
1 (0,0%) και Αγίου Νεκταρίου 2 (0%).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χώροι διοίκησης
θεωρήθηκαν για τον υπολογισμό του εν λόγω
δείκτη οι Υπηρεσίες του Δήμου και τα ΚΕΠ, η

•

•

χωροθέτηση των οποίων γίνεται κυρίως σε
κεντρικά σημεία των οικισμών με σκοπό την
εύκολη πρόσβαση από όλα τα σημεία, τα
αποτελέσματα κρίνονται και σε αυτή την
περίπτωση πλήρως ικανοποιητικά. Για την
όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση όλων
των κατοίκων στα σημεία αυτά απαιτείται η
συνδεσιμότητά τους με ΜΜΜ με όλες τις ΠΕ
του Δήμου.
Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από υπηρεσίες υγείας &
πρόνοιας, ανά Πολεοδομική Ενότητα
(Πίνακας 3.16 & Σχήμα 3.24). Εξίσου
ικανοποιητικό είναι και σε αυτή την
περίπτωση το ποσοστό πληθυσμού το οποίο
κατοικεί σε κοντινή απόσταση από τις
υπηρεσίες υγείας (δημοτικά ιατρεία, ΙΚΑ κλπ.)
και πρόνοιας (ΚΑΠΗ κλπ.). Πιο αναλυτικά, το
ποσοστό ανέρχεται σε 100,0% στη ΔΕ
Αμπελοκήπων και 99,7% στη ΔΕ Μενεμένης.
Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους πολιτισμού,
ανά Πολεοδομική Ενότητα (Πίνακας 3.17 &
Σχήμα 3.25), είναι 100,0% όσον αφορά τη ΔΕ
Αμπελοκήπων και 75,6% τη ΔΕ Μενεμένης,
ποσοστά απολύτως ικανοποιητικά αν
αναλογιστεί κανείς τη σχέση εξάρτησης του
Δήμου στον τομέα του πολιτισμού με το
υπόλοιπο ΠΣΘ.
Το ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από αθλητικές
εγκαταστάσεις, ανά Πολεοδομική Ενότητα
(Πίνακας 3.18 & Σχήμα 3.26), είναι 100,0%
όσον αφορά τη ΔΕ Αμπελοκήπων και 99,8%
τη ΔΕ Μενεμένης. Τα ποσοστά αυτά -όπως
και στις προηγούμενες περιπτώσειςκρίνονται ως απολύτως ικανοποιητικά.
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Πίνακας 3.13 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από βασικές υπηρεσίες, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
βασικές υπηρεσίες
Ακριτών
100,0

Χωρικό επίπεδο
αναφοράς
Παλιά Μενεμένη 3

Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
αναφοράς εντός
ακτίνας 800 m από
χώρους εκπαίδευσης
100,0

Βόσπορος

100,0

Άγιος Νεκτάριος 1

100,0

Άγιος Νεκτάριος 2

100,0

ΔΕ Αμπελοκήπων

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

100,0

Μεταγωγών

100,0

Δημαρχείο

100,0

Φιλίππου

100,0

Βαλιούλη

100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

100,0

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

Παλιά Μενεμένη 3

100,0

Πίνακας 3.15 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους διοίκησης, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
χώρους διοίκησης
Ακριτών
100,0

Βόσπορος

100,0

Μεταγωγών

100,0

Άγιος Νεκτάριος 1

100,0

Δημαρχείο

100,0

Άγιος Νεκτάριος 2

100,0

Φιλίππου

100,0

ΔΕ Αμπελοκήπων

100,0

Βαλιούλη

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

96,4

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

Παλιά Μενεμένη 3

100,0

Βόσπορος

66,4

100,0

Πίνακας 3.14 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους εκπαίδευσης, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
χώρους εκπαίδευσης
Ακριτών
100,0

100,0

Άγιος Νεκτάριος 1

0,0

Μεταγωγών

100,0

Άγιος Νεκτάριος 2

0,0

Δημαρχείο

100,0

ΔΕ Αμπελοκήπων

99,4

Φιλίππου

100,0
100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

60,8

Βαλιούλη
Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

100,0

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

90,7
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Πίνακας 3.16 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από υπηρεσίες υγείας &
πρόνοιας, ανά Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
υπηρεσίες υγείας &
πρόνοιας
Ακριτών
100,0
Μεταγωγών

100,0

Δημαρχείο

100,0

Φιλίππου

100,0

Βαλιούλη

100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

100,0

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

Παλιά Μενεμένη 3

100,0

Βόσπορος

100,0

Άγιος Νεκτάριος 1

100,0

Χωρικό επίπεδο
αναφοράς
Κάτω Καϊστρι

Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
αναφοράς εντός
ακτίνας 800 m από
χώρους πολιτισμού
100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

Παλιά Μενεμένη 3

100,0

Βόσπορος

99,3

Άγιος Νεκτάριος 1

32,0

Άγιος Νεκτάριος 2

0,0

ΔΕ Αμπελοκήπων

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

75,6
94,5

Πίνακας 3.18 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από αθλητικές εγκαταστάσεις, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
αθλητικές
εγκαταστάσεις
Ακριτών
100,0

Άγιος Νεκτάριος 2

83,4

ΔΕ Αμπελοκήπων

100,0

Μεταγωγών

100,0

99,7

Δημαρχείο

100,0

Φιλίππου

100,0

Βαλιούλη

100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

100,0

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

100,0

Παλιά Μενεμένη 2

100,0

Παλιά Μενεμένη 3

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

99,9

Πίνακας 3.17 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους πολιτισμού, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 800 m από
χώρους πολιτισμού
Ακριτών
100,0
Μεταγωγών

100,0

Δημαρχείο

100,0

Φιλίππου

100,0

Βαλιούλη

100,0

Εργατικών κατοικιών

100,0

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

100,0

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Βόσπορος

99,4

Άγιος Νεκτάριος 1

100,0

Άγιος Νεκτάριος 2

100,0

ΔΕ Αμπελοκήπων

100,0

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

99,9
100,0
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Σχήμα 3.21 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από βασικές υπηρεσίες (ακτίνα 800 μέτρων)
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Σχήμα 3.22 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από χώρους εκπαίδευσης (ακτίνα 800 μέτρων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
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Σχήμα 3.23 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από χώρους διοίκησης (ακτίνα 800 μέτρων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Σχήμα 3.24 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας (ακτίνα 800 μέτρων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
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Σχήμα 3.25 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από χώρους πολιτισμού (ακτίνα 800 μέτρων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
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Σχήμα 3.26 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από αθλητικές εγκαταστάσεις (ακτίνα 800 μέτρων)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
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φαίνεται στον Πίνακα 3.20.

3.3.4 Κτιριακό Απόθεμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων
2011, η κατανομή των κτιρίων του Δήμου
ανάλογα με την παλαιότητα δηλαδή την περίοδο
κατασκευής τους μας καταδεικνύει ότι σε
ποσοστό άνω του 50% τα κτίρια είναι
κατασκευασμένη προ του 1985 (Πίνακας 3.19).

Πίνακας 3.20 Κατανομή κτιρίων αποκλειστικής
χρήσης ανά χρήση
Χρήση Κτιρίων
Κατοικία

Πίνακας 3.19 Κατανομή κτιρίων του Δήμου ανάλογα
με την περίοδο κατασκευής τους
Περίοδος κατασκευής
Ποσότητα
κτιρίων
Προ του 1960
801
1061-1985

3055

1986-2000

847

2000-2011

412

Σύνολο

5115

Ποσότητα
2880

Εκκλησία – μοναστήρι

7

Ξενοδοχείο
Εργοστάσιο –
εργαστήριο
Κατάστημα – γραφείο

2

5

Άλλη χρήση

62

Κατοικία
8%

2%

Εκκλησία –
μοναστήρι

0%

Ξενοδοχείο
Εργοστάσιο –
εργαστήριο

16%

16%

86%

Προ του 1960

60%

271

Σταθμός αυτοκινήτων

4%

8%

114

Κατάστημα –
γραφείο

1961-1985

Σταθμός
αυτοκινήτων

1986-2000

Άλλη χρήση

2000-2011
Σχήμα 3.28 Ποσοστιαία κατανομή κτιρίων
αποκλειστικής χρήσης ανά χρήση

Σχήμα 3.27 Ποσοστιαία κατανομή κτιρίων του Δήμου
ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τους

3.3.5 Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο
Δόμησης
Σήμερα σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης οι ισχύοντες όροι δόμησης για τη ΔΕ
Αμπελοκήπων είναι οι εξής και απεικονίζονται
στον Πίνακα 3.21 και στο Σχήμα 3.29.

Από το σύνολο των 5.115 κτιρίων, τα 3.370
(δηλαδή περίπου το 66%) είναι αποκλειστικής
χρήσης, ενώ τα υπόλοιπα 1.745 (δηλαδή
περίπου το 34%) είναι μικτής χρήσης. Όσον
αφορά τα κτίρια αποκλειστικής χρήσης, η κατοικία
είναι κυρίαρχη χρήση σε ποσοστό 56,40%. Η
χρήση των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης
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Πίνακας 3.21 Ισχύοντες όροι δόμησης / ΔΕ Αμπελοκήπων

5

1,8

6

1,8

7

2,4

10

2,4

11

2,4

12

2,4

14

2,4

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

Όροφοι

Ύψος

Κάλυψη

ΣΔ

Αριθμός
Περιοχής

Ελάχιστα Όρια

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

2,4

22

2,4

23

2,4

Κανόνας
Εμβαδό
(m2)

Έτος
Δ/γματος

Από

Έως

10

200

ΓΟΚ 1973

1971

1985
1971

10

200

ΓΟΚ 1973

1985

Παρέκκλιση
Πρόσωπο
Εμβαδό
(m)
(m2)
10
150
7,5
90
7

Έτος
Δ/γματος
1971
1971

90

1971

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ
ΚΑΤΑ
ΓΟΚ

10

200

ΓΟΚ 1973

1969

1985
1969

10
5

150
40

ΣΥΝΕΧΕΣ
Εργατικές
κατοικίες

1969
1934

ΣΥΝΕΧΕΣ

10

200

ΓΟΚ 1973

1969

1985
1969

10
7,5

150
90

1969
1931

ΜΙΚΤΟ*

10

200

ΓΟΚ 1973

1969

1985
1961

10
7,5

150
90

1961&1969
1961

ΣΥΝΕΧΕΣ

10

150

1976

ΣΥΝΕΧΕΣ

Εργατικές κατοικίες Συνοικισμού «Αξιός» βλ. ΦΕΚ 117Δ/1965 και ΦΕΚ 173Δ/1971
1985
10
10
200
ΓΟΚ 1973
1969
1969
6
1985
10
10
200
ΓΟΚ 1973
1969
7,5
10

200

ΓΟΚ 1973

1985

10

150
60
150
90

1969
1934
1969
1931

150

1965

ΣΥΝΕΧΕΣ
ΜΙΚΤΟ
ΣΥΝΕΧΕΣ

Σχήμα 3.29 Ισχύοντες όροι δόμησης / ΔΕ Αμπελοκήπων

Ομοίως, οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης στη
ΔΕ Μενεμένης είναι οι ακόλουθοι και αναφέρονται

στον Πίνακα 3.22 και στο αντίστοιχο Σχήμα 3.30.
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Παρατηρήσε
ις

ΣΥΝΕΧΕΣ

Διάταγμα Επέκταση για την Ανέγερση Εργατικών Κατοικιών 21-12-1964 (ΦΕΚ 7Δ/1965) με τροποποιήσεις

20
21

Πρόσωπο
(m)

Σύστημα
που ίσχυε
προ του
ΓΟΚ ‘85

* Τα
οικόπεδα στα
ΟΤ3Α και 4Α
στο ΦΛ23
που έχουν
πρόσωπο επί
της οδού
Καλλιθέας
έχουν
σύστημα
συνεχές
(1931)

Συνοικισμοί

Συνοικισμός
Μενεμένης

Συνοικισμός
Βοσπόρου –
Οδός
Μοναστηρίου

Συνοικισμός
Δενδροποτάμου

Πίνακας 3.22 Ισχύοντες όροι δόμησης / ΔΕ Μενεμένης
Ποσοστό
Ύψος
ΣΔ
Κάλυψης
κτιρίων
Αρχικός Οικισμός
Υπουργείου Γεωργίας
2,4
70%
(Σχήμα 3.30-1)

Επέκταση (περιοχή
Δυτικού Τομέα)
(Σχήμα 3.30-2)

0,8

60%

10,5

Διανομή Πρόνοιας
(Σχήμα 3.30-3)

2,4

70%

-

Περιοχή από την οδό
Κυρίμη έως Λεωφ.
Δενδροποτάμου
(Σχήμα 3.30-4)

2,4

60%

-

0,8

70%

-

0,6

70%

-

Κέντρο Οικισμού
(Σχήμα 3.30-5)
Οδός Μοναστηρίου
(Σχήμα 3.30-6)

Διατάγματα
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΟΡΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ (ΦΕΚ
440Δ/29-8-1979)
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ (ΦΕΚ
706Δ/27-11-1985)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ (ΦΕΚ
466Δ/13-5-1994)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ
177Δ/8-12-1967)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ
170Δ/18-10-1966)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (ΦΕΚ
7τ.ΑΑΠΘ/14-1-2010)
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ (ΦΕΚ
210Δ/11-3-1988)

1

3

2

4
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6

5

Σχήμα 3.30 Ισχύοντες όροι δόμησης / ΔΕ Μενεμένη
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4
Καθορισμός δεικτών
αποτίμησης και αξιολόγησης
ΣΒΑΚ
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σχεδιασμός (Tafidis κ.α., 2016). Η δημιουργία
ενός αστικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από
κυκλοφοριακό θόρυβο, αέρια και οπτική
ρύπανση, ενός δημόσιου χώρου φιλικού προς τον
πεζό, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με
μειωμένη κινητικότητα, τους γονείς με παιδικά
αμαξίδια και γενικά όσους δεν μπορούν ή δεν
επιθυμούν να μετακινηθούν με μηχανοκίνητα
μέσα, καθώς και προς όσους επιθυμούν να
χρησιμοποιούν τον αστικό χώρο για άλλους
σκοπούς πλην της μετακίνησης, συμβάλλει στην
αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη με τον
δημόσιο χώρο και ενισχύει την κοινωνική ζωή
(Μπάσμπας κ.α., 2008).

4.1 Εισαγωγή
Στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε, αλλά
κυρίως κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που
ακολούθησαν μετά τη λήξη του δευτέρου
Παγκοσμίου
πολέμου,
συντελέστηκε
μια
σημαντική αλλαγή στη μορφή των πόλεων. Η
μεταβολή αυτή οφείλονταν στην καθιέρωση των
μηχανοκίνητων μέσων ως κυρίαρχα μέσα
μετακίνησης,
και
χαρακτηρίζονταν
από
εξάπλωση της οδικής υποδομής, αλλαγή της
κλίμακας ανάπτυξης, επέκταση των πόλεων
προς όλες τις κατευθύνσεις και υποβάθμιση των
υποδομών των υπολοίπων τρόπων μετακίνησης
(Σδουκόπουλος, 2012). Η «παραδοσιακή»
προσέγγιση, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται,
του σχεδιασμού των μεταφορών, ακολουθούσε
ένα «γραμμικό, σειριακό μοντέλο», σύμφωνα με
το οποίο τα πλέον σύγχρονα και ταχύτερα μέσα
αντικαθιστούν, τόσο σε επίπεδο προτεραιοτήτων
όσο και σε υποδομών, τα παλαιότερα, πιο αργά
μέσα, με αποτέλεσμα τη σαφή υποβάθμιση των
υποδομών
των
«εναλλακτικών»
μέσων
μετακίνησης (ΜΜΜ, πεζή, ποδήλατο) προς
όφελος των υποδομών κίνησης των ΙΧ οχημάτων
(Litman & Burwell, 2006).

Παρόλα αυτά, η επίτευξη της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη,
πολυπαραμετρική, επίπονη και χρονοβόρα, η
οποία προϋποθέτει εκτός από την αλλαγή των
προτεραιοτήτων και την πραγματοποίηση
θεμελιωδών αλλαγών στην αντίληψη των
πολιτών περί της ατομικής τους μετακίνησης, τη
συνεχή αξιολόγηση και αποτίμηση της
υφιστάμενης κατάστασης, καθώς «ότι δεν μπορεί
να αξιολογηθεί, είναι δύσκολο και να βελτιωθεί»
(Vergragt & Brown, 2007; Böhringer & Jochem,
2007). Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δείκτες,
λόγω των σημαντικών τους πλεονεκτημάτων,
αποτελούν
ένα
από
τα
συνηθέστερα
μεθοδολογικά εργαλεία αποτίμησης της Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας.

Η προσέγγιση αυτή, παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν
επέφερε τη λύση στα φαινόμενα κυκλοφοριακής
συμφόρησης, αλλά, αντιθέτως, ενέτεινε μια σειρά
προβλημάτων όπως η αέρια ρύπανση, ο
κυκλοφοριακός θόρυβος, τα τροχαία ατυχήματα,
η αστική διάχυση, ο κατακερματισμός του αστικού
δημόσιου χώρου και η υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής εν τέλει (Rodrigues da Silva κ.α., 2010; Litman,
1999).
Απάντηση
στα
ανωτέρω
προβλήματα καλείται να δώσει μια σύγχρονη,
«βιώσιμη» προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει
τις βασικές αρχές-συνιστώσες της Βιώσιμης
Αστικής
Κινητικότητας,
δηλαδή
την
περιβαλλοντική ακεραιότητα, την κοινωνική
ισότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του
συστήματος μεταφορών (Γαβανάς κ.α., 2015).

Οι δείκτες Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
ορίζονται ως τα «στατιστικά μεγέθη που δίνουν
μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής,
περιβαλλοντικής και οικονομικής συνιστώσας του
συστήματος μεταφορών» (Santos & Ribeiro,
2013; Haghshenas & Vaziri, 2012; Joumard &
Gudmundsson, 2010; CST, 2005; OECD, 1999;
Joumard & Nicolas, 2010). Οι δείκτες μπορούν να
απεικονίσουν,
να επεξηγήσουν και να
επικοινωνήσουν, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και
στους ειδικούς, σύνθετα φαινόμενα καθώς και τη
χρονική εξέλιξη και την τάση αυτών με απλό
τρόπο (EEA, 2005; OECD, 1993). Οι δείκτες
συμβάλλουν στην ανάδειξη και την επισήμανση
διαφόρων προβλημάτων, στην ιεράρχηση των

Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα μπορεί και οφείλει
να αποτελέσει τον επιθυμητό στόχο-όραμα για
κάθε αστική περιοχή και προς την κατεύθυνση
αυτή θα πρέπει να προσανατολίζεται ο
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προτεραιοτήτων, στη διαμόρφωση «SMART»1
στόχων και πολιτικών, καθώς και στην αποτίμηση
και αξιολόγηση των προσπαθειών και της
προόδου που σημειώνονται για την επίτευξη
διαφόρων στόχων (Litman, 2009; Guy & Kibert,
1998; Dobranskyte-Niskota κ.α., 2007).

•

Η πληθώρα των δεικτών Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας που συναντάται στη διεθνή
βιβλιογραφία καθιστά τη διαδικασία επιλογής
τους ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική. Η τελική
επιλογή του αριθμού των δεικτών πρέπει να
ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και την
πληρότητα. Ένας περιορισμένος αριθμός δεικτών
διευκολύνει και επιταχύνει σημαντικά τη
διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης των
απαραίτητων πρωτογενών δεδομένων, αλλά
μπορεί
να
οδηγήσει
σε
λανθασμένα
συμπεράσματα καθώς πολλές φορές σημαντικές
παράμετροι δεν λαμβάνονται υπόψη. Από την
άλλη πλευρά, ένας αυξημένος αριθμός δεικτών
προσεγγίζει πολύπλευρα και ολοκληρωμένα το
προς ανάλυση ζήτημα, αλλά η διαδικασία
συλλογής και ανάλυσης των πρωτογενών
δεδομένων είναι σημαντικά πιο χρονοβόρα,
πολύπλοκη και δαπανηρή (Litman, 2009;
Marsden & Snell, 2009). Ως εκ τούτου, κατά τη
διαδικασία επιλογής των δεικτών θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ένας αριθμός παραμέτρωνκριτηρίων (Litman, 2009; Zheng κ.α., 2013):
•

•

•

•

•

•

•

•

Διαθεσιμότητα δεδομένων. Η ύπαρξη
πρωτογενών δεδομένων ή επιστημονικά
τεκμηριωμένων μεθόδων για τη μέτρησή τους
αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για την επιλογή
ενός δείκτη.
Ποιότητα δεδομένων. Κατά τη διαδικασία
συλλογής των δεδομένων πρέπει να
ακολουθούνται «αυστηρές» διαδικασίες και
υψηλά πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η
ορθότητα και η συνέπεια των πληροφοριών.
Δυνατότητα σύγκρισης. Η διαδικασία
συλλογής και οργάνωσης των δεδομένων
πρέπει να διευκολύνει τη διενέργεια
συγκρίσεων τόσο μεταξύ διαφορετικών
γεωγραφικών περιοχών όσο και χρονικών

περιόδων.
Ευκολία κατανόησης. Οι δείκτες θα πρέπει να
είναι κατανοητοί τόσο στους αρμόδιους
φορείς και στους ιθύνοντες της πολιτικής, όσο
και στο ευρύ κοινό. Όσο περισσότερες
πληροφορίες «συμπυκνώνονται» σε έναν
δείκτη, τόσο λιγότερο νόημα αποκτά αυτός
για εκείνους που διαμορφώνουν τις σχετικές
πολιτικές.
Συνάφεια με τους άξονες της βιωσιμότητας. Οι
δείκτες πρέπει να αντανακλούν τις
επιπτώσεις του συστήματος μεταφορών τόσο
στο περιβάλλον, όσο και την οικονομία και
την κοινωνία.
Προσαρμογή στην περιοχή μελέτης. Οι
επιλεγέντες δείκτες θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη και να αντανακλούν τις τοπικές
ιδιαιτερότητες και συνθήκες της περιοχής
μελέτης.
Ευαισθησία. Οι δείκτες θα πρέπει να είναι σε
θέση
να
απεικονίσουν
ακόμη
και
περιορισμένου μεγέθους αλλαγές και
μεταβολές.
Οικονομική
αποδοτικότητα.
Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την
ανάλυση των δεικτών και η εν συνεχεία
υιοθέτηση πολιτικών θα πρέπει αν μη τι άλλο
να «ισοσκελίζουν» το κόστος συλλογής των
δεδομένων.
Διαθεσιμότητα.
Οι
δείκτες
και
τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την
ανάλυση αυτών πρέπει να είναι διαθέσιμα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

4.2 Δείκτες Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας στο πλαίσιο του
ΣΒΑΚ
Στόχο του εν λόγω υποκεφαλαίου αποτελεί η
παρουσίαση του συστήματος δεικτών Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας που επιλέχθηκε βάσει των
κριτηρίων που αναλύθηκαν προηγουμένως, ώστε
να αποτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση του

1

SMART: Specific – Measurable – Achievable – Relevant –
Time specific
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συστήματος
μεταφορών
στον
Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Όπως προκύπτει και
από τον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί, συνολικά
επιλέχθηκαν 68 δείκτες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι

σε 21 στόχους. Επιπλέον, οι 21 αυτοί στόχοι
ανήκουν στο πλαίσιο των αξόνων-διαστάσεων
της βιωσιμότητας.

Πίνακας 4.1 Σύστημα δεικτών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Άξονας
Στόχος
Δείκτης
ID
βιωσιμότητας
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά
Κ-ΟΑ-1
τροχαία ατυχήματα ανά 1.000 κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά
τροχαία ατυχήματα με εμπλεκόμενους ευάλωτους
Κ-ΟΑ-2
χρήστες ανά 1.000 κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά
Αύξηση της οδικής ασφάλειας
τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
Κ-ΟΑ-3
ανά 1.000 κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά
τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
Κ-ΟΑ-4
με εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες ανά 1.000
κατοίκους
Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με ποδήλατο ή
Κ-ΑΑ-1
Αύξηση της οδικής ασφάλειας
πεζή από/προς το σχολείο
και της αντιληπτής ασφάλειας
Ποσοστό γονέων που αισθάνονται ασφάλεια κατά τη
έναντι παραβατικών ενεργειών
Κ-ΑΑ-2
μετακίνηση των παιδιών τους από/προς το σχολείο
Ποσοστό λεωφορείων που είναι προσβάσιμα από
Κ-ΠΡ-1
χρήστες αμαξιδίων
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-2
ακτίνας 200 m από στάσεις λεωφορείων
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-3
ακτίνας 800 m από βασικές υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-4
ακτίνας 800 m από χώρους εκπαίδευσης
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-5
ακτίνας 800 m από χώρους διοίκησης
Κοινωνία
Βελτίωση της προσβασιμότητας
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-6
ακτίνας 800 m από υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-7
ακτίνας 800 m από χώρους πολιτισμού
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός
Κ-ΠΡ-8
ακτίνας 800 m από αθλητικές εγκαταστάσεις
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από
Κ-ΠΡ-9
χρήστες αμαξιδίων
Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός
Κ-ΠΡ-10
όδευσης τυφλών
Πληθυσμιακή πυκνότητα
Κ-ΠΣ-1
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Πολυτροπικότητα

Προώθηση ΔΑΣ

Οικονομία

Μεταφορικό έργο

Χρησιμοποιημένη αστική γη ανά κάτοικο

Κ-ΠΣ-2

Μείξη χρήσεων γης

Κ-ΠΣ-3

Αριθμός μέσων μεταφοράς
Μέση συχνότητα λεωφορειακών γραμμών του
ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον Δήμο
Μέση ταχύτητα κίνησης λεωφορειακών γραμμών
του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον Δήμο
Ποσοστό μήκους του δικτύου λεωφορειακών
γραμμών του ΟΑΣΘ όπου υφίστανται λωρίδες
αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων
Ποσοστό αξιοπιστίας δρομολογίων λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούν τον Δήμο
Σύνολο επιβατοωρών με ΔΑΣ

Κ-ΠΛ-1

Κατανομή μετακινήσεων κατά μέσο

Κ-ΜΜ-1

Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα ιδιωτικών μέσων

Κ-ΜΜ-2

Κ-ΠΔ-1
Κ-ΠΔ-2
Κ-ΠΔ-3
Κ-ΠΔ-4
Κ-ΠΔ-5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

56

Άξονας
βιωσιμότητας

Στόχος

Δείκτης

ID

μεταφοράς
Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα λεωφορειακών
γραμμών του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον Δήμο
Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους

Αποδοτικότητα συστήματος
μεταφορών
Βελτιστοποίηση της
εκμετάλλευσης της υφιστάμενης
οδικής υποδομής
Βελτίωση των θεσμικών και
οργανωτικών ζητημάτων

Διευθέτηση του προβλήματος
της στάθμευσης

Εγγύτητα κατοικίας-εργασίας
και μετακινήσεις για εργασία

Οικονομική προσιτότητα
Υποστήριξη μιας
ανταγωνιστικής οικονομίας
Χρήση νέων τεχνολογιών για
ενημέρωση ή υποκατάσταση
κάποιων μετακινήσεων

Διαμόρφωση δημοσίου χώρου
υψηλής ποιότητας

Περιβάλλον
Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα

Μείωση του κυκλοφοριακού
θορύβου
Περιορισμός της κατάληψης
εκτάσεων για υποδομές

Κ-ΜΜ-3
Κ-ΜΜ-4

Στάθμες εξυπηρέτησης

Κ-ΜΜ-5

Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων
Μέση πλήρωση λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ
που εξυπηρετούν τον Δήμο
Κατανομή οδικού δικτύου κατά αριθμό λωρίδων
Ποσοστό μήκους οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε
βασικούς οδικούς άξονες
Αριθμός φορέων που εμπλέκονται σε ζητήματα
μεταφορών εντός των ορίων του Δήμου
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται για
Park and Ride
Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους
ανά 1.000 κατοίκους
Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά
στάθμευσης
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που διατίθενται χωρίς
πληρωμή
Λόγος του αριθμού εργαζομένων που κατοικούν και
εργάζονται εντός των ορίων του Δήμου προς τον
αριθμό των εργαζομένων που κατοικούν στον Δήμο
Μέσος χρόνος μετακίνησης για εργασία

Ο-ΑΜ-1

Μέσο ημερήσιο μήκος μετακινήσεων για εργασία
Ποσοστό μετακινουμένων για εργασία οι οποίοι
διανύουν καθημερινά αποστάσεις μεγαλύτερες των
10 km
Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών
που διατίθεται σε δαπάνες για μετακινήσεις

Ο-ΜΕ-3

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Ο-ΑΟ-1

Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης
(e-government) που διατίθενται από τον Δήμο
Ποσοστό χρησιμοποίησης νέων μέσων και
τεχνολογιών για την ενημέρωση των
μετακινουμένων
Ποσοστό έκτασης της πόλης που αντιστοιχεί σε
χώρους πρασίνου
Έκταση χώρων πρασίνου ανά κάτοικο
Ποσοστό μήκους του βασικού οδικού δικτύου με
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 30 km/h
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί
σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας
Κατανομή λαμπτήρων οδικού φωτισμού κατά τύπο
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον δημοτικό
στόλο οχημάτων
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τα λεωφορεία
του ΟΑΣΘ εντός των ορίων του Δήμου
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τα ιδιωτικά μέσα
μεταφοράς
Ποσοστό δημοτικού στόλου οχημάτων που
τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές
ενέργειας

Ο-ΑΜ-2
Ο-ΕΥ-1
Ο-ΕΥ-2
Ο-ΕΥ-3
Ο-ΔΣ-1
Ο-ΔΣ-2
Ο-ΔΣ-3
Ο-ΔΣ-4
Ο-ΜΕ-1
Ο-ΜΕ-2

Ο-ΜΕ-4
Ο-ΟΠ-1

Ο-ΝΤ-1
Ο-ΝΤ-2
Π-ΔΧ-1
Π-ΔΧ-2
Π-ΔΧ-3
Π-ΔΧ-4
Π-ΚΕ-1
Π-ΚΕ-2
Π-ΚΕ-3
Π-ΚΕ-4
Π-ΚΕ-5

Επίπεδα κυκλοφοριακού θορύβου

Π-ΚΘ-1

Ποσοστό έκτασης της πόλης που καταλαμβάνεται
από υποδομές μεταφορών

Π-ΚΑ-1
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Άξονας
βιωσιμότητας

Στόχος

Δείκτης

ID

μεταφορών

Περιορισμός των εκπομπών
αερίων

Προώθηση μη-μηχανοκίνητων
μέσων μεταφοράς

Μέση ηλικία δημοτικού στόλου οχημάτων
Κατανομή δημοτικού στόλου οχημάτων κατά
πρότυπο εκπομπών αερίων ρύπων
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τον δημοτικό στόλο
οχημάτων
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τα λεωφορεία του
ΟΑΣΘ εντός των ορίων του Δήμου
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τα ιδιωτικά μέσα
μεταφοράς
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί
σε πεζόδρομους
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου υφίσταται
δίκτυο ποδηλατοδρόμων
Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε
ικανοποιητική/καλή κατάσταση
Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που
πληροί τις προδιαγραφές

Οι δείκτες που παρουσιάζονται στον παραπάνω
πίνακα (Πίνακας 4.1), υπολογίζονται από ένα έως
τρία διαφορετικά χωρικά επίπεδα αναφοράς
(επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας, επίπεδο
Δημοτικής
Ενότητας,
επίπεδο
Δήμου2),
αναλόγως τη φύση των δεικτών κάθε φορά, αλλά

Π-ΕΑ-1
Π-ΕΑ-2
Π-ΕΑ-3
Π-ΕΑ-4
Π-ΕΑ-5
Π-ΜΜ-1
Π-ΜΜ-2
Π-ΜΜ-3
Π-ΜΜ-4
Π-ΜΜ-5

και τη διαθεσιμότητα των πρωτογενών
δεδομένων. Το χωρικό επίπεδο αναφοράς στο
οποίο υπολογίζεται κάθε ένας από τους 68
δείκτες απεικονίζεται στον Πίνακα 4.2 που
ακολουθεί.

Πίνακας 4.2 Χωρικό επίπεδο αναφοράς κατά τον υπολογισμό των 68 δεικτών του ΣΒΑΚ του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης
Πολεοδομική
Δημοτική
Δήμος
Ενότητα
Ενότητα
ID

Κ-ΟΑ-1

Κ-ΟΑ-2

Κ-ΟΑ-3

Κ-ΟΑ-4

Κ-ΑΑ-1

Δείκτης

Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών
από οδικά τροχαία ατυχήματα ανά 1.000
κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών
από οδικά τροχαία ατυχήματα με
εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες ανά
1.000 κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών
από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων ανά 1.000
κατοίκους
Ετήσιος αριθμός νεκρών και τραυματιών
από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων με
εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες ανά
1.000 κατοίκους
Ποσοστό παιδιών που μετακινούνται με
ποδήλατο ή πεζή από/προς το σχολείο

●

●

●

●
●

●

2

Το επίπεδο Δημοτικής Ενότητας και το επίπεδο Δήμου
αναφέρονται μόνο στην εντός σχεδίου περιοχή
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Πολεοδομική
Ενότητα
ID

Κ-ΠΣ-1
Κ-ΠΣ-2

Χρησιμοποιημένη αστική γη ανά κάτοικο

Κ-ΠΣ-3

Μείξη χρήσεων γης

Κ-ΠΛ-1

Αριθμός μέσων μεταφοράς
Μέση συχνότητα λεωφορειακών γραμμών
του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον Δήμο
Μέση ταχύτητα κίνησης λεωφορειακών
γραμμών του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον
Δήμο
Ποσοστό μήκους του δικτύου
λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ όπου
υφίστανται λωρίδες αποκλειστικής κίνησης
λεωφορείων
Ποσοστό αξιοπιστίας δρομολογίων
λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν
τον Δήμο
Σύνολο επιβατοωρών με ΔΑΣ

Κ-ΠΡ-1
Κ-ΠΡ-2
Κ-ΠΡ-3
Κ-ΠΡ-4
Κ-ΠΡ-5
Κ-ΠΡ-6
Κ-ΠΡ-7
Κ-ΠΡ-8
Κ-ΠΡ-9
Κ-ΠΡ-10

Κ-ΠΔ-1
Κ-ΠΔ-2

Κ-ΠΔ-3

Κ-ΠΔ-4
Κ-ΠΔ-5
Κ-ΜΜ-1

Κ-ΜΜ-4

Κατανομή μετακινήσεων κατά μέσο
Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα ιδιωτικών
μέσων μεταφοράς
Διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα
λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ που
εξυπηρετούν τον Δήμο
Αριθμός ΙΧ οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους

Κ-ΜΜ-5

Στάθμες εξυπηρέτησης

Ο-ΑΜ-1

Μέση πλήρωση ΙΧ οχημάτων

Κ-ΜΜ-2
Κ-ΜΜ-3

Δήμος

Δείκτης

Ποσοστό γονέων που αισθάνονται
ασφάλεια κατά τη μετακίνηση των παιδιών
τους από/προς το σχολείο
Ποσοστό λεωφορείων που είναι
προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 200 m από στάσεις
λεωφορείων
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από βασικές
υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους
εκπαίδευσης
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους διοίκησης
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από υπηρεσίες υγείας
& πρόνοιας
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από χώρους
πολιτισμού
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 800 m από αθλητικές
εγκαταστάσεις
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι
προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων
Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται
οδηγός όδευσης τυφλών
Πληθυσμιακή πυκνότητα

Κ-ΑΑ-2

Δημοτική
Ενότητα

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

59

Πολεοδομική
Ενότητα
ID

Ο-ΑΜ-2
Ο-ΕΥ-1
Ο-ΕΥ-2
Ο-ΕΥ-3
Ο-ΔΣ-1
Ο-ΔΣ-2
Ο-ΔΣ-3
Ο-ΔΣ-4
Ο-ΜΕ-1
Ο-ΜΕ-2
Ο-ΜΕ-3
Ο-ΜΕ-4
Ο-ΟΠ-1
Ο-ΑΟ-1
Ο-ΝΤ-1
Ο-ΝΤ-2
Π-ΔΧ-1
Π-ΔΧ-2
Π-ΔΧ-3
Π-ΔΧ-4
Π-ΚΕ-1
Π-ΚΕ-2
Π-ΚΕ-3
Π-ΚΕ-4
Π-ΚΕ-5

Δημοτική
Ενότητα

Δήμος

Δείκτης

Μέση πλήρωση λεωφορειακών γραμμών
του ΟΑΣΘ που εξυπηρετούν τον Δήμο
Κατανομή οδικού δικτύου κατά αριθμό
λωρίδων
Ποσοστό μήκους οδικού δικτύου που
αντιστοιχεί σε βασικούς οδικούς άξονες
Αριθμός φορέων που εμπλέκονται σε
ζητήματα μεταφορών εντός των ορίων του
Δήμου
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που
διατίθενται για Park and Ride
Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε
δημοτικούς χώρους ανά 1.000 κατοίκους
Λόγος της ζήτησης προς την προσφορά
στάθμευσης
Ποσοστό θέσεων στάθμευσης που
διατίθενται χωρίς πληρωμή
Λόγος του αριθμού εργαζομένων που
κατοικούν και εργάζονται εντός των ορίων
του Δήμου προς τον αριθμό των
εργαζομένων που κατοικούν στον Δήμο
Μέσος χρόνος μετακίνησης για εργασία
Μέσο ημερήσιο μήκος μετακινήσεων για
εργασία
Ποσοστό μετακινουμένων για εργασία οι
οποίοι διανύουν καθημερινά αποστάσεις
μεγαλύτερες των 10 km
Ποσοστό μηνιαίου εισοδήματος των
νοικοκυριών που διατίθεται σε δαπάνες για
μετακινήσεις
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών
διακυβέρνησης (e-government) που
διατίθενται από τον Δήμο
Ποσοστό χρησιμοποίησης νέων μέσων και
τεχνολογιών για την ενημέρωση των
μετακινουμένων
Ποσοστό έκτασης της πόλης που
αντιστοιχεί σε χώρους πρασίνου
Έκταση χώρων πρασίνου ανά κάτοικο
Ποσοστό μήκους του βασικού οδικού
δικτύου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
ταχύτητας τα 30 km/h
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που
αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας
Κατανομή λαμπτήρων οδικού φωτισμού
κατά τύπο
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τον
δημοτικό στόλο οχημάτων
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τα
λεωφορεία του ΟΑΣΘ εντός των ορίων του
Δήμου
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων από τα
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς
Ποσοστό δημοτικού στόλου οχημάτων που
τροφοδοτούνται με
ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
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Πολεοδομική
Ενότητα
ID

Π-ΚΘ-1
Π-ΚΑ-1
Π-ΕΑ-1
Π-ΕΑ-2
Π-ΕΑ-3
Π-ΕΑ-4
Π-ΕΑ-5
Π-ΜΜ-1
Π-ΜΜ-2
Π-ΜΜ-3
Π-ΜΜ-4
Π-ΜΜ-5

Δημοτική
Ενότητα

Δήμος

Δείκτης

●

Επίπεδα κυκλοφοριακού θορύβου
Ποσοστό έκτασης της πόλης που
καταλαμβάνεται από υποδομές μεταφορών
Μέση ηλικία δημοτικού στόλου οχημάτων
Κατανομή δημοτικού στόλου οχημάτων
κατά πρότυπο εκπομπών αερίων ρύπων
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τον δημοτικό
στόλο οχημάτων
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τα λεωφορεία
του ΟΑΣΘ εντός των ορίων του Δήμου
Ετήσιες εκπομπές CO2 από τα ιδιωτικά
μέσα μεταφοράς
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου που
αντιστοιχεί σε πεζόδρομους
Ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου όπου
υφίσταται δίκτυο ποδηλατοδρόμων
Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε
ικανοποιητική/καλή κατάσταση
Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος
που πληροί τις προδιαγραφές

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται οι παραπάνω
δείκτες βάσει των παραδοτέων του ερευνητικού
έργου στα οποία αναλύονται και υπολογίζονται.
Οι πρώτοι 38 δείκτες υπολογίζονται στα επόμενα
κεφάλαια του παρόντος παραδοτέου και
συμβολίζονται στο εν λόγω σχήμα με μπλε
χρώμα, ενώ οι επόμενοι 24 στο παραδοτέο με
τίτλο «D.3.1 - Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων
διερεύνησης χαρακτηριστικών μετακίνησης και

●

●

●

●

κυκλοφοριακών παραμέτρων στην περιοχή
μελέτης» (απεικονίζονται με μπεζ χρώμα). Στο
σημείο αυτό πρέπει ακόμη να σημειωθεί, ότι ένας
πρόσθετος αριθμός δεικτών (6) αναμένεται να
υπολογιστεί με τη δόμηση ενός μαθηματικού
υποδείγματος μετακινήσεων για τον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (απεικονίζονται με
κόκκινο χρώμα).
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Σχήμα 4.1 Παρουσίαση των δεικτών βάσει των παραδοτέων στα οποία υπολογίζονται
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5
Απογραφή οδικού δικτύου
και στάθμευσης
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5.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η απογραφή
του οδικού δικτύου και της στάθμευσης για το
σύνολο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής
ενότητες εργασίας:
•
•
•
•

•

•

Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου
Αριθμός λωρίδων ανά κατεύθυνση
Σηματοδοτούμενοι κόμβοι
Προσφορά και ζήτηση στάθμευσης

των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η
διοχέτευση της κυκλοφορίας από το τοπικό
δίκτυο στις αρτηρίες.
Δευτερεύουσα συλλεκτήρια. Παρόμοια με την
παραπάνω αλλά με διαφορετικά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά
και
μικρότερους
κυκλοφοριακούς φόρτους.
Τοπική οδός. Χρησιμοποιείται για την άμεση
πρόσβαση από/προς το υπόλοιπο οδικό
δίκτυο και από/προς τις παρόδιες χρήσεις
γης. Δεν επιδιώκονται υψηλές ταχύτητες και
διαμπερείς συνδέσεις.

5.2 Απογραφή οδικού δικτύου

Η λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου που
παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα βασίζεται
στα εξής στοιχεία και δεδομένα:

Η λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου της
περιοχής μελέτης, όπως προτείνεται από την
ομάδα έργου, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:3

•
•
•

•

•

•

•

Ταχεία λεωφόρος. Κύρια αρτηρία μη
διακοπτόμενης ροής, δηλαδή με πλήρη
έλεγχο των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων
κόμβων/διαβάσεων
σε
όλες
τις
διασταυρώσεις με άλλες οδούς και με
παράπλευρες απώλειες για την εξυπηρέτηση
της τοπικής κυκλοφορίας. Προορίζονται για
την εξυπηρέτηση μετακινήσεων μεγάλου
μήκους με υψηλή ταχύτητα.
Κύρια αρτηρία. Αρτηρία με μερικό έλεγχο των
προσβάσεων
μέσω
ανισόπεδων
και
σηματοδοτούμενων
κόμβων
και
με
περιορισμό της απευθείας πρόσβασης από
την τοπική κυκλοφορία και τις οδούς
δευτερεύουσας
σημασίας.
Δυνατότητα
εξυπηρέτησης διαμπερών μετακινήσεων με
σχετικά υψηλή ταχύτητα.

Επιτόπια παρατήρηση
Χαρτογραφική αναγνώριση
Επικαιροποίηση και αξιολόγηση διαθέσιμων
πηγών και υποβάθρων (ΓΠΣ των πρώην
Δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης,
γεωχωρικά υπόβαθρα όμορων Δήμων,
χαρτογραφικό υπόβαθρο του οδικού δικτύου
από την ΕΛΣΤΑΤ

Το μήκος του βασικού οδικού δικτύου (κύριες και
δευτερεύουσες
αρτηρίες,
κύριες
και
δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδοί) ανέρχεται σε
21,13% του συνολικού μήκους του οδικού
δικτύου. Το ποσοστό των τοπικών οδών είναι
αρκετά υψηλό και αυτό οφείλεται στο μέγεθος και
τα χαρακτηριστικά του Δήμου και τις ανάγκες για
πραγματοποίηση μετακινήσεων κυρίως τοπικού
χαρακτήρα.
Μήκος βασικού οδικού δικτύου
Μήκος τοπικού οδικού δικτύου

Δευτερεύουσα
αρτηρία.
Εξυπηρετεί
μετακινήσεις μικρότερου μήκους και με
μικρότερη ταχύτητα σε σχέση με μία κύρια
αρτηρία. Οι δευτερεύουσες συμπληρώνουν
τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό
δίκτυο.
Πρωτεύουσα συλλεκτήρια. Κατανομή των
μετακινήσεων από τις αρτηρίες στο δίκτυο

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Σχήμα 5.1 Ποσοστά βασικού και τοπικού οδικού
δικτύου

3

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι οι πεζόδρομοι
και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας δεν εξετάζονται στο πλαίσιο

της λειτουργικής ιεράρχησης του οδικού δικτύου αλλά
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.
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Αναλυτικά η λειτουργική ιεράρχηση του οδικού

δικτύου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2.
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Σχήμα 5.2 Λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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Όσον αφορά τον αριθμό λωρίδων ανά
κατεύθυνση για το σύνολο του οδικού δικτύου της
περιοχής μελέτης, προκύπτει ότι μόνο σε ένα
μικρό ποσοστό του οδικού δικτύου, της τάξης του
12%, υπάρχουν 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση
(Σχήμα 5.3). Στο υπόλοιπο δίκτυο, λόγω των
περιορισμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών
και της λειτουργικής ιεράρχησης του οδικού
δικτύου, υπάρχουν 1 ή 2 λωρίδες ανά
κατεύθυνση.

Μοναστηρίου, Λαγκαδά και Δενδροποτάμου, και
σε κρίσιμες διασταυρώσεις του οδικού δικτύου
όπου
παρατηρούνται
σχετικά
υψηλοί
κυκλοφοριακοί φόρτοι.

12%

1 λωρίδα/κατεύθυνση
40%

48%

Το σύνολο των σηματοδοτούμενων κόμβων για
την περιοχή μελέτης παρουσιάζεται στο Σχήμα
5.4. Οι σηματοδοτούμενοι κόμβοι εντοπίζονται
κατά
μήκος
κύριων
αρτηριών,
όπως

2 λωρίδα/κατεύθυνση
3 λωρίδα/κατεύθυνση

Σχήμα 5.3 Κατανομή οδικού δικτύου κατά αριθμό
λωρίδα ανά κατεύθυνση

Σχήμα 5.4 Θέσεις σηματοδοτούμενων κόμβων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΑμεΑ), πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) με
τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Πιο αναλυτικά,
αρχικά υλοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας του
Δήμου και παραχωρήθηκε στην ομάδα έργου η
απογραφή της σήμανσης στο σύνολο του οδικού
δικτύου. Στη συνέχεια, η ομάδα έργου εισήγαγε τα
παραπάνω στοιχεία σε περιβάλλον GIS και

5.3 Απογραφή στάθμευσης
5.3.1 Προσφορά στάθμευσης
Όσον αφορά την προσφορά στάθμευσης, ο
υπολογισμός των νόμιμων θέσεων που
διατίθενται παρά την οδό όπως και των ειδικών
θέσεων στάθμευσης (πχ. θέσεις στάθμευσης
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δημιούργησε τα αντίστοιχα αρχεία shapefiles. Τα
shapefiles που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το
διάγραμμα ροής των βασικών εργασιών που
υλοποιήθηκαν προκειμένου να υπολογιστεί ο
αριθμός των νόμιμων και ειδικών θέσεων
στάθμευσης παρά την οδό απεικονίζονται στο
Σχήμα 5.5.
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Γραμμικό shapefile
Οδικό δίκτυο

Γραμμικό shapefile
Πλευρές οικοδομικών
τετραγώνων

Σημειακό shapefile
Φωτ. σηματοδότες

Σημειακό shapefile
Πινακίδες Ρ-2

Σημειακό shapefile
Πινακίδες Ρ-39, Ρ40

-Αριθμός κατευθύνσεων
-Πλάτος οδού

-Μήκος πλευρών

-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση λόγω φωτ.
σηματοδοτών

-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση λόγω
STOP

-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση λόγω
σήμανσης

Σημειακό shapefile
Διαβάσεις πεζών

Σημειακό shapefile
Γωνίες ΟΤ

Σημειακό shapefile
Θέσεις στάθμευσης
ΑμεΑ

Σημειακό shapefile
Άλλες ειδικές
θέσεις στάθμευσης

Σημειακό shapefile
Άδειες διέλευσης
ιδιωτικών χώρων

-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση λόγω
διαβάσεων πεζών

-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση από γωνίες
ΟΤ

-Μήκος θέσεων
στάθμευσης ΑμεΑ

-Μήκος άλλων
ειδικών θέσεων
στάθμευσης

-Μήκος εισόδων
διέλευσης σε
ιδιωτικούς χώρους

Σημειακό shapefile
Στάσεις λεωφορείων
-Μήκος όπου
απαγορεύεται η
στάθμευση από στάσεις
λεωφορείων

1. Απαλοιφή εγγραφών από shapefile «Πλευρές οικοδομικών τετραγώνων» σε περίπτωση ύπαρξης πεζοδρόμου
2. Καταχώριση περιγραφής «Απαγόρευση λόγω γεωμετρίας» σε εγγραφές του shapefile «Πλευρές οικοδομικών
τετραγώνων» αν ο αριθμός κατευθύνσεων στο «Οδικό δίκτυο» =1 και το πλάτος οδού <4 m ή ο αριθμός
κατευθύνσεων στο «Οδικό δίκτυο» =2 και το πλάτος οδού < 6,5 m

3. Καταχώριση περιγραφής «Απαγόρευση λόγω σήμανσης» σε εγγραφές του shapefile «Πλευρές οικοδομικών
τετραγώνων» αν υπάρχει εγγραφή του shapefile «Σήματα Ρ-39, Ρ-40»

4. Υπολογισμός του αριθμού νόμιμων θέσεων στάθμευσης στην οδό στις υπόλοιπες εγγραφές του shapefile
«Πλευρές οικοδομικών τετραγώνων» ως εξής:
[Αριθμός νόμιμων θέσεων στάθμευσης] = {[Μήκος πλευρών] – [Μήκος που απαγορεύεται η στάθμευση από
γωνίες ΟΤ] – [Μήκος που απαγορεύεται η στάθμευση λόγω φωτ. σηματοδοτών] – [Μήκος που απαγορεύεται η
στάθμευση λόγω STOP] – [Μήκος που απαγορεύεται η στάθμευση λόγω σήμανσης] – [Μήκος που
απαγορεύεται η στάθμευση λόγω διαβάσεων πεζών] – [Μήκος που απαγορεύεται η στάθμευση λόγω στάσεων
λεωφορείων] – [Μήκος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ] – [Μήκος άλλων ειδικών θέσεων στάθμευσης] – [Μήκος
εισόδων διέλευσης σε ιδιωτικούς χώρους]} / 5

5. Υπολογισμός του αριθμού ειδικών θέσεων στάθμευσης στην οδό στις υπόλοιπες εγγραφές του shapefile
«Πλευρές οικοδομικών τετραγώνων» ως εξής:
[Αριθμός ειδικών θέσεων στάθμευσης]= {[Μήκος θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ] + [Μήκος άλλων ειδικών θέσεων
στάθμευσης]} / 5

Σχήμα 5.5 Απαιτούμενα shapefiles και διάγραμμα ροής των εργασιών που ακολουθήθηκαν προκειμένου να
υπολογιστεί η προσφορά στάθμευσης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το
μήκος από φωτεινό σηματοδότη, πινακίδα P-2,
γωνία οικοδομικού τετραγώνου, διαβάσεις πεζών

και στάσεις λεωφορείων στο οποίο απαγορεύεται
η στάθμευση λήφθηκε από τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.
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Επιπλέον,
ακολουθήθηκε
αποσυνθετική
προσέγγιση και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε
να μην ληφθούν υπόψη και αφαιρεθούν
πολλαπλές φορές τα μήκη τα οποία
αλληλεπικαλύπτονται (πχ. μήκος από φωτεινό
σηματοδότη και πινακίδα P-2 τα οποία βρίσκονται
στο ίδιο σημείο.

7%

12

Γωνία ΟΤ

5

Διάβαση πεζών
Στάση λεωφορείων

6%

48%
39%

Πίνακας 5.1 Μήκος στο οποίο απαγορεύεται η
στάθμευση σύμφωνα με τον ΚΟΚ
Μήκος στο οποίο
Αιτία
απαγορεύεται η
στάθμευση (m)
Φωτεινός σηματοδότης
20
Πινακίδα Ρ-2

Απαγόρευση
λόγω
σήμανσης &
γεωμετρίας
Απαγόρευση
λόγω
σήμανσης
Απαγόρευση
λόγω
γεωμετρίας
Ελεύθερη
στάθμευση
παρά την οδό

Σχήμα 5.6 Ποσοστιαία κατανομή πλευρών ΟΤ βάσει
του καθεστώτος στάθμευσης

Το ποσοστό των θέσεων στάθμευσης στην οδό
που διατίθενται χωρίς πληρωμή ανέρχεται στο
100%,
καθώς
δεν
υπάρχει
καθεστώς
ελεγχόμενης
στάθμευσης
στον
Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Σχήμα 5.7). Όσον
αφορά τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
(Σχήματα 5.8, 5.9 & Πίνακας 5.2) το ποσοστό των
ελεύθερων θέσεων ανέρχεται στο 69,53% για το
σύνολο του Δήμου, ενώ είναι 100% για τη ΔΕ
Αμπελοκήπων και 19,09% για τη ΔΕ Μενεμένης.

5
24 (12 πριν και μετά)

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της
προσφοράς στάθμευσης ανέδειξαν μια σειρά από
ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά,
στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 5.6) παρουσιάζεται
η ποσοστιαία κατανομή των πλευρών των
οικοδομικών τετραγώνων βάσει του καθεστώτος
στάθμευσης. Από τη θεώρηση του εν λόγω
σχήματος προκύπτει ότι η στάθμευση παρά την
οδό επιτρέπεται σχεδόν στις μισές πλευρές των
οικοδομικών τετραγώνων στην περιοχή μελέτης,
ενώ όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα, μόνο σε ένα
μικρό τμήμα ισχύει καθεστώς απαγόρευσης
στάθμευσης λόγω ρυθμιστικής σήμανσης.
Επίσης, σχεδόν στο 40% του πλευρών των
οικοδομικών τετραγώνων, παρότι δεν υπάρχει
σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης, δεν
επιτρέπεται η στάθμευση λόγω περιορισμένων
γεωμετρικών χαρακτηριστικών (πλάτους οδών).
Συνολικά διατίθενται 8.232 νόμιμες θέσεις
στάθμευσης παρά την οδό και 79 ειδικές θέσεις,
εκ των οποίων οι 65 προορίζονται για τη
στάθμευση των ΙΧ αυτοκινήτων των ΑμεΑ.

Αριθμός θέσεων στάθμευσης χωρίς πληρωμή
στην οδό
Αριθμός θέσεων στάθμευσης επί πληρωμή
στην οδό

100%
Σχήμα 5.7 Κατανομή θέσεων στάθμευσης στην οδό
βάσει τιμολογιακής πολιτικής
Αριθμός θέσεων στάθμευσης χωρίς πληρωμή
σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης
Αριθμός θέσεων στάθμευσης επί πληρωμή σε
δημοτικούς χώρους στάθμευσης

30%
70%

Σχήμα 5.8 Κατανομή θέσεων στάθμευσης σε
δημοτικούς χώρους βάσει τιμολογιακής πολιτικής
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Σχήμα 5.9 Θέση, χωρητικότητα και τιμολογιακή πολιτική δημοτικών χώρων στάθμευσης
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Στον
παρακάτω
πίνακα
(Πίνακας 5.2)
παρουσιάζεται η χωρητικότητα των διαθέσιμων
δημοτικών χώρων στάθμευσης στις Δημοτικές
ενότητες των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης.
Η τιμολόγηση για τους χώρους στάθμευσης επί
πληρωμή ανέρχεται σε 10€/μήνα για τα ΙΧ
αυτοκίνητα και 5€/μήνα για τα δίκυκλα.

των θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ. Ο αριθμός
θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ ανέρχεται στις 59
θέσεις, ενώ ο λόγος των θέσεων αυτών προς το
σύνολο των προσφερόμενων θέσεων στην
περιοχή μελέτης είναι 0,7%, ποσοστό εξαιρετικά
χαμηλό.
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για το σύνολο
του οδικού δικτύου του Δήμου προβλέπεται μόνο
μία θέση φορτοεκφόρτωσης και η οποία βρίσκεται
στην οδό Βενιζέλου. Κάτι τέτοιο έχει ως
αποτέλεσμα να πραγματοποιείται με δυσκολία η
φορτοεκφόρτωση αγαθών για την εξυπηρέτηση
των καταστημάτων της περιοχής και να
προκαλούνται καθυστερήσεις.

Μενεμένης

Αμπελοκήπων

Πίνακας 5.2 Χωρητικότητα και τιμολογιακή πολιτική
δημοτικών χώρων στάθμευσης
Αριθμό
Τιμολ.
Δ
Θέση
ς
πολιτική
Ε
θέσεων
Μεγ. ΑλεξάνδρουΔωρεάν
148
Φιλιππουπόλεως
ΦιλιππουπόλεωςΔωρεάν
60
Καλλιβουλου
ΦΙλιππουπόλεωςΔωρεάν
130
Κέννεντυ
Δωρεάν
Βενιζέλου-Κραγιά
95
Ν. Πλαστήρα-Μιαούλη

48

Δωρεάν

Στρατόπεδο

300

Δωρεάν

Σύνολο
Αγ. ΠαρασκευήςΑφροδίτης
Κωνσταντινουπόλεως
-Σολωμού
Κυρίμης

781

Ναυάρχου Βότση

141

Στρατόπεδο «Μεγ.
Αλέξανδρος»

241

Σύνολο

472

25
45
20

5.3.2 Ζήτηση στάθμευσης
Όσον αφορά την προσέγγιση για τον υπολογισμό
της ζήτησης στάθμευσης, η πλέον διαδεδομένη
μεθοδολογία είναι αυτή των «χρήσεων γης» και η
οποία χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα έργου για
την εκτίμηση των αναγκών στάθμευσης στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Επί
πληρωμ
ή
Επί
πληρωμ
ή

Η μεθοδολογία αυτή αξιοποιεί πολεοδομικά
δεδομένα (πχ. δομημένη επιφάνεια, συντελεστής
δόμησης, ποσοστό κάλυψης) και στοιχεία
χρήσεων γης και οδηγεί στην εκτίμηση της
ζήτησης με βάση ειδικούς συντελεστές. Μονάδα
υπολογισμού αποτελεί το ΟΤ ακόμα και στην
περίπτωση που η χρήση γης αυτού δεν είναι
αμιγής. Βασική παραδοχή της εν λόγω
μεθοδολογίας αποτελεί η εξάντληση του
ισχύοντος συντελεστή δόμησης, γεγονός που
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις (όπου ο
συντελεστής δόμησης δεν έχει εξαντληθεί) να
οδηγεί σε ελαφριά υπερεκτίμηση της ζήτησης. Τα
3 βασικά βήματα που απαιτούνται για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας περιγράφονται στο
Σχήμα 5.11.

Ο αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς
χώρους ανά 1.000 κατοίκους ανέρχεται σε 24,04
και χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλός. Η
τιμολογιακή πολιτική του Δήμου για τους
δημοτικούς χώρους στάθμευσης είναι αρκετά
ευνοϊκή, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να αυξήσει
τη χρήση αυτών των χώρων, με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι χώροι στάθμευσης να μην
αξιοποιούνται πλήρως.
Δεδομένου ότι στον Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης δεν υφίσταται κάποιος οργανωμένος
χώρος Park and Ride, το ποσοστό των θέσεων
στάθμευσης που διατίθενται για Park and Ride
είναι 0%.
Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται η χωροθέτηση
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Σχήμα 5.10 Ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
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1. Υπολογισμός του εμβαδού και της δομημένης επιφάνειας κάθε ΟΤ ως εξής:
[Δομημένη επιφάνεια ΟΤ]= [Εμβαδόν ΟΤ] * [Συντελεστής Δόμησης] * [Ποσοστό κάλυψης]
2. Υπολογισμός της δομημένης επιφάνειας των βασικών χρήσεων γης ως εξής:
α) Υπολογισμός της δομημένης επιφάνειας κατοικίας κάθε ΟΤ:
[Δομημένη επιφάνεια κατοικίας ΟΤ] = {[Εμβαδόν ΟΤ] - [Εμβαδόν χώρων πρασίνου] - [Εμβαδόν παιδικών
χαρών] - [Εμβαδόν Δημ. Χώρων στάθμευσης] – {[Εμβαδόν ΟΤ] * [Ποσοστό υπηρεσιών, γραφείων,
καταστημάτων υγειον. Ενδιαφέροντος στο ΟΤ]} - [Εμβαδόν εκκλησιών] - [Εμβαδόν σχολικών συγκροτημάτων] [Εμβαδόν ξενοδοχείων] - [Εμβαδόν χώρων υγείας & πρόνοιας] - [Εμβαδόν αθλητικών εγκαταστάσεων] ) * [ΣΔ] *
[ΠΚ]} - [Δομημένη επιφάνεια αποθηκών και χώρων χονδρεμπορίου] - [Δομημένη επιφάνεια βιοτεχνιών] [Δομημένη επιφάνεια θεάτρων & κινηματογράφων] - [Δομημένη επιφάνεια συνεργείων] - [Δομημένη επιφάνεια
γυμναστηρίων] - [Δομημένη επιφάνεια υπεραγορών & supermarkets] - [Δομημένη επιφάνεια βιβλιοθηκών &
χώρων πολιτισμού]
β) Υπολογισμός της δομημένης επιφάνειας υπηρεσιών, γραφείων, καταστημάτων:
[Δομημένη επιφάνεια υπηρεσιών, γραφείων, καταστημάτων]= [Εμβαδόν ΟΤ] * [Ποσοστό υπηρεσιών, γραφείων,
καταστημάτων υγειον. Ενδιαφέροντος στο ΟΤ] * [ΣΔ] * [ΠΚ]
3. Εφαρμογή ειδικών συντελεστών για να προκύψει η συνολική εκτίμηση της ζήτησης θέσεων στάθμευσης (Οι
συντελεστές στάθμευσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνοι με τα σχετικά ΠΔ από τα οποία ορίζονται
ελάχιστοι και ανώτατοι αριθμοί θέσεων για κατοικία ενώ καθορίζονται και ειδικοί συντελεστές για εκπαίδευση,
γραφεία κλπ.). Οι ειδικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Κατοικία
Υπηρεσίες
Εκκλησίες
Ξενοδοχεία
Υπεραγορές
Κινηματογράφοι
ΙΚΑ κλπ.
Σχολεία
Γήπεδα
Συνεργεία
Βιοτεχνίες
Αποθήκες
Πολιτισμός

1 θέση στάθμευσης ανά 150 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 80 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 10 κλίνες
1 θέση στάθμευσης ανά 40 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 100 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 50 m2
0,33 θέσεις στάθμευσης ανά 1 αίθουσα
1 θέση στάθμευσης ανά 250 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 150 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 150 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 250 m2
1 θέση στάθμευσης ανά 80 m2

Σχήμα 5.11 Διάγραμμα ροής των εργασιών που ακολουθήθηκαν προκειμένου να υπολογιστεί η ζήτηση στάθμευσης
στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Από την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας
προέκυψε πως η ζήτηση στάθμευσης στο
επίπεδο του Δήμου ανέρχεται σε 14.070 θέσεις,
αριθμός που ισοδυναμεί με 1,67 φορές την
προσφορά των νόμιμων θέσεων στάθμευσης
στην οδό. Η σημαντική αυτή διαφορά μεταξύ της
προσφοράς θέσεων στάθμευσης στην οδό και
της ζήτησης στάθμευσης σε συνδυασμό με τα
ευρήματα που παρουσιάζονται παραπάνω
(Σχήμα 5.6) αναδεικνύουν τόσο την ανάγκη για
μερική
αναθεώρηση
του
συστήματος
κατευθύνσεων των οδών (μονόδρομοι, διπλής
κατεύθυνσης), ώστε να μετατραπούν σε νόμιμες
οι θέσεις στάθμευσης που προς το παρόν
απαγορεύονται λόγω γεωμετρίας όσο και για

κριτική αξιολόγηση της υφιστάμενης σήμανσης
και απομάκρυνση των παρωχημένων, λάθος
τοποθετημένων πινακίδων. Βέβαια, στο σημείο
αυτό πρέπει ακόμη να σημειωθεί πως αφενός η
προσφορά στάθμευσης στην οδό, όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπολογίστηκε
βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΟΚ, οι οποίες
σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνονται ως
υπερβολικές, ενώ αφετέρου αν ληφθούν υπόψη
και οι σχεδόν 700 άδειες διέλευσης για ιδιωτικούς
χώρους στάθμευσης και οι 1.253 θέσεις που
προσφέρονται
σε
δημοτικούς
χώρους
στάθμευσης,
το
έλλειμμα
στάθμευσης
περιορίζεται σημαντικά.
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Σχήμα 5.13 Διαφορά της ζήτησης από την προσφορά στάθμευσης ανά ΟΤ
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6
Καταγραφή του συστήματος
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
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6.1 Εισαγωγή

•

Τα μέσα δημοσίων συγκοινωνιών που
εξυπηρετούν τις καθημερινές μετακινήσεις στην
περιοχή μελέτης είναι:

•
•
•
•

•

•
•

Τα αστικά λεωφορεία του Οργανισμού
Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης
(ΟΑΣΘ).
Τα λεωφορεία του δημοτικού στόλου του
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Τα ταξί.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32Α: Κ. Ηλιούπολη-Αριστοτέλους μέσω
Γυμναστηρίου
34: Α. Ηλιούπολη-Αριστοτέλους
38: ΝΣ Σταθμός-Νέα Ευκαρπία
40: ΝΣ Σταθμός-Καλοχώρι
40Α:
ΝΣ
Σταθμός-Καλοχώρι
μέσω
Ρομποπούλου
40Κ: ΝΣ Σταθμός-Καλοχώρι μέσω ΣΔΟΕ
42Α: Κορδελιό-Κοιμητήρια Ευόσμου από
Μενεμένη
42Β: Κοιμητήρια Ευόσμου-Αμπελόκηποι
45: ΚΤΕΛ Μακεδονία-ΚΤΕΛ ΧαλκιδικήςCosmos
45Α:
ΚΤΕΛ
Μακεδονία-Cosmos-ΚΤΕΛ
Χαλκιδικής
45Β: ΚΤΕΛ Μακεδονία-ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
51: ΝΣ Σταθμός-Σίνδος
52: ΝΣ Σταθμός-ΑΤΕΙ Σίνδου
54: ΝΣ Σταθμός-Ιωνία
54Α: ΝΣ Σταθμός-Ιωνία μέσω ΙΝ Αγ.
Αθανασίου
56: ΝΣ Σταθμός-Ωραιόκαστρο
56Α: ΝΣ Σταθμός-Ωραιόκαστρο-Γυμνάσιο
80: ΚΤΕΛ-Μάλγαρα
80Α: Μάλγαρα-ΚΤΕΛ μέσω Ανατολικού
80Β: Μάλγαρα-ΚΤΕΛ μέσω Ανατολικού
80Ε: ΚΤΕΛ-Μάλγαρα μέσω Ιωνίας
81: ΚΤΕΛ-Κουφάλια
81Α: ΚΤΕΛ-Αγ. Αθανάσιος-Κουφάλια
81Β: Κουφάλια-Αγ. Αθανάσιος-ΚΤΕΛ
81Ε: Ελεούσα-Κουφάλια

•
•

81Κ: Βαλτοχώρι-ΚΤΕΛ
82Α: Νεοχωρούδα-Πεντάλοφος

•
•

82Β: Πεντάλοφος-Νεοχωρούδα
82Ε: ΚΤΕΛ-Μονόλοφος

•
•

82Κ: Μονόλοφος-ΚΤΕΛ
83: Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη (Εξπρές)

•

83Α: Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη
Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη)

83Β: Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη (ΛαγκαδάςΛαγυνά-Θεσσαλονίκη)
83Μ:
Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη
μέσω
Λουτρών Λαγκαδά
83Τ: Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη μέσω ΙΕΚ
83Χ: Λαγκαδάς-Θεσσαλονίκη (ΧρυσαυγήΛαγκαδάς-Θεσσαλονίκη)

•
•
•
•
•

6.2 Αστικά λεωφορεία ΟΑΣΘ

•
•
•
•
•

Οι ενδοδημοτικές και διαδημοτικές μετακινήσεις
με μέσα μαζικής μεταφοράς στον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης εξυπηρετούνται από
τις παρακάτω λεωφορειακές γραμμές του
Οργανισμού
Αστικών
Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ):
•
•
•
•
•
•

01: Carrefour-Νοσοκ. Παπαγεωργίου-ΚΤΕΛ
01Α: Carrefour-Νοσοκ. ΠαπαγεωργίουΚΤΕΛ μέσω Αμπελοκήπων
09: ΝΣ Σταθμός-Λαχαναγορά
09Α: ΝΣ Σταθμός-Μέσα από τη Λαχαναγορά
09Β: ΝΣ Σταθμός-Λαχαναγορά ΚΤΕΟ
09Ε: ΝΣ Σταθμός-ΚΤΕΟ μέσα από τη
Λαχαναγορά

•
•
•
•

12: ΚΤΕΛ-Κάτω Τούμπα
18: Άγ. Ανάργυροι-Κορδελιό
19: Κορδελιό-ΝΣ Σταθμός
19Α: ΝΣ Σταθμός-Κορδελιό

•
•

20: Μενεμένη-Ερμού
21: Εύοσμος-Αριστοτέλους

•

21Α:
Εύοσμος-Αριστοτέλους
Κοιμητηρίων

μέσω

•
•

27: Σταυρούπολη-Πανεπιστήμιο
27Α: Σταυρούπολη-Πανεπιστήμιο-ΟΑΕΔ

•

•

27Β: Σταυρούπολη-Πανεπιστήμιο-ΓυμνάσιοΛύκειο

•

•
•
•
•

29: Πολίχνη-Αριστοτέλους
29Α: Πολίχνη-Αριστοτέλους μέσω Εργατικών
31: Βούλγαρη-ΚΤΕΛ
32: Κ. Ηλιούπολη-Αριστοτέλους

•
•

(Ανάληψη-
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•
•
•
•
•

μπορεί να διανυθεί για την επιβίβαση σε όχημα
δημοσίων συγκοινωνιών ή για την αποβίβαση
από αυτό και την προσέγγιση στις παρακείμενες
χρήσεις γης. Η μειωμένη ακτίνα επιρροής
χρησιμοποιήθηκε ώστε να ληφθούν υπόψη
κάποιες κατηγορίες ευάλωτων χρηστών (όπως
υπερήλικες) αλλά και λόγω της σχετικά μικρής
έκτασης του Δήμου.

89Α: ΚΤΕΛ-Ξηροχώρι
89Β: ΚΤΕΛ-Ακροπόταμος
89Ε: Ακροπόταμος-ΚΤΕΛ
89Κ: Διεύθυνση Αγιονερίου-Ακροπόταμος
89Ν: Ακροπόταμος-Διεύθυνση Αγιονερίου

Οι λεωφορειακές αυτές γραμμές διασχίζουν τον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, διατρέχοντας
βασικούς οδικούς άξονες (Φιλιππουπόλεως, Ελ.
Βενιζέλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ι. Χαλκίδη, 28ης
Οκτωβρίου, Μοναστηρίου, Θ. Χατζίκου) και
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις προς τους όμορους
δήμους και το υπόλοιπο ΠΣΘ. Επιπλέον, χρήση
των παραπάνω γραμμών μπορούν να κάνουν οι
πολίτες και με σκοπό την ενδοδημοτική
μετακίνηση, στον βαθμό βέβαια που είναι δυνατό.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως η
συντριπτική πλειοψηφία των
παραπάνω
λεωφορειακών γραμμών διέρχονται από τους
οδικούς άξονες Μοναστηρίου και Λαγκαδά, και
ουσιαστικά χρησιμοποιούν τις παραπάνω οδούς
σαν σημεία διέλευσης, εξυπηρετώντας ένα
περιορισμένο τμήμα του Δήμου. Παράλληλα
παρατηρείται απουσία σύνδεσης μεταξύ των
δημοτικών ενοτήτων. Παρόλο τον σημαντικό
αριθμό λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται
από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης,
παρατηρείται απουσία λωρίδων αποκλειστικής
κίνησης λεωφορείων, και ως εκ τούτου η τιμή του
εν λόγω δείκτη είναι 0%. Στο Σχήμα 6.1 που
ακολουθεί παρουσιάζεται το μήκος των εν λόγω
λεωφορειακών γραμμών στα όρια του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ενώ στα Σχήματα 6.2
& 6.3 αποτυπώνονται χαρτογραφικά οι στάσεις,
καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές (μετάβαση
και επιστροφή) που διέρχονται από την περιοχή
μελέτης. Στα Σχήματα 6.4 & 6.5 που ακολουθούν
παρουσιάζονται συνολικά η χωρική κάλυψη του
δικτύου των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών
στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης. Έχουν
αναπτυχθεί δύο ζώνες επιρροής (buffer zone)
ακτίνας 200 μέτρων και 400 μέτρων, αντίστοιχα
γύρω από τις στάσεις των αστικών λεωφορείων
με σκοπό να αποτυπωθεί η χωρική κάλυψη του
δικτύου και το τμήμα του Δήμου που
εξυπηρετείται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
απόσταση των 400 μέτρων είναι μία αποδεκτή
απόσταση περπατήματος που θεωρείται ότι
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Σχήμα 6.1 Μήκος λεωφορειακών γραμμών εντός των
ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

89Ν
89Κ
89Ε
89Β
89Α
83Χ
83Τ
83Μ
83Β
83Α
83
82Κ
82Ε
82Β
82Α
81Κ
81Ε
81Β
81Α
81
80Ε
80Β
80Α
80
56Α
56
54Α
54
52
51
45Β
45Α
45
42Β
42Α
40Κ
40Α
40
38
34
32Α
32
31
29Α
29
27Β
27Α
27
21Α
21
20
19Α
19
18
12
09Ε
09Β
09Α
9
01Α
1

0

5

10

15
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Σχήμα 6.2 Στάσεις και λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ (μετάβαση) που διέρχονται από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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Σχήμα 6.3 Στάσεις και λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ (επιστροφή) που διέρχονται από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

83

Σχήμα 6.4 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από το δίκτυο λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ (ακτίνα 200 μέτρων)
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Σχήμα 6.5 Χωρική κάλυψη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης από το δίκτυο λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ (ακτίνα 400 μέτρων)
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Από τη θεώρηση των παραπάνω σχημάτων
προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της
έκτασης και του πληθυσμού της περιοχής μελέτης
βρίσκεται και κατοικεί αντίστοιχα εντός ακτίνας
200 μέτρων από κάποια στάση αστικού
λεωφορείου. Η τιμή του σχετικού δείκτη ανέρχεται
σε 88,6%, με αποτέλεσμα η προσβασιμότητα των
κατοίκων στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες να
κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Τα αναλυτικά
αποτελέσματα του δείκτη για κάθε Πολεοδομική
Ενότητα δίνονται στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί.

πίνακα προκύπτει ότι η μέση συχνότητα των
λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ που
εξυπηρετούν τον Δήμο ανέρχεται σε 18,7 min, η
οποία δεν κρίνεται ικανοποιητική και ιδιαίτερα
στην περίπτωση όπου η τιμή είναι χαμηλότερη
(μεγαλύτερη συχνότητα) κατά την πρωινή
περίοδο αιχμής.
Πίνακας 6.2 Μέση συχνότητα εξυπηρέτησης
λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ που διέρχονται
από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Μέση
Μέση
Κωδικός
συχνότητα σε
συχνότητα
γραμμής
περιόδους
(min)
αιχμής (min)
1
35
27,5

Πίνακας 6.1 Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί
εντός ακτίνας 200 m από στάσεις λεωφορείων, ανά
Πολεοδομική Ενότητα
Ποσοστό πληθυσμού
χωρικού επιπέδου
Χωρικό επίπεδο
αναφοράς εντός
αναφοράς
ακτίνας 200 m από
στάσεις λεωφορείων
του ΟΑΣΘ
Ακριτών
81,3
Μεταγωγών

100,0

Δημαρχείο

100,0

Φιλίππου

100,0

Βαλιούλη

100,0

Εργατικών κατοικιών

88,4

Ζωοδόχου Πηγής

100,0

Πλατείας Δημοκρατίας

66,7

Σκεπάρνη

100,0

Άνω Καϊστρι

100,0

Κάτω Καϊστρι

100,0

Παλιά Μενεμένη 1

99,6

Παλιά Μενεμένη 2

65,6

Παλιά Μενεμένη 3

91,4

Βόσπορος

79,0

Άγιος Νεκτάριος 1

58,4

Άγιος Νεκτάριος 2

70,2

ΔΕ Αμπελοκήπων

92,5

ΔΕ Μενεμένης
Δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης

75,4

18

34

32

20

9,5

9

21

12

13

32

12

10

34

10

11

6.3 Δημοτικές αστικές
συγκοινωνίες
Πέρα από την αστική συγκοινωνία του ΟΑΣΘ, οι
δημότες έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν
εντός των ορίων του Δήμου με τα δημοτικά
λεωφορεία που λειτουργεί ο Δήμος. Τα
δρομολόγια της
δημοτικής συγκοινωνίας
εκτελούνται
καθημερινά,
εκτός
του
Σαββατοκύριακου, εορτών και αργιών, ενώ ο
αριθμός τους ανέρχεται σε 4/ημέρα. Ο συνολικός
χρόνος της διαδρομής εκτιμάται σε 90 λεπτά, ενώ
σε περιόδους αιχμής εμφανίζεται αυξημένος κατά
10 λεπτά. Στο Σχήμα 6.6 παρουσιάζεται
χαρτογραφικά το κυκλικό δρομολόγιο της
γραμμής της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

88,6

Τέλος,
αναφορικά
με
τη
συχνότητα
εξυπηρέτησης, στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζεται
αναλυτικά η μέση συχνότητα για τις 6 βασικότερες
λεωφορειακές γραμμές (1, 18, 20, 21, 32, 34) που
εξυπηρετούν τη σύνδεση του Δήμου με το
υπόλοιπο ΠΣΘ. Από τη θεώρηση του εν λόγω
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Σχήμα 6.6 Λεωφορειακή γραμμή δημοτικής αστικής συγκοινωνίας
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6.4 Ταξί
Η μετακίνηση με ταξί στην περιοχή μελέτης
πραγματοποιείται από επιβατικά αυτοκίνητα που
ανήκουν
σε
σωματεία
ταξί
που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
Η Δημαρχιακή επιτροπή με την υπ’ αριθμό 406/08
απόφασή της, ενέκρινε τη χωροθέτηση θέσεων
στάθμευσης των ΕΔΧ αυτοκινήτων για τον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Πιο συγκεκριμένα,
δημιουργήθηκαν 3 θέσεις στάθμευσης στην οδό
Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή της με την οδό Γ.
Τζεκάκη. Οι θέσεις αυτές οριοθετήθηκαν με
οριζόντια διαγράμμιση επί του οδοστρώματος και
κάθετη σήμανση επί του πεζοδρομίου. Η χρήση
των συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης από
ιδιοκτήτες ταξί επιτρέπεται μόνο για το χρονικό
διάστημα 21:00-09:00.
Ωστόσο, η χρήση των παραπάνω θέσεων
στάθμευσης καταστρατηγείται τόσο χωρικά όσο
και χρονικά καθώς σε συστηματική βάση
περισσότερα από 3 ταξί, σε όλη τη διάρκεια της
ημέρας σταθμεύουν στις συγκεκριμένες θέσεις.
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι δεν υπάρχει
κάποιος αντίστοιχος χώρος στη ΔΕ Μενεμένης.
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7
Καταγραφή δεδομένων για
μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις
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7.1 Εισαγωγή

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

Ως μη-μηχανοκίνητες μετακινήσεις θεωρούνται:
α) η πεζή μετακίνηση και β) το ποδήλατο. Στο
παρόν κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται οι
υφιστάμενες υποδομές για πεζούς και ποδήλατα
στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, καθώς και
οι υποδομές ΑμεΑ που σχετίζονται με αυτές.

Σχήμα 7.2 Οδικό δίκτυο με ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο ταχύτητας τα 30 km/h ως ποσοστό του συνολικού
μήκους του οδικού δικτύου

Όσον αφορά τους πεζόδρομους, το ποσοστό
μήκους του οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε
πεζόδρομους ανέρχεται σε 4,45% στο σύνολο
του Δήμου. Το 35,84% των εν λόγω πεζόδρομων
βρίσκεται στη ΔΕ Αμπελοκήπων, ενώ το 64,16%
στη ΔΕ Μενεμένης. Οι πεζόδρομοι αυτοί έχουν
υλοποιηθεί αποσπασματικά και όχι βάσει
οργανωμένου σχεδίου με αποτέλεσμα να είναι
διάσπαρτοι εντός των ΔΕ Αμπελοκήπων και
Μενεμένης (στον οικισμό του Δενδροποτάμου δεν
υπάρχουν υλοποιημένοι πεζόδρομοι) (Σχήμα
7.3), με αποτέλεσμα τη μη δημιουργία ενός
ενιαίου και συνεχούς δικτύου. Σημειώνεται, ότι
από τους πεζόδρομους που καταγράφηκαν, ο
πεζόδρομος της οδού Κυριακίδη εμφανίζει
χαρακτηριστικά εμπορικού πεζόδρομου. Εν
συνεχεία,
όσον
αφορά
τις
υποδομές
πεζοδρομίων για την αξιολόγηση τους
πραγματοποιήθηκε «έλεγχος βαδισιμότητας»
(walkability audit). Ο έλεγχος βαδισιμότητας είναι
μία τεχνική μελέτης πεδίου που βασίζεται στην
επιτόπια
παρατήρηση,
καταγραφή
και
βαθμολόγηση, δηλαδή 0: κακή κατάσταση, 1:
μέτρια κατάσταση και 2: καλή κατάσταση, των
παραγόντων που συνθέτουν την ποιότητα
εξυπηρέτησης σε ένα τμήμα πεζοδρομίου. Για τον
λόγο αυτό χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο
καταγραφής που παρουσιάζεται στο Παράρτημα
Α. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση παραγόντων
που εντάσσονται στις εξής θεματικές ενότητες:

7.2 Μετακίνηση πεζή
Το δίκτυο που χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι
πεζοί στην περιοχή μελέτης αποτελείται από: α)
πεζοδρόμια και β) πεζόδρομους. Ακόμη, οι πεζοί
έχουν προτεραιότητα κατά την κίνησή τους σε
περιοχές ήπιας κυκλοφορίας που αναπτύσσονται
εντός της περιοχής μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό μήκους του οδικού
δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας ανέρχεται μόλις σε 0,27% (βλ.
Σχήμα 7.1) και αντιστοιχεί στο τμήμα της οδού
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από την οδό Ελ.
Βενιζέλου έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως στη ΔΕ
Αμπελοκήπων. Επισημαίνεται ότι εκτός του
προαναφερθέντος τμήματος, το οποίο έχει
διαμορφωθεί
κατάλληλα
κατασκευαστικά,
υπάρχουν και οδικά τμήματα στα οποία για να
διευκολυνθεί η κίνηση των πεζών έχει ορισθεί ως
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 30
km/h. Το ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου με
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 30
km/h είναι 3,47% στο σύνολο του Δήμου (εκ του
οποίου το 63,16% στη ΔΕ Αμπελοκήπων και το
36,84% στη ΔΕ Μενεμένης) (Σχήμα 7.2).
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%

Περιβάλλον πεζοδρομίου
μηχανοκίνητη κυκλοφορία

•
•

Υποδομή και χαρακτηριστικά πεζοδρομίου
Χαρακτηριστικά κίνησης πεζών

-

οδός

και

Τα τμήματα πεζοδρομίων στα οποία εκπονήθηκε
έλεγχος βαδισιμότητας αφορούν το σύνολο των
πεζοδρομίων της ΔΕ Αμπελοκήπων και της ΔΕ
Μενεμένης, πλην όμως του οικισμού του
Δενδροποτάμου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου

0.00%
Οδοί ήπιας
κυκλοφορίας

•

Πεζόδρομοι

Σχήμα 7.1 Οδοί ήπιας κυκλοφορίας & πεζόδρομοι ως
ποσοστό του μήκους του οδικού δικτύου
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βαδισιμότητας παρατίθενται στα Σχήματα 7.4-7.9.
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Σχήμα 7.3 Υφιστάμενοι πεζόδρομοι και οδοί ήπιας κυκλοφορίας στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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Σύμφωνα με τα εν λόγω σχήματα, μόνο το 19%
των πεζοδρομίων εμφανίζεται σε καλή ή
ικανοποιητική κατάσταση, παρόλο που το 67%
αυτών πληροί τις προδιαγραφές με κριτήριο το
μεικτό πλάτος. Σημειώνεται όμως ότι σχεδόν στα
μισά από αυτά (48%), το ελάχιστο επιτρεπτό
μεικτό πλάτος του 1,5 m μειώνεται από την
ύπαρξη φύτευσης εντός του πεζοδρομίου. Όσον
αφορά το ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών αυτό
κρίνεται επαρκές σχεδόν στα ¾ (76%) των υπό
μελέτη πεζοδρομίων.

19%

Επιπλέον,
από
τα
πεζοδρόμια
που
καταγράφηκαν, το 91% διαχωρίζεται από τη
μηχανοκίνητη
κυκλοφορία
γραμμικά,
με
δυνατότητα όμως διάσχισης, ενώ μόνο το 5%
μπορεί να χαρακτηριστεί σαν έρημο ή που να
δημιουργεί ανεπαρκές αίσθημα ασφάλειας.
κανένας

2%

κακή κατάσταση

40%

7%
γραμμικός με
δυνατότητα
διάσχισης (πχ.
δέντρα,
κολωνάκια)
γραμμικός χωρίς
δυνατότητα
διάσχισης (πχ.
κάγκελα)

91%

μέτρια με μικρές
αστοχίες

Σχήμα 7.7 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με τον τύπο διαχωρισμού από τη
μηχανοκίνητη κυκλοφορία

καλή κατάσταση

41%

Σχήμα 7.4 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με την υφιστάμενη κατάστασή τους

ανεπάρκεια /
έρημο
πεζοδρόμιο

5%

φωτισμός αλλά
με συχνά
σκοτεινά σημεία

41%
33%

41%

μεικτό πλάτος ≤
1,5 μ

54%

1,5 μ < μεικτό
πλάτος < 2,05 μ
μεικτό πλάτος ≥
2,05 μ

Σχήμα 7.8 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με το αντιληπτό αίσθημα ασφάλειας

26%
Σχήμα 7.5 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με το μεικτό τους πλάτος

Στο πλαίσιο του ελέγχου βαδισιμότητας
πραγματοποιήθηκε επίσης καταγραφή και
ανάλυση των υποδομών ΑμεΑ. Τα στοιχεία που
καταγράφηκαν αφορούν:

μη ύπαρξη

30%

•

22%
ύπαρξη που
μειώνει το
ελεύθερο πλάτος
πέραν του 1,5 μ

48%

επάρκεια
φωτισμού /
πολυσύχναστο
πεζοδρόμιο

•

ύπαρξη που δεν
δημιουργεί
πρόβλημα

Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) πρόσβασης
πεζών σε διαβάσεις και διασταυρώσεις.
Οδηγούς
τυφλών
σε
διαδρομές
διαμορφωμένες από αλληλουχία ειδικά
διαμορφωμένων πλακών πεζοδρομίου.

Στο Σχήμα 7.9 απεικονίζονται οι ράμπες στην
κεντρική περιοχή της ΔΕ Αμπελοκήπων, ενώ στο
Σχήμα 7.10 απεικονίζονται οι οδηγοί τυφλών στο
σύνολο του Δήμου.

Σχήμα 7.6 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με την ύπαρξη ή μη φυτεύσεων
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Σχήμα 7.9 Θέσεις ραμπών για τη διευκόλυνση της κίνησης των ΑμεΑ στη ΔΕ Αμπελοκήπων
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Σχήμα 7.10 Θέσεις οδηγών όδευσης τυφλών στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
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Αναφορικά με τις ράμπες πρέπει να σημειωθεί ότι
παρατηρούνται αστοχίες κατά τη χωροθέτησή
τους (χωροθέτηση σε σημεία μη αντιδιαμετρικά),
με αποτέλεσμα τον εμποδισμό διάσχισης της
οδού από τα ΑμεΑ. Όσον αφορά τους οδηγούς
όδευσης τυφλών, από το Σχήμα 7.10 προκύπτει
ότι οδηγοί τυφλών έχουν τοποθετηθεί μόνο στην
κεντρική περιοχή της ΔΕ Αμπελοκήπων.

βαδισιμότητας
ανά
κατηγορία
κριτηρίου
παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα
7.13).

Διαχωρισμός από
μηχανοκίνητη
κυκλοφορία
Αίσθημα
ασφάλειας

Σχετικά
με
τους
σχετικούς
ελέγχους
βαδισιμότητας, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
ιδιαίτερα χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης για τα
ΑμεΑ και τους περισσότερο ευάλωτους χρήστες,
καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε
υποδομές για άτομα με περιορισμένη όραση και
κινητικότητα. Το ποσοστό πεζοδρομίων που είναι
προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων ανέρχεται
σε 23% (Σχήμα 7.11), ενώ το ποσοστό
πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης
τυφλών είναι μόλις 4% (Σχήμα 7.12).

2

Μεικτό πλάτος
πεζοδρομίου

1
Ελεύθερο ύψος
όδευσης πεζών

Φόρτος πεζών

0
Φυτεύσεις (εντός
πεζοδρομίου)

Οδηγός όδευσης
τυφλών
Ράμπες

Κατάσταση
πεζοδρομίου

Σχήμα 7.13 Συνθετικά αποτελέσματα ελέγχου
βαδισιμότητας των εξεταζόμενων πεζοδρομίων στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
23%
Ναι

7.3 Μετακίνηση με ποδήλατο

Όχι

77%

Στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν
υφίσταται δίκτυο ποδηλατοδρόμων και ως εκ
τούτου το ποσοστό μήκους του οδικού δικτύου
όπου υφίσταται δίκτυο ποδηλατοδρόμων είναι
0%. Επιπλέον, μηδενική τιμή λαμβάνει και ο
δείκτης αναφορικά με τον αριθμό των
κοινόχρηστων ποδηλάτων, καθώς στην εν λόγω
περιοχή δεν λειτουργεί κάποιο σύστημα
κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Σχήμα 7.11 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι ράμπας για τη
διευκόλυνση της κίνησης των ΑμεΑ

4%

Ναι
Όχι

96%
Σχήμα 7.12 Ποσοστιαία κατανομή των πεζοδρομίων
αναφορικά με την ύπαρξη ή μη οδηγών όδευσης
τυφλών

Τα

συνθετικά

αποτελέσματα

του

ελέγχου
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8
Καταγραφή ατυχημάτων
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ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής
μελέτης για κάθε έτος.

8.1 Εισαγωγή
Η καταγραφή των ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο
της περιοχής μελέτης έγινε μέσω της συλλογής,
ανάλυσης και επεξεργασίας από την ομάδα έργου
δεδομένων από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας
Θεσσαλονίκης.

100

92
80

80

76

60
40
20

8.2 Χρονική διακύμανση και
χωρική κατανομή οδικών
τροχαίων ατυχημάτων

0
2013

Από το παραπάνω σχήμα είναι εμφανές ότι
συνολικά εμφανίστηκαν 248 οδικά τροχαία
ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης
κατά την περίοδο 2013-2015. Το πλήθος των
οδικών ατυχημάτων παρουσίασε μείωσε κατά
13% την περίοδο 2013-2014 και στη συνέχεια
μειώθηκε κατά 5% την περίοδο 2014-2015.
Παρατηρείται δηλαδή μία σταθερή μείωση του
αριθμού των ατυχημάτων, ενώ ο συνολικός
αριθμός των ατυχημάτων για κάθε έτος είναι
σχετικά μικρός.

Σημείο ατυχήματος (θέση, οδός).
Κατηγορία ατυχήματος (μόνο υλικές ζημιές,
σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές).
Αριθμός
νεκρών
και
βαριά-σοβαρά
τραυματισμένων.
Είδος
εμπλεκόμενων
οχημάτων
(ΙΧ
αυτοκίνητο, ΔΧ φορτηγό, λεωφορείο, ταξί,
δίκυκλο, ποδήλατο, πεζός, κλπ.).
Σχόλια για τις συνθήκες του ατυχήματος.

•
•

•

δίνονται σε αρχείο .xls και συμπεριλαμβάνεται στη
βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από την
ομάδα έργου και συνοδεύει την παρούσα τεχνική
έκθεση. Στο σχήμα παρουσιάζεται το σύνολο των
16

2015

Σχήμα 8.1 Ετήσια διακύμανση οδικών τροχαίων
ατυχημάτων κατά την περίοδο 2013-2015

Η απογραφή των τροχαίων ατυχημάτων
αναφέρεται στην τελευταία 3ετία (έτη: 2013, 2014
και 2015). Τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά:
•
•

2014

Επιπλέον, στα επόμενα σχήματα δίνεται η
μηνιαία, ημερήσια και ωριαία διακύμανση των
ατυχημάτων για την τελευταία 3ετία.
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0

Σχήμα 8.2 Μηνιαία διακύμανση οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά την περίοδο 2013-2015
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Σχήμα 8.3 Ημερήσια διακύμανση οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά την περίοδο 2013-2015
7

2013

2014

2015

6
5
4
3
2
1

0.0
00.
1.0 30
01.
2.0 30
02.
3.0 30
03.
4.0 30
04.
5.0 30
05.
6.0 30
06.
7.0 30
07.
8.0 30
08.
9.0 30
010 9.3
.00 0
-1
11 0.3
.00 0
-1
12 1.3
.00 0
-1
13 2.3
.00 0
-1
14 3.3
.00 0
-1
15 4.3
.00 0
-1
16 5.3
.00 0
-1
17 6.3
.00 0
-1
18 7.3
.00 0
-1
19 8.3
.00 0
-1
20 9.3
.00 0
-2
21 0.3
.00 0
-2
22 1.3
.00 0
-2
23 2.3
.00 0
-2
3.3
0

0

Σχήμα 8.4 Ωριαία διακύμανση οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά την περίοδο 2013-2015

Από την ανάλυση της μηνιαίας, ημερήσιας και
ωριαίας διακύμανσης των οδικών τροχαίων
ατυχημάτων κατά την περίοδο 2013-2015 τα
γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα
εξής:
•

•

•

•

Εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε περίπτωση
αύξηση των ατυχημάτων του μήνες Νοέμβριο
και Δεκέμβριο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί τόσο
λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και λόγω
της αύξησης της κινητικότητας στην πόλη
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.
Αντίστοιχα, σημαντική μείωση του αριθμού
των
ατυχημάτων
παρουσιάζεται
τον
Αύγουστο καθώς οι μετακινήσεις εντός της
περιοχής μελέτης μειώνονται συνολικά λόγω
των θερινών διακοπών.
Περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται τις

καθημερινές μέρες σε σύγκριση με το
Σαββατοκύριακο κάτι που εξηγείται από το
γεγονός ότι τις καθημερινές, λόγω εργασίας
και διάφορων υποχρεώσεων, οι μετακινήσεις
είναι περισσότερες.
Για τον ίδιο λόγο τα περισσότερα ατυχήματα
πραγματοποιούνται κατά τις ώρες αιχμής, και
πιο συγκεκριμένα μεταξύ 12:30-13:00 και
18:30-19:00 όπου παρατηρείται και ο
μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος.

Αν και ο συνολικός αριθμός των οδικών τροχαίων
ατυχημάτων, όπως προαναφέρθηκε είναι σχετικά
μικρός δεν παύει ωστόσο να είναι απαραίτητο να
ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στο δίκτυο ώστε να
αμβλυνθεί το πρόβλημα των ατυχημάτων. Προς
την κατεύθυνση αυτή ακολουθεί η χωρική
κατανομή των ατυχημάτων (σημεία εμφάνισης
ατυχημάτων) ανά έτος.
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Σχήμα 8.5 Σημεία εμφάνισης οδικών τροχαίων ατυχημάτων για τα έτη 2013-2015
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Η χωρική κατανομή των ατυχημάτων οδηγεί στα
εξής συμπεράσματα:
•

•

•

•

•

8.3 Κατηγορίες οδικών
τροχαίων ατυχημάτων

Ατυχήματα εμφανίζονται σε μεγάλο τμήμα
του οδικού δικτύου με μεγαλύτερη πυκνότητα
συγκέντρωσης κατά μήκος σημαντικών
αξόνων
του
δικτύου:
Λεωφόρος
Δενδροποτάμου,
Μοναστηρίου,
Ελ.
Βενιζέλου,
Φιλιππουπόλεως,
Μεγ.
Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου αλλά και σε
συλλεκτήριες και τοπικές οδούς της
ευρύτερης
κεντρικής
περιοχής
των
Αμπελοκήπων και σε μικρότερο βαθμό στη
Μενεμένη.
Τα παραπάνω τμήματα του δικτύου
εξυπηρετούν σχετικά υψηλούς φόρτους κατά
τις ώρες αιχμής και σε ορισμένους από
αυτούς αναπτύσσονται και σχετικά υψηλές
ταχύτητες
και
αυτό
δικαιολογεί
τη
συγκέντρωση
σημαντικού
αριθμού
ατυχημάτων κατά μήκος τους.
Ατυχήματα
που
παρατηρούνται
σε
συλλεκτήριες και τοπικές οδούς μπορεί να
οφείλονται
στα
φτωχά
γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής και
στην έλλειψη επαρκούς σήμανσης στην
περιοχή αυτή.
Δεδομένης της χωρικής κατανομής των
ατυχημάτων, της συγκέντρωσης δηλαδή κατά
μήκος διαμπερών διαδρόμων και του
λειτουργικού ρόλου των οδικών τμημάτων
όπου καταγράφονται τα περισσότερα σημεία
ατυχημάτων προκύπτει το συμπέρασμα ότι η
πλειοψηφία των ατυχημάτων αφορά σε
οχήματα
που
εκτελούν
διαμπερείς
μετακινήσεις και μετακινήσεις για πρόσβαση
στην κεντρική περιοχή.

Τα οδικά τροχαία ατυχήματα στην παρούσα
μελέτη, ανάλογα με τη βαρύτητα τους, χωρίζονται
στις εξής τρεις κατηγορίες.
•

•

•

Ελαφρύ: με ελαφρά τραυματισμένους, όπου
το παθών πρόσωπο υπέστη απλή σωματική
κάκωση, μη ικανή να θέσει τη ζωή του σε
κίνδυνο.
Σοβαρό: με βαριά τραυματισμένους, όπου το
παθών πρόσωπο υπέστη σοβαρή βλάβη και
να κινδυνεύει σοβαρά η ζωή του.
Θανατηφόρο: με έναν ή περισσότερους
νεκρούς.

Στο
παρακάτω
σχήμα
φαίνεται
η
κατηγοριοποίηση των ατυχημάτων ανάλογα με τη
σοβαρότητά τους για την τελευταία 3ετία.
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Σχήμα 8.6 Ετήσια διακύμανση ατυχημάτων ανά
κατηγορία σοβαρότητας ατυχήματος κατά την περίοδο
2013-2015

Η χωρική κατανομή των σημείων εμφάνισης
των
ατυχημάτων
δεν
μεταβάλλεται
ουσιαστικά κατά το χρονικό διάστημα 20132015.

Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι ο
μεγαλύτερος αριθμός των ατυχημάτων αφορά σε
ατυχήματα με ελαφρύς τραυματισμούς, ενώ
ατυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς και με
έναν η περισσότερο νεκρούς είναι αρκετά
περιορισμένα (Σχήμα 8.7).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι
ένας μικρός αριθμός ατυχημάτων δεν μπόρεσε να
απεικονισθεί
στο
γεωγραφικό
σύστημα
συντεταγμένων της περιοχής μελέτης καθώς η
καταγραφή των στοιχείων που αφορούσαν τη
θέση του ατυχήματος ήταν ανεπαρκής.
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Σχήμα 8.7 Σημεία εμφάνισης οδικών τροχαίων ατυχημάτων με νεκρούς για τα έτη 2013-2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

104

Όσον αφορά τα σοβαρά και τα θανατηφόρα
ατυχήματα πέρα από την απλή καταγραφή τους
πραγματοποιήθηκε και συσχέτιση του αριθμού
τους με τον πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα:
•

•

•

5%
22%

Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών από
οδικά τροχαία ατυχήματα ανά 1.000
κατοίκους για το έτος 2013 είναι 1,592.
Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών από
οδικά τροχαία ατυχήματα ανά 1.000
κατοίκους για το έτος 2014 είναι 1,669.
Ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών από
οδικά τροχαία ατυχήματα ανά 1.000
κατοίκους για το έτος 2013 είναι 1,688.

48%
5%
9%
11%

Οι παραπάνω αριθμοί αν και σχετικά μικροί δεν
θα πρέπει να αγνοηθούν λόγω της σοβαρότητας
των συγκεκριμένων ατυχημάτων και επίσης θα
πρέπει να εξεταστεί το γεγονός ότι ο αριθμός
αυτός αυξάνεται την τελευταία 3ετία. Ουσιαστικά,
αν και για το σύνολο της περιοχής μελέτης έχει
μειωθεί ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων έχει
αυξηθεί η σοβαρότητά τους.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

ΕΚΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ

ΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗ

Σχήμα 8.8 Αίτια πρόκλησης ατυχήματος κατά την
περίοδο 2013-2015

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΑΠΌ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ

Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του ατυχήματος
τα ατυχήματα κατηγοριοποιούνται και με βάση
την αιτία του ατυχήματος, δηλαδή σύγκρουση,
πρόσκρουση, εκτροπή, παράσυρση κλπ. Στο
σχήμα παρουσιάζονται οι κυριότερες αιτίες
πρόκλησης ατυχήματος στην περιοχή μελέτης.

57%

Με βάση το Σχήμα 8.8 προκύπτει ότι για το
σύνολο των ατυχημάτων, η σημαντικότερη αιτία
πρόκλησης ατυχήματος είναι η σύγκρουση.
Αρκετά σημαντικός αριθμός ατυχημάτων
προκαλείται και από παράσυρση πεζών ή
ποδηλατών από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ

43%

Σχήμα 8.9 Σύγκριση σοβαρών ατυχημάτων από
παράσυρση από σιδηροδρομική αμαξοστοιχία και
άλλων αιτιών πρόκλησης ατυχήματος κατά την
περίοδο 2013-2015

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΑΠΌ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ

Στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κατά την
περίοδο 2013-2015, καταγράφηκαν μία σειρά
από ατυχήματα όπου ως αιτία του ατυχήματος
αναφέρεται η παράσυρση από σιδηροδρομική
αμαξοστοιχία. Λόγω της παρουσίας στην περιοχή
μελέτης σιδηροδρομικών γραμμών και της
συχνής διέλευσης συρμών εντός του Δημοτικού
συγκροτήματος, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση
της συχνότητας εμφάνισης αυτού του είδους των
ατυχημάτων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αιτίες
ατυχημάτων, ανά κατηγορία σοβαρότητας
ατυχήματος.

50%

ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ

50%

Σχήμα 8.10 Σύγκριση θανατηφόρων ατυχημάτων από
παράσυρση από σιδηροδρομική αμαξοστοιχία και
άλλων αιτιών πρόκλησης ατυχήματος κατά την
περίοδο 2013-2015
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Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι η
παράσυρση από σιδηροδρομική αμαξοστοιχία
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα
πρόκλησης
ατυχήματος,
ιδιαίτερα
στις
περιπτώσεις
όπου
υπάρχουν
σοβαρά
τραυματισμένοι ή νεκροί. Το γεγονός αυτό είναι
ενδεικτικό της προβληματικής κατάστασης που
επικρατεί στην περιοχή μελέτης λόγω της
αποκοπής μεγάλου μέρους του οικισμού λόγω
της διέλευσης των σιδηροδρομικών γραμμών.

•

•

8.4 Ατυχήματα με ευάλωτους
χρήστες
Στο Σχήμα 8.11 δίνεται η ετήσια διακύμανση των
οδικών τροχαίων ατυχημάτων στα οποία
εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού (πεζοί
ή/και ποδηλάτες), ενώ τα σημεία εμφάνισης των
παραπάνω οδικών τροχαίων ατυχημάτων
παρουσιάζονται στο Σχήμα 8.12. Όσον αφορά
τον υπολογισμό του αντίστοιχου δείκτη, ο αριθμός
των νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία
ατυχήματα κατ’ έτος με εμπλεκόμενους
ευάλωτους χρήστες ανά 1.000 κατοίκους για τα
έτη 2013 και 2014 ανήλθε σε 0,364, ενώ πτωτική
πορεία ακολούθησε το έτος 2015 (0,249).

•

Από τα παραπάνω δεδομένα, εξάγονται κάποια
βασικά συμπεράσματα:
•

Το πλήθος των ατυχημάτων με εμπλοκή

ευάλωτων χρηστών αποτελεί ένα σημαντικό
κομμάτι του συνόλου των οδικών τροχαίων
ατυχημάτων για την περιοχή μελέτης, της
τάξης του 20% περίπου.
Οι ευάλωτες χρήστες είναι και αυτοί που
πλήττονται περισσότερο και στις 3
κατηγορίες που ορίζουν τη σοβαρότητα ενός
ατυχήματος, κάτι που οφείλεται στην
τρωτότητα που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη
κατηγορία έναντι άλλων κατηγοριών που
μπορεί να συμμετέχουν σε ένα ατύχημα,
όπως ο οδηγός ή ο επιβάτης ενός οχήματος.
Η χωρική κατανομή των ατυχημάτων με
ευάλωτους χρήστες καταδεικνύει ότι τα
περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται σε
σημαντικούς οδικούς άξονες του Δήμου,
λόγω των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων
και σε κάποιες περιπτώσεις των υψηλών
ταχυτήτων που παρουσιάζονται στους
συγκεκριμένους άξονες. Για τον ίδιο λόγο, δεν
παρατηρείται
σημαντικός
αριθμός
ατυχημάτων με ευάλωτους χρήστες σε
τοπικές οδούς.
Δεδομένης της επιθυμίας του Δήμου να
προωθήσει και να ενισχύσει την εναλλακτική
μετακίνηση θα πρέπει να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας των πεζών και των
ποδηλατών κατά μήκος των αρτηριών Ελ.
Βενιζέλου,
28ης
Οκτωβρίου,
Φιλιππουπόλεως, Μεγ. Αλεξάνδρου και
Μοναστηρίου.
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Σχήμα 8.11 Ετήσια διακύμανση ατυχημάτων με εμπλοκή ευάλωτων χρηστών κατά την περίοδο 2013-2015
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Σχήμα 8.12 Σημεία εμφάνισης οδικών τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες για τα έτη 2013-2015
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•

8.5 Ατυχήματα πέριξ σχολικών
συγκροτημάτων
Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η χρονική
και η χωρική διακύμανση των ατυχημάτων που
σημειώθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 200 m
από τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής
μελέτης, καθώς και η κατηγοριοποίηση των
ατυχημάτων με βάση τη σοβαρότητά τους. Στο
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσταση
των 200 m επιλέχθηκε από την ομάδα έργου
λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ για τις «Τεχνικές
Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο
αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή σε περιοχές
σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας» καθώς και το σύνηθες μήκος
των πλευρών των ΟΤ στην Ελλάδα.

•

Τα τροχαία ατυχήματα που καταγράφηκαν
κοντά σε σχολικές μονάδες του Δήμου
αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του
συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων και
σχεδόν όλα αυτά τα ατυχήματα έχουν μόνο
ελαφρά τραυματίες.
Ανεξάρτητα από το αν στα συγκεκριμένα
ατυχήματα συμμετείχαν ή όχι μαθητές του
Δήμου, ο σχετικά υψηλός αριθμός αυτής της
κατηγορίας των ατυχημάτων υποδεικνύει ότι
η οδική ασφάλεια στις περιοχές γύρω από τις
σχολικές εγκαταστάσεις είναι προβληματική
και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη
βελτίωση αυτής.

Τέλος, όσον αφορά τα οδικά τροχαία ατυχήματα
πέριξ
σχολικών
συγκροτημάτων
με
εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες, ο ετήσιος
αριθμός νεκρών και τραυματιών ανά 1.000
κατοίκους ανήλθε για το έτος 2013 σε 0,288, ενώ
για τα έτη 2014 και 2015 σε 0,230 και 0,115
αντίστοιχα.
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Σχήμα 8.13 Ετήσια διακύμανση ατυχημάτων πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων κατά την περίοδο 20132015

Ως εκ τούτου, η τιμή του δείκτη «ετήσιος αριθμός
νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία
ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων ανά
1.000 κατοίκους» διαμορφώθηκε για τα έτη 2013,
2014 και 2015 στις τιμές 0,575, 0,729 και 0,518
αντίστοιχα.
Από τη χρονική και χωρική διακύμανση των
οδικών τροχαίων ατυχημάτων πέριξ σχολικών
συγκροτημάτων στο σύνολο της περιοχής
μελέτης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
•

Το πλήθος των τροχαίων ατυχημάτων πέριξ
σχολικών
συγκροτημάτων
το
2014
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 27% ενώ
το 2015 μειώθηκε κατά 29%.
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Σχήμα 8.14 Σημεία εμφάνισης οδικών τροχαίων ατυχημάτων πέριξ σχολικών συγκροτημάτων για τα έτη 2013-2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

109

Σχήμα 8.15 Σημεία εμφάνισης οδικών τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενους ευάλωτους χρήστες πέριξ σχολικών συγκροτημάτων για τα έτη 2013-2015
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9
Διαπιστώσεις - Παρατηρήσεις
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τα ακόλουθα επί μέρους χαρακτηριστικά στα
θέματα κινητικότητας:

9.1 Διαπιστώσεις
Η θεώρηση της υπάρχουσας κατάστασης που
παρατέθηκε στα κεφάλαια που προηγήθηκαν
επιτρέπει
την
εξαγωγή
ενός
πλήθους
διαπιστώσεων που χαρακτηρίζουν τα δομικά και
λειτουργικά στοιχεία του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης. Η επικέντρωση στο παρόν κεφάλαιο
γίνεται στα θέματα κινητικότητας και όπου
χρειάζεται συνδυάζονται αυτά και με άλλα
χαρακτηριστικά του Δήμου (χρήσεις γης,
πολεοδομική οργάνωση κλπ.).

•

•

1. Οι δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου είναι
ξεκάθαρο ότι παρουσιάζουν διαφοροποιημένα
χαρακτηριστικά σε σημαντικό βαθμό στα
περισσότερα επί μέρους θέματα. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι η ΔΕ Αμπελοκήπων, η οποία
καταλαμβάνει μόλις το 18,44% της συνολικής
έκτασης του Δήμου έχει αναπτυχθεί πλήρως
οικιστικά, αντίθετα με τη ΔΕ Μενεμένης (81,56%
της συνολικής έκτασης του Δήμου), στην οποία
λόγω της διέλευσης κύριων οδικών και
σιδηροδρομικών αξόνων καταγράφονται μεγάλες
ασυνέχειες στον αστικό ιστό με αποτέλεσμα να
χαρακτηρίζεται από περιορισμένη οικιστική
ανάπτυξη (εντός σχεδίου περιοχή) και υψηλή
συγκέντρωση χρήσεων εξωαστικού χαρακτήρα,
κυρίως διαμετακόμισης και αποθήκευσης, σε
συνδυασμό με κάποιες χρήσεις του δευτερογενή
τομέα (εκτός σχεδίου περιοχή). Σημειώνεται δε ότι
στη ΔΕ Μενεμένης υπάγεται ο συνοικισμός του
Δενδροποτάμου, ο οποίος φιλοξενεί σημαντικό
αριθμό αθίγγανων και θεωρείται υποβαθμισμένη
περιοχή. Το δεδομένο αυτό δημιουργεί ανάγκη
για στοχευμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που
να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε δημοτικής
ενότητας και να οδηγούν σε μείωση των
ανισοτήτων που σήμερα είναι σε βάρος της ΔΕ
Μενεμένης.

•

2. Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης που
χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση (5.323
κάτοικοι/km2), έλλειψη εκτεταμένων και επαρκών
χώρων πρασίνου (μόλις 1,68 m2/κάτοικο,
μέγεθος που υπολείπεται κατά πολύ των διεθνών
προτύπων που ανέρχονται σε 8-10 m2/κάτοικο)
αλλά και άλλων ελεύθερων χώρων, παρουσιάζει

•

Μικρό ποσοστό δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
στο σύνολο του οδικού δικτύου όπου
συνυπάρχουν πεζοί και οχήματα. Το
ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 0,27%.
Αρνητικό ισοζύγιο στη σχέση ζήτησηςπροσφοράς στάθμευσης. Η σχέση αυτή
υπολογίσθηκε σε περίπου 1,7. Η στάθμευση
παρά την οδό είναι πρακτικά ελεύθερη σε όλη
την περιοχή του Δήμου, ενώ παρατηρείται
παράνομη στάθμευση σε σημαντικό βαθμό.
Επιπρόσθετα οι 11 διαθέσιμοι δημοτικοί
χώροι στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας
1.253 θέσεων δεν αξιοποιούνται πλήρως,
παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία (9 από τους 11) προσφέρονται
χωρίς χρέωση. Η Ομάδα έργου κρίνει ότι η
πολιτική του Δήμου αυτή δεν είναι ορθή αφού
αφενός περιορίζεται η δυνατότητα να
αποδοθεί περισσότερος χώρος στους
πολίτες και αφετέρου προωθείται έμμεσα η
χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου. Επιπρόσθετα
φαίνεται ότι η δωρεάν προφορά χώρου
στάθμευσης παρά την οδό δεν εκτιμάται
δεόντως από τους πολίτες και θα πρέπει
επομένως να ληφθούν μέτρα με στόχο να
γίνει κατανοητό ότι ο διατιθέμενος δημόσιος
χώρος για στάθμευση ενέχει κόστος χωρίς να
υπάρχει η αντίστοιχη κοινωνική ανταπόδοση.
Ανεπαρκές πλήθος και μήκος πεζοδρόμων
(που αντιστοιχεί μόλις στο 4,45% του μήκους
του οδικού δικτύου) και σχετικά φτωχή
ποιότητα πεζοδρομίων με βάση τις
καταγραφές
βαδισιμότητας
που
πραγματοποιήθηκαν (είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός πως το 33% των πεζοδρομίων έχουν
μεικτό πλάτος μικρότερο του επιτρεπόμενου
βάσει των ελληνικών προδιαγραφών).
Ομοίως μη ικανοποιητικός είναι ο αριθμός
ραμπών για ΑμεΑ, καθώς και οι ειδικές
υποδομές για άτομα με προβλήματα στην
όραση (απαντώνται μόλις στο 23% & 4%
αντίστοιχα των πεζοδρομίων).
Ομοίως ανεπαρκής είναι η προσφορά
ποδηλατοδρόμων και γενικά οι διευκολύνσεις
για τη χρήση ποδηλάτου.
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•

•

•

Η κάλυψη της περιοχής από Δημόσιες
Συγκοινωνίες
(ΟΑΣΘ)
είναι
πολύ
ικανοποιητική (88,6% του πληθυσμού
κατοικεί εντός ακτίνας 200 m από στάσεις του
ΟΑΣΘ), όχι όμως και η συχνότητα διέλευσης
των οχημάτων του ΟΑΣΘ που διέρχεται μέσα
από τον αστικό ιστό του Δήμου (18,7 min) και
η οποία βαίνει επιδεινούμενη με τα χρόνια.
Επίσης, επιδεινούμενη με τα χρόνια βαίνει και
η παρεχόμενη ποιότητα της προσφερόμενης
δημόσιας συγκοινωνίας. Η προσφερόμενη
δημοτική συγκοινωνία αποτελεί ένα πολύ
μικρό ποσοστό του όλου έργου και δεν
μπορεί να δημιουργήσει κάποια ουσιαστική
ανατροπή
προς
το
καλύτερο
της
υπάρχουσας κατάστασης.
Το επίπεδο της οδικής ασφάλειας τόσο στα
οχήματα όσο και στους πεζούς κρίνεται
ικανοποιητικό, όπως και τα ποσοστά των
εμπλεκομένων
ευάλωτων
χρηστών.
Παρόμοια ικανοποιητικό κρίνεται και το
επίπεδο οδικής ασφάλειας πέριξ των
σχολικών συγκροτημάτων.
Η έκταση που καταλαμβάνουν συνολικά οι
υποδομές μεταφορών ξεπερνά το ¼ της
συνολικής έκτασης του Δήμου. Επιπλέον,
σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ύπαρξη των
σιδηροδρομικών
γραμμών
που
κατακερματίζουν τον δημόσιο χώρο και
δημιουργούν ένα συνεχές εμπόδιο εντός του
Δήμου, αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι λόγω των
συχνών διελεύσεων πεζών κάθετα σε αυτές.

•

•

•

Με βάση τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις
αυτές καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων και η
διαμόρφωση παρεμβάσεων που σε βάθος
δεκαετίας
θα
δημιουργήσουν
συνθήκες
βελτίωσης της κατάστασης. Οι παρεμβάσεις
αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στα ακόλουθα:
•

•

Αύξηση του χώρου και της ποιότητας των
υποδομών που διατίθενται για πεζούς και
ποδηλάτες,
δηλαδή
πεζοδρόμων,
πεζοδρομίων, ελεύθερων χώρων σε
συνδυασμό με τις υπάρχουσες και
μελλοντικές
χρήσεις
γης,
ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας

κυκλοφορίας. Οι υποδομές αυτές θα
πρέπει να σχεδιασθούν στη λογική
δικτύων που να εξυπηρετούν το σύνολο
των περιοχών του Δήμου κατά το
δυνατόν και να μην είναι αποκομμένοι
μεταξύ τους.
Σε
ότι
αφορά
το
δίκτυο
ποδηλατοδρόμων, αυτό θα πρέπει να
συνδυασθεί με χώρους στάθμευσης
κοινοχρήστων αλλά και ιδιωτικών
ποδηλάτων
ώστε
να
καθίσταται
ελκυστική η χρήση των ποδηλάτων. Οι
χώροι κοινοχρήστων ποδηλάτων θα
πρέπει να συνδυασθούν οπωσδήποτε με
το δίκτυο των Δημοσίων Συγκοινωνιών
και με τους μελλοντικούς σταθμούς του
δικτύου του Μετρό. Επιπρόσθετα οι
σταθμοί του Μετρό θα πρέπει να
αποτελέσουν σημεία έλξης
στον
δημοτικό αστικό χώρο και οι περιοχές
πέριξ αυτών να σχεδιασθούν κατά τρόπο
που αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος
και αναφοράς (landmarks) του Δήμου.
Στην όλη αυτή θεώρηση θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και η εξυπηρέτηση των
ταξί με καθορισμό αποκλειστικών χώρων
αναμονής σε καίρια σημεία εντός του
Δήμου.
Είναι αναμενόμενο οι σχεδιασμοί που θα
γίνουν και οι παρεμβάσεις αυτές να
συνδυασθούν με ενδεχόμενες αλλαγές
κατευθύνσεων οδών και με παρεμβάσεις
στους
διατιθέμενους
χώρους
στάθμευσης παρά την οδό.
Το ζήτημα της στάθμευσης είναι
ιδιαιτέρως
σημαντικό
και
χρήζει
ολοκληρωμένης στρατηγικής θεώρησης.
Η Ομάδα έργου του ΑΠΘ πιστεύει ότι θα
πρέπει να αυξηθεί η εναλλαγή
στάθμευσης στις παρόδιες θέσεις
στάθμευσης και να υπάρξει προνομιακή
μεταχείριση στους κατοίκους και στους
άλλους
δικαιούμενους
χώρου
στάθμευσης στην περιοχή δικαιοδοσίας
του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή θα
εξετασθούν εναλλακτικές για μεγαλύτερη
χρήση και καλύτερη αξιοποίηση των
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υπαρχόντων χώρων στάθμευσης και
θέσπιση τρόπων και μέσων για
υποστήριξη των σχετικών πολιτικών.
• Πέραν των ανωτέρω προκαταρκτικών
προτάσεων,
θεωρείται
ιδιαίτερης
σημασίας η αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογικών δυνατοτήτων σε μια σειρά
από ζητήματα που απασχολούν τον
Δήμο και τους δημότες του. Πιο
συγκεκριμένα προτείνεται η μελέτη και
εφαρμογή συστημάτων Τηλεματικής και
άλλων ευφυών συστημάτων που είναι σε
θέση να καλύψουν ένα πλήθος
υπηρεσιών προς πολίτες και ταυτόχρονα
να επιτρέπουν στις Δημοτικές Υπηρεσίες
να επανασχεδιάζουν αυτές και να τις
βελτιώνουν
με
βάση
τις
αναπροσαρμοζόμενες ανάγκες των
δημοτών.
Η Ομάδα έργου θα επανέλθει με μεγαλύτερη
εξειδίκευση των προτάσεων αυτών στο επόμενο
στάδιο του έργου και αφού ολοκληρωθούν και οι
υπολειπόμενες δραστηριότητες στις οποίες
περιλαμβάνεται η ανάλυση των κυκλοφοριακών
δεδομένων, της πεζή μετακίνησης και της
έρευνας χαρακτηριστικών μετακινήσεων και
απόψεων των δημοτών.
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