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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

1.1 πκβαηηθά ζηνηρεία – Αληηθείκελν έξγνπ 

ύκθσλα κε ηελ από 29.08.2016 ππνγεγξακκέλε ζύκβαζε θαη βάζεη ηεο ππ΄ αξηζκ 87/02-06-2016 πξάμε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο, αλαηέζεθε ζην γξαθείν κειεηώλ Μάξεο Ησάλλεο, ε αλάιεςε 

εθπόλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Κπθινθνξηαθή κειέηε βειηίωζεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάηωλ 

θαη θίλεζεο πεδώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ πέξημ ηνπ ιηκέλα ηνπ νηθηζκνύ Βαζύ 

Ιζάθεο».  

 
Αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο 

θαζώο θαη ηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ, ζην ηζηνξηθό θαη ηνπξηζηηθό θέληξν (γύξσ από ην Ληκέλα) ηνπ νηθηζκνύ 

Βαζύ, εηδηθά θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν πνπ ηα πξνβιήκαηα νμύλνληαη πεξηζζόηεξν ιόγσ θαη ηεο έληνλεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνύ, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

ύκθσλα θαη κε ηνλ Φάθειν ηνπ έξγνπ, ε κειέηε απνζθνπεί ''... ζηε βειηίωζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζε 

κόληκε βάζε αιιά θαη ζε εηδηθέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζεξηλήο πεξηόδνπ ηδίωο ωο πξνο ηε δπλαηόηεηα 

πεδνδξόκεζεο πεξηκεηξηθά ηνπ ιηκέλα βξαρππξόζεζκα θαη βξαρπ-κεζνπξόζεζκα ωο πξνο ηελ πνιενδνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πόιεο...''.  

 

1.2 Γηάξζξσζε κειέηεο 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζε δύν ζηάδηα (Α θαη Β). ην πξώην ζηάδην (Α) θαιύθζεθαλ ηα εμήο: 

 πιινγή ζηνηρείσλ ππνβάζξνπ (ππάξρνληα ππόβαζξα, εγθεθξηκέλα ζρέδηα ξπκνηνκίαο, πνιενδνκηθώλ 

ξπζκίζεσλ, πθηζηάκελνη ζεκαηηθνί ράξηεο θ.ι.π). 

 πιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηε θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε, ηηο ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο απηώλ, 

ιεηηνπξγία θπθινθνξίαο θαη ηεξάξρεζε νδώλ, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο/ηνπξηζηηθά, ζήκαλζε νδώλ, θαη 

θίλεζε ιηκέλα.  

 πιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ηηο ππάξρνπζεο αιιά θαη ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο Γεο ζε ζπληνληζκό 

κε ην ππό εθπόλεζε ΥΟΟΑΠ, πθηζηάκελνη πεδόδξνκνη, ξνέο πεδώλ θ.ιπ. 

 Γεκηνπξγία ππνβάζξνπ γηα ειεθηξνληθή παξάδνζε ζε ζύζηεκα ΔΓΑ 87 (ράξηεο ΓΤ θιίκαθαο θπξίσο 

1:5000, θαη 1:2500 θαη άιια αλαγθαία ππόβαζξα αλάινγα κε ηα ππάξρνληα ζην Γήκν θ.ιπ.) θαη ζρέδηα 

θαηαγξαθήο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηηόπηεο ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο πθηζηάκελεο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νηθηζκνύ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, θαζώο θαη ηεο ζπκπιήξσζεο/δηόξζσζεο (όπνπ 

ρξεηαδόηαλ) ησλ δηαζέζηκσλ ραξηνγξαθηθώλ ππνβάζξσλ. 

 Καηαγξάθεθαλ νη θύξηεο πξνζπειάζεηο νρεκάησλ θαη ξνώλ πεδώλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο 24σξνπ θόξηνπ θπθινθνξίαο ζε επηιεγκέλεο δηαηνκέο 

(θαηόπηλ ζπλλελνήζεσο θαη κε ην Γήκν) αιιά θαη κεηξήζεηο ζηξεθνπζώλ θηλήζεσλ θαη ζύλζεζεο 

θπθινθνξίαο ζε βαζηθέο δηαζηαπξώζεηο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ. 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο ζπζζώξεπζεο ζηάζκεπζεο ζην θύξην νδηθό δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ. 
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 πιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2013-2014-2015) ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ηόζν από ηελ Σξνραία Ηζάθεο όζν θαη από ην Ληκελαξρείν όπνπ αλήθεη ε ρεξζαία δώλε ιηκέλα 

(ΥΕΛ) θαη αθνξά ζηελ παξαιηαθή νδό πνπ δηαηξέρεη βόξεηα ηνλ νηθηζκό.  

 Δληνπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ελώ παξάιιεια 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινύλ. 

 Γηαηππώζεθε Πξνθαηαξθηηθή πξόηαζε Κύξησλ Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ θαη πηζαλώλ Υώξσλ 

ηάζκεπζεο.  

 

Καηά ην παξόλ ζηάδην (Β) εμεηάδνληαη, αμηνινγνύληαη θαη ελζσκαηώλνληαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ή άιιεο 

πξνηάζεηο από ηνλ Γήκν (αιιά θαη από ηελ δηαβνύιεπζε ηνπ Α' ζηαδίνπ) εθόζνλ θξίλνληαη όηη 

επηθνπξνύλ/βειηηώλνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη νξηζηηθνπνηείηαη ε Πξόηαζε Κπθινθνξηαθήο Οξγάλσζεο θαη 

ζηάζκεπζεο ηνπ νηθηζκνύ Βαζύ ηεο Ιζάθεο (βάζεη θαη ηεο εγθεθξηκέλεο από ην Γήκν πξνθαηαξθηηθήο 

πξόηαζεο, ήηνη ηάδην Α). 

 

1.3 Υξνλνδηάγξακκα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

Ο ρξόλνο εθπόλεζεο ηνπ Β’ ζηαδίνπ νξίζζεθε ζύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε ζε ελάκηζε (1,5) κήλα, από ηελ εληνιή 

έλαξμεο ηεο. Με ην κε αξ. πξση. 5053-19/9/2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο πξνο ηελ ΓΣΤ ηνπ Γήκνπ 

Κεθαιινληάο, παξαθαιείηαη ν νξηζκόο λένπ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ επηβιέπνληνο κεραληθνύ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί ε κειέηε ζην Β’ ζηάδην.  

 

1.4 πιιεγέληα ζηνηρεία - ρεηηθή Αιιεινγξαθία - Ιζηνξηθό Γηαβνύιεπζεο 

1.4.1 σλλεγένηα ζηοιτεία  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο κειέηεο ιήθζεθαλ ζηνηρεία από: 

 Φεθηαθό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ νηθηζκνύ Βαζύ, πνπ παξαδόζεθε από ην Γήκν. 

 Υάξηεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο (αξρείν ΔΚΥΑ) ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην (Γ.Π..) νηθηζκνύ Ηζάθεο (ΦΔΚ Γ 67/18-02-1986) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζρεδίσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ην ΓΠ. 

 Σν ρέδην Υσξηθήο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο (Α' ηάδην, 

Αύγνπζηνο 2014). εκεηώλεηαη όηη ην Β1 ζηάδην έρεη επίζεο ππνβιεζεί θαη βξίζθεηαη ππό αλακνλή 

έγθξηζεο. 

 Σν Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΠΠΥΑΑ) Ηνλίσλ Νήζσλ 

(ΦΔΚ Β 56/2004) (ζεκεηώλεηαη όηη από ην 2012, ην ΠΠΥΑΑ βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο αλαζεώξεζήο ηνπ). 

 ηνηρεία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2013-2014-2015) ζηελ πεξηνρή κειέηεο από ην 

Ληκελαξρείν Ηζάθεο (έγγξαθν κε αξ.Πξση.2132/1425/2016 -03/10/2016 θαη Θέκα: ''Παξνρή ζηνηρείσλ θαη 

ππνβνιή πξνηάζεσλ''). 

 ηνηρεία ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2013-2014-2015) ζηελ πεξηνρή κειέηεο από ηελ 

Σξνραία Ηζάθεο (έγγξαθν κε αξ.Πξση.5504 - 13/10/2016 θαη Θέκα: ''Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο''). 
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1.4.2 τεηική αλληλογραθία 

 10/11/2015: Τπνβνιή Α' θάζεο ηεο παξνύζαο Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 21/2/2017: Πξόζθιεζε γηα παξνπζίαζε ηεο Α' Φάζεο ηεο Κπθινθνξηαθήο κειέηεο ζην Γήκν. 

 23/6/2017: Δπηζηνιή αλαδόρνπ γηα πξόσζεζε ηεο Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 18/9/2017: Δπηζηνιή αλαδόρνπ γηα πξόσζεζε ηεο Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 19/9/2017: Δπηζηνιή Γήκνπ πξνο Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Κεθαινληάο γηα νξηζκό λένπ επηβιέπνληα. 

 6/10/2017: Οξηζκόο λένπ επηβιέπνληα Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 7/12/2017: Έγγξαθν επίβιεςεο γηα ζπκπιήξσζε θαθέινπ Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 4/1/2018: Έγγξαθν επίβιεςεο γηα λέα ζπκπιήξσζε θαθέινπ Κπθινθνξηαθήο κειέηεο. 

 19/9/2018: Έγγξαθν Γήκνπ πξνο Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Κεθαινληάο κε απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί ηεο έγθξηζεο ηεο 

Α' Φάζεο ηεο Κπθινθνξηαθήο κειέηεο.  

 
1.4.3 Ιζηορικό Γιαβούλεσζης 

Σν ζύλνιν ηνπ Α’ ηαδίνπ ηεο κειέηεο (αλάιπζε/πξνθαηαξθηηθή πξόηαζε νξγάλσζε θπθινθνξίαο θαη 

ζηάζκεπζεο/παξαδνηέν πιηθό) παξνπζηάζηεθε ζην Γήκν θαη ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο αιιά θαη 

πνιίηεο ηεο Ηζάθεο, ζηα πιαίζηα δηαβνύιεπζεο θαη σξίκαλζήο ηεο ζηηο 6/3/2017. Κύξηνο ζηόρνο ήηαλ ε ηειηθή 

πξόηαζε (θαηά ην παξόλ ζηάδην - Β) λα πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

ζην Βαζύ, ακνηβαίαο απνδνρήο, αλαγλσξίδνληαο ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

πγθεθξηκέλα, δελ θαηαηέζεζαλ αληηξξήζεηο ή/θαη αληηπξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην Α. Έγηλε αλαθνξά ζηελ έιιεηςε θπθινθνξηαθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν, πνπ όκσο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γίλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, αθνύ ε ζπκβαηηθή έλαξμή ηεο ήηαλ ζηηο 

29/8/2016 κε ρξόλν παξάδνζεο ηνπ ζηαδίνπ Α ηνπο 2,5 κήλεο. 

 

1.5 Πεξηνρή κειέηεο 

Ζ πεξηνρή ηεο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζηελ εληόο ζρεδίνπ αζηηθή επξύηεξε πεξηνρή ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ Ληκαληνύ 

πνπ γεληθά νξίδεηαη σο ην ηζηνξηθό θαη ηνπξηζηηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη αθνξά ηόζν ηε ηνπηθή όζν θαη ηε 

δηεξρόκελε θπθινθνξία κε πόιν ην ιηκάλη ηνπ νηθηζκνύ θαη ηηο θηλήζεηο πξνο ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ.  
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Δηθόλα 1: Γνξπθνξηθή άπνςε νηθηζκνύ Βαζύ Ιζάθεο (Πεγή: αεξνθσηνγξαθία, BingMaps) 
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1.6 Οκάδα κειέηεο  

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε από ην Γξαθείν Μειεηώλ Μάξε Ησάλλε. Τπεύζπλνο θαη ζπληνληζηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ν 

Η.Μάξεο, ηνπνγξάθνο κεραληθόο – ζπγθνηλσληνιόγνο, ελώ ζηελ νκάδα κειέηεο ζπκκεηείρε θαη ε 

Α.Υαηδεαπνζηνιίδε, πνιενδόκνο κεραληθόο-ζπγθνηλσληνιόγνο.  
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2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΠΟΤ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑΝ - ΟΡΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΑΘΜΔΤΗ  

2.1 Αξρέο ζρεδηαζκνύ θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο νδηθνύ δηθηύνπ 

Όπσο δηαηππώζεθε θαηά ην ηάδην Α ηεο παξνύζαο κειέηεο, ηα θύξηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε θαη 

αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 Σν πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν ζην Βαζύ δελ δύλαηαη λα βειηησζεί από άπνςε ππνδνκήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

δηαζέζηκεο δηαηνκήο/γεσκεηξίαο ελώ πεξηνξηζκέλεο εθηηκάηαη όηη είλαη θαη νη δπλαηόηεηεο δηάλνημεο λέσλ 

νδώλ ζην δίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ελαιιαθηηθό (παξαθακπηήξην) δίθηπν εηδηθά θαηά ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν, όπνπ πηζαλόηαηα παξνπζηάδεηαη θαη ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ. πλεπώο, νη 

βειηηώζεηο πνπ πξνηείλνληαη βξαρππξόζεζκα είλαη θαηά θαλόλα δηαρεηξηζηηθέο. ην ζεκείν απηό 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ηόζν ζην εγθεθξηκέλν ΓΠ Ηζάθεο όζν θαη ζην ππό εθπόλεζε ΥΟΟΑΠ (έρεη 

εγθξηζεί ην Α’ ζηάδην έσο θαη ηώξα) πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο αξηεξίαο ζε κία πξνζπάζεηα 

απνζπκθόξεζεο ηνπ νηθηζκνύ (θαη εηδηθόηεξα ηεο παξαιηαθήο νδνύ) ηόζν ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ εληόο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ (ζηελέο καθξνζθειείο δηαηνκέο θαηά θαλόλα 

ακθίδξνκεο, κε πεξηνξηζκέλεο ζπλδέζεηο ζε βαζηθνύο άμνλεο πξνζπειάζεσλ) όζν θαη ηεο αλάπηπμεο 

νρινύζσλ ρξήζεσλ (Εώλε ρνλδξεκπνξίνπ - Βηνηερλίαο) λόηηα ηνπ νηθηζκνύ πνπ θαζηζηά ζρεδόλ αλαγθαία 

ηελ θίλεζε ηεο βαξηάο θπθινθνξίαο λα δηέξρεηαη κέζσ ηεο παξαιηαθήο νδνύ. 

 Ζ κνλνδξόκεζε ηκήκαησλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ σο άκεζε θπθινθνξηαθή παξέκβαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 

δηθηύνπ, επίζεο εμεηάζηεθε (βι. επόκελε ελόηεηα) κε γλώκνλα ηόζν ην δηαζέζηκν δίθηπν όζν θαη ιόγσ ηνπ 

κηθξνύ κήθνπο πεξηπνξείεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ σο απνηέιεζκα ησλ κνλνδξνκήζεσλ. 

 Γηα ηελ άκβιπλζε ησλ δπζιεηηνπξγηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ νκαιή ξνή ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

νρεκάησλ αιιά θαη ησλ πεδώλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, θξίλεηαη θξίζηκε θαη απαξαίηεηε ε ζπλνιηθή 

απνδέζκεπζε ηνπ θύξηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα παξά ην θξάζπεδν θαζώο θαη ε 

εμέξεπζε νξγαλωκέλωλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη δηακόξθσζε θαη λνκηκνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε απμεκέλε δήηεζε γηα ζηάζκεπζε. 

Καηά ζπλέπεηα, νη παξαθάησ θαηεπζύλζεηο απνηεινύλ ην βαζηθό πιαίζην ελόο νξζνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 

θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε ζηόρν:  

I. Σελ βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο κεηαθίλεζεο ζην θύξην νδηθό δίθηπν θαζώο θαη 

ηεο θηλεηηθόηεηαο εππαζώλ ρξεζηώλ όπσο νη πεδνί.  

II. Σελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη, 

III. Σελ ιήςε κέηξσλ άκεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ απνζπκθόξεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θαηά 

ηελ ζεξηλή πεξίνδν αιιά θαη ζε κόληκε βάζε. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα πξνηεηλόκελα κέηξα παξαζέηνληαη κε επηθύιαμε, αθνύ νη κεηξήζεηο 

θπθινθνξίαο θαη νη απηνςίεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε πεξίνδν αηρκήο ιόγσ 

ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ. 
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2.2 Πξνηεηλόκελε Κπθινθνξηαθή Οξγάλσζε 

2.2.1 Προηεινόμενη Ιεράρτηζη Οδικού Γικηύοσ 

Ζ πξνηεηλόκελε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζκίδεο: 

Α. πιιεθηήξηα νδόο: νξίδεηαη ε νδόο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ γηα λα ηεο 

δηνρεηεύζεη ζην δίθηπν ησλ ζπιιεθηήξησλ ή/θαη αξηεξηώλ. Δμππεξεηεί ζρεηηθά κεγάινπ κήθνπο κεηαθηλήζεηο, πνπ 

όκσο εκθαλίδνπλ, θαηά θαλόλα, ρακεινύο θπθινθνξηαθνύο θόξηνπο. 

Β.  Σνπηθό δίθηπν. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

Π.2.2.1 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

Βαθμίδα ιεράρτηζης Οδός 

ΚΤΡΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΙΑ ΟΓΟ  Δπαξρηαθή νδόο Κηόλη - Βαζύ - Πεξαρώξη (δηα κέζνπ νδνύ Πελειόπεο) 

 Παξαιηαθή νδόο ηκήκα από πιαηεία ηαζάηνπ έσο Δπκαίνπ 

 Δπκαίνπ 

 Tειεκάρνπ ηκήκα κεηαμύ ησλ νδώλ Δπκαίνπ θαη Μεηξ.Δ.Βνπιηζκά 

 Μεηξ.Δ.Βνπιηζκά 

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΙΑ 

ΟΓΟ 

 Οδπζζέσο από ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ κε ζπλδεηήξηα νδό (πνπ βξίζθεηαη θαη ην 

ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν) έσο θαη ην ηέινο ηεο νδνύ  

 πλδεηήξηα νδόο παξαιηαθήο κε  Γεκνηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο (πιεζίνλ 

θαηαζηήκαηνο Κνληνληόο) 

 Γνύξεηνπ Ίππνπ ηκήκα κεηαμύ ηεο Οδπζζέσο θαη ηεο ζπλδεηήξηαο νδνύ από/πξνο 

Γεκνηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο 

 Παξαιηαθή νδόο (Γ.Γξαθνύιε) ηκήκα από Δπκαίνπ έσο θαη δηαζηαύξσζε 

από/πξνο θίλν, Μελύκαηα, Λνύηζα 

 Φεξεληίλνπ 

 Αλαζηάζηνπ Καιιίληθνπ ηκήκα από ηελ ζπκβνιή κε ηελ νδό Δπκαίνπ έσο θαη ηελ 

νδό Δπγ.Καξαβία 

 Δπγέληνπ Καξαβία 

 Λαέξηνπ 

 Σειεκάρνπ ηκήκα κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξ.Δ.Βνπιηζκά θαη Οδπζζέσο 

 Οιηβηέ Ρεβεξληέλ 

 Γ.ηαζάηνπ 

 Διβεηίαο 

 Αγ.Ραθαήι 

 Αλαηνιηθή πεξηκεηξηθή νδόο 

 Γπηηθή πεξηκεηξηθή νδόο 

ΣΟΠΙΚΗ ΟΓΟ  Όιν ην ινηπό νδηθό δίθηπν. 

 

Ζ πξνηεηλόκελε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην Π.Β-1, ελώ κε ηελ έγθξηζή ηεο από ην 

Γήκν είλαη δπλαηόλ λα θαζνξηζζνύλ νη πξνηεξαηόηεηεο ησλ νδώλ. 
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2.2.2 Βρατσπρόθεζμες ρσθμίζεις κσκλοθορίας 

Πξνηείλνληαη νη εμήο άκεζεο βξαρππξόζεζκεο παξεκβάζεηο/ξπζκίζεηο ζηνλ νηθηζκό: 

 πκπιήξσζε ηεο πθηζηάκελεο ξπζκηζηηθήο (νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο) ζήκαλζεο, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο (πηλαθίδεο Ρ-2/STOP) ζηηο δεπηεξεύνπζεο νδνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θύξην δίθηπν 

ηνπ νηθηζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε ηεξάξρεζε (βι.θαη ρέδην Π.Β-1). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ αζπκθσλίεο όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο πηλαθίδεο Ρ-2, ηόηε απνμειώλνληαη. Ζ ζπκπιήξσζε 

ηεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο ζα πξέπεη λα γίλεη (όπσο πξναλαθέξζεθε) κεηά ηελ έγθξηζή ηεο από ην Γήκν. Ζ 

πξνκήζεηα θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ξπζκηζηηθή ζήκαλζε ζα πξέπεη λα εθηειεζζνύλ κεηά ηελ 

ζεζκνζέηεζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο, σο ν λόκνο νξίδεη. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Οδπζζέσο ζην ηκήκα από παξαιηαθή νδό έσο θαη ηελ ζπλδεηήξηα νδό από/πξνο 

παξαιηαθή ζην ύςνο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ/πξνβιήηα, κε θνξά από ην Γεκνηηθό ζρνιείν πξνο ηελ 

ζπλδεηήξηα νδό. Σν ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ Οδπζζέσο παξακέλεη ακθίδξνκν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

πξόζβαζεο πξνο/από ηνλ Γεκνηηθό ππαίζξην ρώξν ζηάζκεπζεο σο δεύηεξε είζνδνο/έμνδνο κέζσ ηεο 

νδνύ Οδπζζέσο (ε θύξηα είζνδνο/έμνδνο ηνπ παξαπάλσ ρώξνπ γίλεηαη κέζσ ηεο παξαιηαθήο νδνύ). 

Γηαηεξείηαη ε πθηζηάκελε κνλνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο κεηαμύ ησλ νδώλ Σειεκάρνπ θαη Μεηξ.Δ.Βνπιηζκά. 

Αλαθνξηθά κε ηα κνλνδξνκεκέλα ηκήκαηα (πθηζηάκελν - πξνηεηλόκελα) πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο 

ζρεηηθήο ζήκαλζεο ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηεο (πηλαθίδεο Ρ-27, Ρ-28, Ρ-7), ελώ ζηα ζεκεία πνπ ηειεηώλνπλ νη 

κνλνδξνκήζεηο, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Κ-24, πξνο αλαγγειία/πιεξνθόξεζε ηεο ακθίδξνκεο 

θπθινθνξίαο ζην ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ.  

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ κε θνξά από ηελ νδό Φεξεληίλνπ πξνο ηελ παξαιηαθή νδό 

ιόγσ ζηελήο δηαηνκήο ηεο νδνύ θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηεο 

(πηλαθίδεο Ρ-27, Ρ-28, Ρ-7). 

 Γηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο κνλνδξόκεζεο ηεο νδνύ Αλαζη.Καιιίληθνπ θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο 

ζήκαλζεο ζε όιεο ηηο ζπκβάιινπζεο ζηελ παξαπάλσ νδό (πηλαθίδεο Ρ-27, Ρ-28, Ρ-7). 

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Βιαρεξλώλ (ηκήκα από Γνύξεηνπ Ίππνπ έσο Οδπζζέσο) κε θνξά πξνο ηελ νδό 

Οδπζζέσο θαη ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο ζε όιεο ηηο ζπκβάιινπζεο ζηελ παξαπάλσ νδό 

(πηλαθίδεο Ρ-27, Ρ-28, Ρ-7). 

 Μνλνδξόκεζε ηεο Αλώλπκεο νδνύ (ηκήκα από Σειεκάρνπ έσο Βιαρεξλώλ) κε θνξά πξνο ηελ νδό 

Βιαρεξλώλ (βι.θαη ρέδην Π.Β-2). Οη πθηζηάκελεο πηλαθίδεο (Ρ-2 θαη Ρ-28) ζηελ ζπκβνιή κε Σειεκάρνπ 

απνμειώλνληαη. εκεηώλεηαη όηη ζηε ζπκβνιή ηεο αλώλπκεο νδνύ κε ηελ νδό Βιαρεξλώλ ηνπνζεηείηαη 

πηλαθίδα Ρ-50δ: ππνρξεωηηθή θαηεύζπλζε πνξείαο κε ζηξνθή δεμηά, γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ θηλνύκελσλ 

νρεκάησλ πξνο ηελ Αλ.Καιιίληθνπ, ήηνη έμνδνο από θεληξηθή πεξηνρή. 

Με ηηο παξαπάλσ δύν κνλνδξνκήζεηο απινπνίεηηαη ε δίνδνο πξνο ηελ θεληξηθή πεξηνρή ζε κία 

πξνζπάζεηα ζεκείαθεο απνζπκθόξεζεο, ελώ παξάιιεια δηαηεξείηαη θαη ε πξόζβαζε πξνο ηνλ Γεκνηηθό 

ρώξν ζηάζκεπζεο κέζσ ηεο νδνύ Οδπζζέσο. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Παπνπιάθε κε θνξά από ηελ Δζληθή ηξάπεδα πξνο ηελ νδό Νεξεΐδσλ ιόγσ 

ζηελήο δηαηνκήο (ζε όιν ην κήθνο ηεο νδνύ ππάξρεη ζήκαλζε Ρ-40 -κε αλαγξαθή εηδηθήο ρξνληθήο 

πεξηόδνπ) θαη ζπλερή θίηξηλε δηαγξάκκηζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε θνξά ζπλερίδεη λα εμππεξεηεί ηελ πξόζβαζε 
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ζηνλ άηππν ρώξν ζηάζκεπζεο (αιάλα) πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο θαη 

ηεο ηαρπκεηαθνξάο 'ACS'. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Γνύξεηνπ Ίππνπ από Νεξείδσλ έσο θαη Παπνπιάθε κε θνξά πξνο ηελ 

Παπνπιάθε. Σν ππόινηπν ηκήκα ηεο Γνύξεηνπ Ίππνπ από Παπνπιάθε έσο Βιαρεξλώλ/Αλαζη.Καιιίληθνπ 

είλαη ήδε κνλνδξνκεκέλν, ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ζήκαλζε θαη δηαηεξείηαη. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Νεξείδσλ από Γνύξεηνπ Ίππνπ έσο Βιαρεξλώλ, κε θνξά πξνο Βιαρεξλώλ. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο Αλώλπκεο νδνύ έκπξνζζελ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην ηκήκα από Παπνπιάθε έσο 

Αλαζη.Καιιίληθνπ, κε θνξά πξνο Αλαζη.Καιιίληθνπ. 

 Μνλνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αλαζη.Καιιίληθνπ κεηαμύ Βιαρεξλώλ θαη αλώλπκεο (έκπξνζζελ 

ηαβέξλαο), κε θνξά πξνο αλαηνιάο. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο αλώλπκεο νδνύ, θάζεηεο ζηελ παξαιηαθή παξαθείκελεο ηεο ALPHA BANK, κε θνξά 

πξνο ηελ Αλαζη.Καιιίληθνπ. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο αλώλπκεο νδνύ, θάζεηεο ζηελ παξαιηαθή παξαθείκελεο ηνπ κέγαξνπ Γξαθνύιε, κε 

θνξά πξνο ηελ παξαιηαθή νδό. 

Οη δπν παξαπάλσ κνλνδξνκήζεηο δεκηνπξγνύλ δεύγνο κνλνδξόκσλ θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ηνπηθήο θπθινθνξίαο. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο Σειεκάρνπ, κεηαμύ Μεηξ.Βνπιηζκά θαη Οδπζζέσο, κε θνξά πξνο Οδπζζέσο. Σν 

ππόινηπν ηκήκα ηεο Σειεκάρνπ πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ακθίδξνκν. 

 Μνλνδξόκεζε ηεο αλώλπκεο νδνύ, θάζεηεο ζηελ παξαιηαθή, κεηά ηελ Δπκαίνπ θαη πξηλ ηελ Γεξ.ηαζάηνπ, 

κε θνξά πξνο ηελ Αλαζη.Καιιίληθνπ. 

 Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Ρ-13 θαη ππνπηλαθηδίνπ κε ηελ αλαγξαθή ‘’ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ’’, ζηηο θύξηεο δηαζηαπξώζεηο ηεο παξαιηαθήο νδνύ κε ηηο θάζεηεο πξνο/από ηελ θεληξηθή 

πεξηνρή - ηζηνξηθό θέληξν. Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζα πξνζδηνξηζζνύλ ζε κειέηε εθαξκνγήο ξπζκηζηηθήο 

ζήκαλζεο. Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηό όηη ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο, γηα ηα επηηξεπόκελα 

κεγέζε
1
 δηαηνκώλ απνηεινύλ θαζνξηζηηθή παξάκεηξν ηόζν νη δηαζηάζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ρώξνπ θαη ηνπ 

ειεύζεξνπ εκπνδίσλ ρώξνπ θαζώο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο κειέηεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα δηαζηάζεσλ ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ όπνπ ε επηβαιιόκελε ηαρύηεηα 

είλαη <40ρικ/ώξα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ), 2001. 



ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΘΜΕΤΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΗ ΠΕΖΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΕΝΣΟ 

ΧΕΔΙΟΤ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΞ ΣΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΒΑΘΤ ΙΘΑΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΑΔΙΟ Β, 
Αρ.Αναθεώρησης - 1 

 

           ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ         - 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σνπνζέηεζε πηλαθίδαο Π-25 (αδηέμνδν) ζηελ παξαιηαθή νδό γηα όια ηα αδηέδνδα. Οη αθξηβείο ζέζεηο ζα 

πξνζδηνξηζζνύλ ζηελ κειέηε εθαξκνγήο ηεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο. 

 πκπιήξσζε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο πξνο ηνλ Γεκνηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο εηδηθά ζηηο ζπκβνιέο ησλ 

νδώλ Βιαρεξλώλ θαη Σειεκάρνπ κε ηελ νδό Οδπζζέσο θαζώο θαη ζηελ παξαιηαθή νδό ζην αλαηνιηθό 

ηκήκα ζην ύςνο ηνπ επαξρείνπ θαζώο δελ βξέζεθε αλάινγε ζήκαλζε. 

 Θέζπηζε κέγηζηνπ όξηνπ ηαρύηεηαο ζην θύξην νδηθό δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ ηα 30ρικ/ώξα, κέζσ πηλαθίδαο Ρ-

60 ζηηο εηζόδνπο ηνπ νηθηζκνύ. Δπίζεο, ζπκπιεξώλεηαη ζην ηέινο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνύ, ε πηλαθίδα Ρ-61 

(έμνδνο από πεξηνρή κε αλώηαην όξην ηαρύηεηαο). Οη πθηζηάκελεο πηλαθίδεο Ρ-32(30) πνπ θαηαγξάθεθαλ 

ζην εζσηεξηθό ηνπ νηθηζκνύ θαη θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο νδνύ δύλαηαη λα δηαηεξεζνύλ γηα έληαζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ θηλνύκελσλ νρεκάησλ. Οη αθξηβείο ζέζεηο ζα πξνζδηνξηζζνύλ ζηελ κειέηε εθαξκνγήο ηεο 

ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο. 
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 Δπίζεο, ζην πιαίζην δηακόξθσζεο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ παξεκβάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ, ηδηαίηεξε 

κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ βειηηζηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ηεο αζθαινύο θίλεζεο ησλ καζεηώλ από 

θαη πξνο ηα ζρνιεία ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πξόζθαηε έθδνζε: Τερληθώλ νδεγίωλ γηα 

θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηνρέο ζρνιηθώλ 

ζπγθξνηεκάηωλ θαη πεξηνρέο κε απμεκέλε θίλεζε ζηα πιαίζηα βειηίωζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

(ΦΕΚΒ 2302/2013). πλεπώο, πξνηείλεηαη ε ζρεηηθή ζήκαλζε ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ ΦΔΚ θαη γηα ηα 

ηξία (3) ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα: 

 Νεπηαγσγείν/παηδηθόο ζηαζκόο επί ηεο νδνύ Δπκαίνπ,  

 Γεκνηηθό ζρνιείν επί ηεο νδνύ Οδπζζέσο θαη, 

 Γπκλάζην/Λύθεην επί ηεο νδνύ Οιηβηέ Ρεβεξληέλ.  

Δηδηθόηεξα, ε πξνηεηλόκελε ζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη: ηελ ρσξνζέηεζε νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο 

ζήκαλζεο δηαβάζεσλ πεδώλ (ε ζεζκνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεη κέζσ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ) θαζώο θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο ζήκαλζεο Κ-16 επί ηεο νδνύ Δπκαίνπ θαη ζπκπιήξσζε κε 

λέεο θαη γηα ηα ππόινηπα ζρνιεία πνπ ζα ζπλνδεύνληαη θαη από ζήκαλζε πεξί ηνπ επηηξεπόκελνπ κέγηζηνπ 

νξίνπ ηαρύηεηαο, κε ηελ πξνζζήθε ηεο αλαγξαθήο ‘ΑΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΟ’. Δπηπιένλ ζηηο νδνύο Δπκαίνπ θαη 

Οιηβηέ Ρεβεξληέλ, ζην ύςνο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζα κπνξνύζαλ λα ηνπνζεηεζνύλ εγθάξζηεο ζεηξέο 

καηηώλ γάηαο, ιεηηνπξγώληαο σο πξόζζεην κέηξν κείσζεο ηαρπηήησλ (αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθό ΦΔΚ).  

 

Δηθόλα 2: Απεηθόληζε δηάηαμεο αλαθιαζηήξσλ νδνζηξώκαηνο,  ζύκθσλα κε ηελ Λεπηνκέξεηα 3 ηνπ ΦΔΚ2302Β/2013 
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Δηθόλα 3: Απεηθνλίζε ελδεηθηηθώλ ζπλδπαζηηθώλ πηλαθίδσλ ζύκθσλα κε ηελ Λεπηνκέξεηα 5 ηνπ ΦΔΚ2302Β/2013. 

 

 
Δπίζεο, αθνινπζεί απόζπαζκα από ην ζρεηηθό ΦΔΚ γηα ηελ ζήκαλζε εηζόδνπ ησλ ππό εμέηαζε ζρνιηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ:  

 

Δηθόλα 4: θαξίθεκα θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο γηα πξόζβαζε ζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα (ΦΔΚ2302Β/2013).                                
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 Σεκείωζε αλαζεώξεζεο: Με βάζε ην έγγξαθν ηνπ Ληκελαξρείνπ Ηζάθεο κε αξ.πξση.2132/348/2017, 

πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο Κ-16 ζην ύςνο ηνπ Κ.Π.Δ. θαη ζε απόζηαζε 50κ. από ηελ αλώλπκε 

νδό πνπ νδεγεί ζην δεκνηηθό ζρνιείν θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο ηεο παξαιηαθήο νδνύ. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ζήκαλζε ησλ πεδνδξόκωλ (Ρ-55) πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή, ζα πξέπεη 

λα εμεηαζζεί θαηά πόζνλ νη νδνί γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο πεδόδξνκνη 

από ηηο ζρεηηθέο κειέηεο (ΓΠ, ΥΟΟΑΠ θιπ), θαη εάλ έρεη γίλεη εθαξκνγή ηνπο. ηελ πεξίπησζε όπνπ δελ 

έρεη γίλεη θάηη ηέηνην, ηόηε ν Γήκνο εάλ ζέιεη λα κελ ππάξρεη θπθινθνξία κπνξεί λα δηαθόςεη ηελ 

θπθινθνξία κέζσ πηλαθίδαο Ρ-7 θαη ππνπηλαθίδην εμαίξεζεο νρεκάησλ θαηνίθσλ κε ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

εθηόο νδνύ, θαη νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Πξνηείλεηαη πάλησο ε πνιενδνκηθή 

ξύζκηζε ησλ πεδνδξόκσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΥΟΟΑΠ/ΠΜΔΑ. 

Σεκείωζε αλαζεώξεζεο: Όπσο έρεη αλαιπζεί ζην ηάδην Α’ ηεο κειέηεο, πξόζεζε ηνπ ΓΠ είλαη ε 

πεδνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο από ιηκάλη έσο θεληξηθή πιαηεία, δεκηνπξγώληαο παξάιιεια νινθιεξσκέλν 

δίθηπν πεδνδξόκσλ ΤΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΤΠΟΘΔΗ δεκηνπξγίαο πεξηθεξεηαθήο αξηεξίαο. ύκθσλα κε ηα 

δηαηηζέκελα ζηνηρεία (ΓΠ (θείκελν ΦΔΚ & ρέδην Π.1.2), Α’ ηάδην ΥΟΟΑΠ), δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

αλαθνξά ζε νδνύο νη νπνίνη λα ραξαθηεξίδνληαη σο πεδόδξνκνη. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

παξαπάλσ πξνηάζεθε ε πνιενδνκηθή ξύζκηζε ησλ πεδνδξόκσλ, όηαλ νινθιεξσζεί ην ΥΟΟΑΠ. 

 Σεκείωζε αλαζεώξεζεο: Με βάζε ην έγγξαθν ηνπ Ληκελαξρείνπ Ηζάθεο κε αξ.πξση.2132/348/2017, 

πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε δηαβάζεσλ πεδώλ ζηηο παξαθάησ ζέζεηο ηεο παξαιηαθήο νδνύ: 

  - Από κεζαίν πεξίπηεξν πξνο ην ρώξν ειιηκεληζκνύ Δ/Γ-Σ/Ρ ζθαθώλ. 

  - Από κλεκείν Ηζαθήζησλ Ναπηηθώλ πξνο θαξκαθείν Καξαβία. 

  - Πιεζίνλ/έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο Α/Β Βαζηιόπνπινο. 

ηηο δηαβάζεηο πεδώλ πέξαλ ηεο νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ξακπώλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚΒ2621/2009. 

 εκεηώλεηαη όηη ν άμνλαο ησλ νδώλ Γνύξεηνπ Ίππνπ – Αλαζη.Καιιίληθνπ δελ παξαιακβάλεη θάπνην 

θπθινθνξηαθό ξόιν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο. Παξάιιεια νη εγθαηεζηεκέλεο ρξήζεηο 

(θαθέ- εζηηαηόξηα - εκπόξην ηνπξηζηηθώλ εηδώλ θιπ.) απμάλνπλ ηελ δήηεζε ρώξνπ από ηνπο πεδνύο, κε 

απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε νδηθή αζθάιεηα θαη λα ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Χο εθ ηνύηνπ κπνξεί 

λα πηνζεηεζεί  ε πιήξεο απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ΗΥ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηηο 

απνγεπκαηηλέο-βξαδηλέο ώξεο ζηνλ παξαπάλσ άμνλα (ε νδόο Γνύξεηνπ Ίππνπ (από Νεξείδσλ κέρξη 

ηέινο) θαη ε Αλαζη.Καιιίληθνπ από ηελ Γνύξεηνπ Ίππνπ κέρξη ηελ Αλώλπκε Οδό παξαθείκελε ζην 

θαηάζηεκα ALPHA BANK), κε εμαίξεζε ηελ δηάζρηζε ηνπ παξαπάλσ δηαδξόκνπ από ηελ νδό Παπνπιάθε. 
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Δηθόλα 5: ύζηεκα κνλνδξόκσλ/ Γπλεηηθόο απνθιεηζκόο θπθινθνξίαο κε σξάξην γηα δεκηνπξγία ρώξνπ γηα πεδνύο. 
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2.2.3 Μεζοπρόθεζμες ρσθμίζεις κσκλοθορίας 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε αδπλακία εμεύξεζεο ελαιιαθηηθνύ παξαθακπηήξηνπ δηθηύνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

νηθηζκνύ (π.ρ. νδνί Οδπζζέσο, Πελειόπεο από δπηηθά θαη Δπκαίνπ - Σειεκάρνπ - Μεηξ.Δ.Βνπιηζκά από 

αλαηνιηθά) γηα απνθπγή ηνπ θέληξνπ, θαζηζηά ηελ παξαιηαθή νδό σο κνλαδηθό άμνλα πξόζβαζεο ή/θαη δίνδν 

πξνζέιεπζεο -απνρώξεζεο γηα ην ζπλόιν ηεο ηνπηθήο αιιά θαη δηεξρόκελεο θπθινθνξίαο 

(ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηεο βαξηάο θπθινθνξίαο
2
). πλεπώο, πξνηείλεηαη: 

 Χο πξώηε πξνηεξαηόηεηα πξέπεη λα είλαη ε πξνώζεζε ησλ κειεηώλ γηα ηελ ράξαμε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νδνύ ζην Βαζύ. Οη σθέιεηεο πνπ ζα έρεη ε πόιε από ηελ θαηαζθεπή ηεο πεξηθεξεηαθήο είλαη ηόζν ζε 

επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο, όζν θαη νηθνλνκηθέο. Ζ δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ από ην θησρό ζε 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νδηθό δίθηπν ηνπ Βαζένο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε πεδνδξνκίσλ θαη ηελ 

πίεζε πνπ δέρεηαη από ηνπο πεδνύο γηα λα θαηαιάβνπλ ηνλ ρώξν ηνπο (θαηή ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο 

εθηηκάηαη όηη ε επηζθεςηκόηεηα απμάλεηαη ζεκαληηθά), έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο 

αζθάιεηαο. 

Δπηπιένλ, από ην 1986 έρεη πξνηαζεί ε ράξαμε πεξηθεξεηαθήο όπνπ ζα έπξεπε λα είρε ήδε (κεηά από 31 

ρξόληα) λα είρε θαηαζθεπαζζεί θαη λα ιεηηνπξγνύζε. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα δίλνληαλ ε δπλαηόηεηα 

πεδνδξόκεζεο ηεο παξαιηαθήο νδνύ ζηελ πιαηεία, όπσο επίζεο πξνηείλεηαη ζην ΓΠ. 

ύκθσλα κε ην ζηάδην Α (εγθεθξηκέλν) ηνπ ππό εθπόλεζε ΥΟΟΑΠ (ζει.258), είλαη αδύλαηε «ε νιηθή 

δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηελ παξαιηαθή (ηνπιάρηζηνλ ζην θέληξν)», ρσξίο ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νδνύ. 

 Παξάιιεια, πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί, εάλ είλαη εθηθηό, ε θαηαζθεπή ειαθξηάο θαηαζθεπήο (ζηδεξνδνθνί 

θαη μύιηλν πάησκα) πεδνδξνκίσλ ζε πξνβόινπο πάλσ ζηελ ζάιαζζα νύησο ώζηε λα ππάξρεη ρώξνο γηα 

ηνπο πεδνύο θαη γηα ηα ηξαπέδηα ησλ θαηαζηεκάησλ, πξόηαζε ε νπνία έρεη επεμεξγαζζεί θαη αλαθέξεηαη 

ζην Α’ ζηάδην ηνπ ΥΟΟΑΠ, δεκηνπξγώληαο έηζη ρώξν γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ. 

Με ηελ νιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο εθηηκάηαη ε αύμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγίαο ζηελ 

παξαιηαθή, κε επλόεηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

ηελ πεξίπησζε όπνπ ν Γήκνο έρεη ηελ βνύιεζε γηα ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηελ παξαιηαθή ρσξίο 

ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε σξάξην ζην νπνίν δελ ζα ιακβάλεη ρώξα θαηάπινπο θαξαβηνύ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαξέσλ νρεκάησλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ηα ήδε θπθινθνξνύληα βαξέα νρήκαηα ζην 

Βαζύ ζα πξνζαξκόζνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζύκθσλα κε ην σξάξην, ελώ παξάιιεια δελ ζα ππάξμεη 

θαη άθημε λέσλ (ήηνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο). 

ηελ πεξίπησζε όπνπ επηιεγεί ην παξαπάλσ, πξνηείλεηαη παξάιιεια λα κνλνδξνκεζεί ε Οδπζζέσο, 

κεηαμύ ηεο ζπλδεηήξηαο νδνύ ηεο Οδπζζέσο θαη ηεο παξαιηαθήο ζην ύςνο ηνπ πξνβιήηα θαη 

Μεηξ.Βνπιηζκά, κε θαηεύζπλζε πξνο λόην. Ζ αληίζεηε πνξεία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επαξρηαθήο 

νδνύ Πελειόπεο, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη δπλεηηθά λα πξαγκαηνπνηεζνύλ έξγα 

αζθάιηζήο ηεο. 

Με ηελ ράξαμε ηεο πεξηθεξεηαθήο πξνηείλεηαη ν απνραξαθηεξηζκόο ησλ νδώλ Πελειόπεο θαη Δπκαίνπ σο 

επαξρηαθέο νδνύο (ζύκθσλα κε ην ΥΟΟΑΠ), θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο πεξηθεξεηαθήο σο επαξρηαθήο, 

αθνύ ζα δηαζέηεη θαη ηα θαηάιιεια γεσκεηξηθά ζηνηρεία. 

                                           
2 Γίνδνο ησλ βπηίσλ πεηξειαίνπ/βελδίλεο πξνο ηελ πεξηνρή Μύινπ όπνπ βξίζθεηαη ν ζηαζκόο αλεθνδηαζκνύ ησλ ζαιακεγώλ. 
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2.3 Πξνηεηλόκελεο Ρπζκίζεηο ηάζκεπζεο 

Οη ξπζκίζεηο ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο νξγάλσζεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα (ήηνη κνλνδξνκήζεηο, θιείζηκν νδώλ, θιπ.) Χο βαζηθή αξρή είλαη ε όζν 

ην δπλαηόλ πξνώζεζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο εθηόο νδνύ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο: 

 Γεκνηηθόο ρώξνο ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Γνύξεηνπ Ίππνπ & Οδπζζέσο. Απαηηείηαη πξνζδηνξηζκόο-

ρσξνζέηεζε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ηνπο
3
, δηαδξόκσλ 

θπθινθνξίαο, εηζόδσλ-εμόδσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζζεί θαη ε αθξηβήο ρσξεηηθόηεηά ηνπ. 

 Τπό θαηαζθεπή/δηακόξθσζε ρώξνο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Αλαζη.Καιιίληθνπ, ζην ύςνο ηεο ζπκβνιήο 

ηεο κε ηελ νδό Φεξεληίλνπ, ζύκθσλα θαη κε ην Α ζηάδην ηνπ ΥΟΟΑΠ. 

 (1) 

 (2) 

Δηθόλα 6: (1) Γεκνηηθόο ρώξνο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Οδπζζέσο & (2) Τπό δηακόξθσζεο ρώξνο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ 
Αλαζη.Καιιίληθνπ 

 

                                           
3 Καηά θαλόλα θαη ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ζήκαλζε (Ρ-13: απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε θνξηεγά απηνθίλεηα), ν ρώξνο αθνξά απνθιεηζηηθά ζε ζηάζκεπζε Ι.Υ.. 

Παξαηαύηα θαηά ηηο απνγξαθηθέο εξγαζίεο ηνπ ηαδίνπ Α, θαηαγξάθεθαλ θαη ζηαζκεπκέλα θνξηεγά. 
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 Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη ε δηεξεύλεζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ή ηεο δπλαηόηεηαο ελνηθίαζεο ησλ 

παξαθάησ ρώξσλ: 

o Οηθόπεδν ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλαζη.Καιιίληθνπ θαη Γ.ηαζάηνπ, έλαληη ηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Μνπζείνπ (πξνηείλεηαη θαη ζην Α ζηάδην ηνπ ΥΟΟΑΠ). 

o Οηθόπεδν επί ηεο νδνύ Παπνπιάθε έλαληη ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ACS (ζήκεξα αιάλα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηάζκεπζε). 

 

Δηθόλα 7: Οηθόπεδν επί ηεο νδνύ Παπνπιάθε έκπξνζζελ ACS, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ρώξνο ζηάζκεπζεο 

 

 Απαγόξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ζε ακθόηεξεο ηηο παξεηέο ηεο νδνύ Φεξεληίλνπ γηα ηελ 

απξόζθνπηε είζνδν/έμνδν ησλ νρεκάησλ πξνο/από ηνλ ππό θαηαζθεπή ρώξν ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ 

Αλαζη.Καιιίληθνπ. 

 Υσξνζέηεζε δύν (2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ αξρή ηεο παξαιηαθήο νδνύ (από πιαηεία Ν.ηαζάηνπ θαη 

παξεηά Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο) γηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία (πνπ δύλαηαη λα δηαλπθηεξεύνπλ 

ζην Βαζύ).  

 Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε εηδηθώλ ζεκείσλ αλεθνδηαζκνύ λεξνύ & θαπζίκσλ ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο, ζηα 

νπνία ζα επηηξέπεηαη ε ζηάζε ησλ κηθξώλ βπηίσλ. Σα ζεκεία απηά ζα πξέπεη λα ππνδεηρζνύλ από ηνλ 

Γήκν/Ληκελαξρείν γηα ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο. 

 Γηα ηελ παξαιηαθή νδό γίλεηαη ηδηαίηεξε αληηκεηώπηζε θαη δηαηππώλεηαη ε εμήο πξόηαζε
4
: 

o ην ύςνο ηεο πιαηείαο ηαζάηνπ, δηαηεξείηαη θαη επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε (ππό γσλία) Η.Υ. (.1). 

o Πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ εθηόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ ηεο 

πόιεο, πξνο ην θαξλάγην, γηα δηαλπθηέξεπζε ή γηα πνιύσξε ζηάζκεπζε. Με απηό ηνλ ηξόπν δελ ζα 

επηβαξύλνπλ ηελ θεληξηθή πεξηνρή θαηαιακβάλνληαο ρώξν (.2). 

                                           
4 Οη αλαγξαθέο .1-...... πνπ αθνξνύλ ηηο πξνηάζεηο ζηάζκεπζεο απεηθνλίδνληαη ζην ζρεηηθό ζρέδην θαη έρνπλ απνδνζεί γηα πην άκεζν  εληνπηζκό ησλ ελ ιόγσ παξεηώλ. 
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o Έκπξνζζελ ηνπ Γεκαξρείνπ πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεπζεο Γεκνηηθώλ Ορεκάησλ (.3). 

o ηελ παξεηά ζην ύςνο ηεο πιαηείαο Μπαζηνπληνύ (.4) πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ε ηζρνύζα 

ξύζκηζε γηα ζηάζκεπζε ΜΟΣΟ. 

o Γηα ηα νρήκαηα ηξνθνδνζίαο πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε 1 ζέζεο 8 κέηξσλ έλαληη ηεο θεληξηθήο 

πιαηείαο (.8) ή ελαιιαθηηθά ζηελ παξεηά επί ηεο θεληξηθήο πιαηείαο (.5), πιεζίνλ ηνπ STOP 

(ηεξνπκέλεο ηεο απόζηαζεο θαηά ΚΟΚ). Σν ελαπνκέλσλ ηκήκα ηεο (.8) πξνηείλεηαη λα δνζεί γηα 

ζηάζκεπζε ΜΟΣΟ. 

o ηελ παξεηά (.6) πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί κία ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ
5
 θαη ζηηο ππόινηπεο 

λα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε ΗΥ. 

o Οη ζέζεηο γηα ηελ πηάηζα ΣΑΞΗ (.7) επί ηεο θεληξηθήο πιαηείαο πξνηείλεηαη λα παξακείλνπλ σο 

έρνπλ θαη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ (Ν.4530/2018). 

o Οη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο έκπξνζζελ ηεο ALPHA BANK, θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ, 

πξνηείλεηαη λα παξακείλνπλ γηα ηνπο ςαξάδεο, κε σξάξην. 

o ηελ παξεηά (.10) ζηελ πθηζηάκελε ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ εμ’νξηζκνύ από ηνλ ΚΟΚ απαγνξεύεηαη 

ε ζηάζκεπζε γηα 12κ. Σν ππόινηπν ηκήκα ηεο (.3) πξνηείλεηαη λα παξακείλεη γηα ζέζεηο δηθύθισλ. 

o Ζ ξύζκηζε γηα ζέζεηο ΜΟΣΟ έκπξνζζελ ηνπ ΚΔΠ (.11) πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί. 

o Δπί ηεο παξεηάο Γ.Γξαθνύιε κεηαμύ Γεξ.ηαζάηνπ & παξόδνπ Γξαθνύιε πξνηείλεηαη ε 

ρσξνζέηεζε 2 ζέζεσλ γηα ζηάζε ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ γηα επη/απνβίβαζε (ζπλνιηθνύ κήθνπο 

32κ.). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δνζνύλ ζηελ απέλαληη παξεηά, ζην ίδην ύςνο θαη γηα ην ίδην κήθνο. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε νη δηαηηζέκελεο ζέζεηο γηα ΗΥ κεηώλνληαη θαηά 10, κε όθεινο ηελ εγγύηεηα 

ησλ πνύικαλ πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπο (Αξραηνινγηθό κνπζείν), ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε νη 

δηαηηζέκελεο ζέζεηο κεηώλνληαη θαηά ~6, πνπ όκσο απαηηνύλ ηελ δηάζρηζε ηεο παξαιηαθήο από ηνπο 

επη/απνβηβαδόκελνπο. 

 

Δηθόλα 8: Δλδεηθηηθή απεηθόληζε ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ επί ηεο Γ.Γξαθνύιε ζην ύςνο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ. 

 

o Παξαηεξείηαη ε βαθή ηνπ νδνζηξώκαηνο κε πξνζδηνξηζκό ζέζεσλ αλαγξάθνληαο ην γξάκκα «Ρ» ή 

ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο νρήκαηνο. ηελ πεξίπησζε όπνπ έρνπλ παξαρσξεζεί λόκηκα εηδηθέο 

                                           
5 Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ην ηάδην Α, ππάξρεη νξηδόληηα ζήκαλζε γηα ζέζε ΑΜΔΑ, ρσξίο ηελ ζρεηηθή θαηαθόξπθε ζήκαλζε Ρ-71. ύκθσλα κε ηηο απηνςίεο, ε 

ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε δελ ηεξείηαη. 
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ζέζεηο, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ κε ηελ αληίζηνηρε θαηαθόξπθε ζήκαλζε, δηαθνξεηηθά 

πξέπεη λα αθαηξεζνύλ νη δηαγξακκίζεηο6. 

 

  
Δηθόλα 9: Τθηζηάκελε ζέζε ζηάζεο -ζηάζκεπζεο ιεσθνξείνπ ΚΣΔΛ θαη πθηζηάκελε πηάηζα ΣΑΞΙ. ΓΙΑΣΗΡΟΤΝΣΑΙ  

 

  

Δηθόλα 10: Θέζεηο ΜΟΣΟ έκπξνζζελ ΚΔΠ επί ηεο Γ.Γξαθνύιε.  ΓΙΑΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

 

 Πξνηείλεηαη ε άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο (Ρ-40) επί ηεο νδνύ Αλαζηάζηνπ 

Καιιίληθνπ (λόηηα παξεηά), θαη ε κεηαθνξά ηεο απαγόξεπζεο ζηελ βόξεηα παξεηά. Ζ πξόηαζε δελ 

πξνζζέηεη λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζην δίθηπν, αιιά δηαηεξεί ηνλ πθηζηάκελν αξηζκό, «ηαθηνπνηώληαο» ηελ 

ζεκεξηλή ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία. 

                                           
6 Για ηην διαηύπφζη ηφν προηεινόμενφν ρσθμίζεφν ζηην παραλιακή δεν ελήθθηζαν σπόυη ηα ανφηέρφ. 
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 Οξζή ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά ησλ πθηζηάκελσλ πηλαθίδσλ Ρ-39* (απαγόξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε 

θνξηεγά θαη ιεωθνξεία) πνπ ππάξρνπλ ζηε λόηηα παξεηά ηεο παξαιηαθήο νδνύ ζην ηκήκα από Δπκαίνπ 

έσο θαη ην αδηέμνδν, παξαθείκελα ηνπ μελνδνρείνπ ''ΜΔΝΣΟR". Οη ζπγθεθξηκέλεο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξρή ηεο παξεηάο ησλ Ο.Σ. θαη όρη ζην ηέινο ηεο, ελώ δηαηεξνύληαη νη ρσξνζεηεκέλεο 

(=25) ζέζεηο ππό γσλία γηα ζηάζκεπζε ΗΥ. 

 Από ην μελνδνρείν ΜΔΝΣΧΡ θαη πξνο Μύιν, πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνύλ νη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

πινπνηεζεί κε Ρ-40 θαη σξάξην ζηάζκεπζεο. 

 Σν σξάξην ηξνθνδνζίαο νξίδεηαη από ηνλ Γήκν. 

 Με δεδνκέλν όηη νη απηνςίεο δελ εθηειέζζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο θαη άξα δελ ήηαλ δπλαηόλ λα 

εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο όπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη λα ρσξνζεηεζνύλ δηαβάζεηο πεδώλ, πξνηείλεηαη απηέο 

λα πξνθύςνπλ από κεηξήζεηο ξνώλ πεδώλ ηηο πεξηόδνπο αηρκήο. Ο αλάδνρνο δερόκελνο ηεο εκπεηξία ηνπ 

Ληκελαξρείνπ Ηζάθεο, ζπκθσλεί κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ρσξνζέηεζε ηξηώλ (3) δηαβάζεσλ 

πεδώλ πάλσ ζηελ παξαιηαθή νδό, όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο αλά ρείξαο κειέηεο. 
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3. ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ – ΠΡΟΣΑΔΙ/ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ 

ΩΡΙΜΑΝΗ 

 Από ηηο απηνςίεο, θαηαγξαθέο θαζώο θαη ηηο κεηξήζεηο 24σξνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ θαη έξεπλεο 

ζηάζκεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηάδην Α εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζην Βαζύ θαηά ηνπο 

κήλεο κε αηρκήο δελ παξαηεξείηαη πξόβιεκα θαζπζηεξήζεσλ από ηελ θπθινθνξία. Παξαηαύηα, θξίλεηαη 

απαξαίηεην θαη απνιύησο αλαγθαίν λα γίλνπλ κεηξήζεηο θπθινθνξίαο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αηρκήο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε απόδνζε θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ κε ζθνπό ηελ 

δηαηήξεζε ή/θαη πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπο. 

 ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ν Γήκνο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ ζπλόινπ ηεο ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο 

ζην Γήκν, θαη εηζαγσγή ζε αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπληήξεζε θαη 

αληηθαηάζηαζε είηε θζαξκέλσλ είηε θαηεζηξακκέλσλ πηλαθίδσλ, σο βαζηθά ζηνηρεία νδηθήο αζθάιεηαο. 

Δπηπιένλ, ρξήζηκν ζα ήηαλ γηα θάζε πηλαθίδα λα ππάξρεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ε αληίζηνηρε 

θαλνληζηηθή απόθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο ηνπνζεηήζεθε. 

 Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ πνπ δελ πιεξνύλ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο. 

 Με γλώκνλα ηελ πθηζηάκελε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Π-17 (αξρή θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο – νηθηζκνύ), 

πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίδσλ Π-18 (ηέινο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο – νηθηζκνύ). 

 Ζ εμέηαζε εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηώλ (ITS) δηαρείξηζεο θαη πιεξνθόξεζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην 

Βαζύ, ε νπνία κάιηζηα έρεη ιάβεη ρξεκαηνδνηήζεσλ από ηελ ΔΔ ζην παξειζόλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνύλ ζεηηθά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθόξεζε ησλ νδεγώλ θαη ηελ απνθπγή θπθινθνξηαθώλ 

πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα είλαη ρξήζηκν λα ελεκεξώλεηαη ν αθηθλνύκελνο νδεγόο ζην Βαζύ, 

π.ρ. ζην ύςνο ηνπ δεκνηηθνύ ρώξνπ ζηάζκεπζεο γηα  ηελ ύπαξμε ή κε δηαζέζηκσλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο, έηζη ώζηε λα κπνξεί έγθαηξα λα ιάβεη ηελ απόθαζε ζπλέρηζεο γηα ηνλ επόκελν ρώξν, 

ρσξίο λα εηζέξρεηαη ζηελ ζπλδεηήξηα νδό/Γνύξεηνπ Ίππνπ. Έηζη δελ ζα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα 

από θόξην θπθινθνξίαο ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεί πεξηπνξείεο εμεύξεζεο ζέζεσο ζηάζκεπζεο, 

ρσξίο απνηέιεζκα. 

 

 

 


