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Ειςαγωγι 

Σν παξαδνηέν Π4 – Οξηζηηθφ ΒΑΚ – Μεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

Μέηξσλ πξνεηνηκάζηεθε ζην πιαίζην ηεο απφ 22/04/2019 ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

Γξεβελψλ θαη ηεο εηαηξείαο PRΟJECT4 I.K.E. γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα 

ηελ εθπόλεζε ηνπ ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ». 

Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε εθπφλεζε ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο. Ο 

Γήκνο Γξεβελψλ είλαη κεηαμχ ησλ 162 Γήκσλ ηεο ρψξαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν 

Σακείν γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ).  

Ο Γήκνο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/2006, έρνληαο 

ζέζεη σο ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηελ πινπνίεζε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ κε ζεβαζκφ 

ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη νδηθήο αζθάιεηαο, πξνσζεί ηελ 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα κε ζηφρν ηελ βειηίσζε 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο θαη 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη κεηαθνξψλ, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαθίλεζε κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

αζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, είηε αθνξά ζε δηεξρφκελε θίλεζε απφ ην δίθηπν ηνπ Γήκνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα νξγαλψζεη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ε Γεκνηηθή Αξρή 

ζα θηλεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο 

ζηηο κεηαθηλήζεηο θαηνίθσλ, εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

αζθαιέζηεξνπ, απνδνηηθφηεξνπ θαη ζπκβαηνχ πεξηβαιινληηθά κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δλφο ζπζηήκαηνο πνπ ζην επίθεληξν ζέηεη ηνλ κεηαθηλνχκελν πνιίηε σο πεδφ, ρξήζηε 

πνδειάηνπ θαη ρξήζηε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηειεπηαία σο νδεγφ/ επηβάηε Η.Υ.. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, νη έλλνηεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ πεδφ, ζην πνδήιαην, ζηε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη αθνινχζσο ζην 

απηνθίλεην, θαη απηή ζα είλαη ε δηάζηαζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ. 

Σα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο είλαη: 

 

ην πιαίζην ηνπ Παξαδνηένπ Π4 νη ππεξεζίεο θαη ε ππνζηήξημε πνπ παξείρε ν Αλάδνρνο ζην 

Γήκν Γξεβελψλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

1.Α. Πξνθαηαξθηηθέο δηεξγαζίεο εθπφλεζεο ΒΑΚ

1.Β. Καηάξηηζε ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο

1.Γ. Αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο, πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ - Πξνζδηνξηζκφο θαη Αμηνιφγεζε 
Παθέηνπ Μέηξσλ

1.Γ. Οξηζηηθφ ΒΑΚ - Μεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Μέηξσλ
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Ζ επηηειηθή νκάδα έξγνπ ηεο Project4 απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

 Κνπηζνκάξθν Νίθν, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, MSc Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Πφξσλ θαη Έξγσλ Αλάπηπμεο, 

 Σδηάγθαιν Ησάλλε, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

MSc 

 Βεξάλε Διέλε, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

MSc ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ 

 Γξεγνξίνπ Λίια, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

MSc 

 Παπαδφπνπιν Παλαγηψηε, Οηθνλνκνιφγν 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ θαίξηα ζπκβνιή θαη ππνζηήξημε, ηελ παξνρή ζηνηρείσλ 

θαη γλψζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ: 

 θν. Σξηγψλε Υξήζην, Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Έξγσλ  

 θα. Σδήθα Όιγα, Σκήκα πγθνηλσληαθψλ θαη Κηηξηαθψλ Έξγσλ 

 θν Εακαλάθν Πνχιην, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ 

 θαη ηελ θα. Νηαλάζε Αλαζηαζία γηα ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

  

Οξηζηηθφ ΒΑΚ
Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη ελεκέξσζε θνηλνχ

Πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ .Β.Α.Κ.

Έγθξηζε θαη πηνζέηεζε 
.Β.Α.Κ.
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1. Όραμα για τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα 

Ζ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν θαζφζνλ ην θνηλφ 

φξακα παξέρεη κηα πνηνηηθή πεξηγξαθή ηνπ επηζπκεηνχ κειινληηθνχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη είλαη απηφ πνπ θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ζρεδηαζκνχ. Απνηειεί ην 

ζεκείν εθθίλεζεο ελφο ΒΑΚ θαη κπνξεί λα γίλεη ν νδεγφο ηνπ εθφζνλ θαηαζηεί επξέσο 

απνδεθηφ ηφζν απφ ηνπο πνιίηεο φζν θαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Γηα ην ιφγν απηφ ην 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο είλαη ζε ηη είδνπο ηφπν 

ζέινπκε λα δήζνπκε θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα δηαθέξεη ν ηφπνο, ζηνλ νπνίν δνχκε, απφ ηνπο 

ππφινηπνπο.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ βηψζηκε θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ βαζίδεηαη 

αθελφο ζην φξακα πνπ έρεη δηαηππψζεη ν Γήκνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ ηνπ Πξφγξακκα 2015-

2019, αθεηέξνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη αξρέο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΠΠΥΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ ΠΔΠ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

2014-2020. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηα Γξεβελά αμηνινγήζεθαλ 

ηδηαίηεξα νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ ΓΠ: 

 «ηζρπξνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηωλ Γξεβελώλ ωο δηνηθεηηθό, εκπνξηθό θαη νηθνλνκηθό 

θέληξν ππνζηήξημεο ηωλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, θαζώο θαη ηωλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ 

ηεο Βαζηιίηζαο θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δλόηεηαο Γήκνπ 

Γξεβελώλ, εμαζθαιίδνληαο ηηο απαξαίηεηεο εμππεξεηήζεηο ηόζν γηα ηνλ ηνπηθό 

πιεζπζκό όζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη πξνωζώληαο ηελ πξνβνιή θαη 

απνξξόθεζε ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ» 

 «ελδπλάκωζε ηεο δηθηύωζεο ηωλ κηθξόηεξωλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ κε ηα Γξεβελά γηα 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο, δηνηθεηηθέο- θνηλωληθέο ππνδνκέο, 

επηθνηλωλία θαη γλώζε» 

Παξάιιεια ην φξακα νθείιεη λα εμεηδηθεπηεί ηνπηθά αμηνπνηψληαο ηηο εηζξνέο απφ ηα αλσηέξσ 

εγθεθξηκέλα ζεζκηθά θείκελα, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ελζσκαηψλεη θαη λα ζπλδπάδεη κε 

νινθιεξσκέλν ηξφπν ζηνηρεία ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ, αλάδεημεο ηεο 

ηαπηφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ δηαθνξνπνίεζεο, πινπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

πφιεο – ππαίζξνπ, αλζεθηηθφηεηαο ζε εμσηεξηθέο αιιαγέο θαη νηθνλνκίαο πφξσλ.  

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ ηίζεηαη γηα ην θνηλφ φξακα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ησλ 

Γξεβελψλ είλαη ε δεθαεηία, δειαδή εθηείλεηαη κέρξη ην 2030 γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

θαηάζηαζεο. Αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ην φξακα πεξηιακβάλεη φια 

ηα κέζα θαη ηηο κνξθέο ησλ κεηαθνξψλ: δεκφζηα θαη ηδησηηθά, επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, 

κεραλνθίλεηα θαη κε, κεηαθίλεζε θαη ζηάζκεπζε, γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Ζ δηαηχπσζε ηνπ αξρηθνχ νξάκαηνο γηα ηελ Κηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ ηνπ 2020 

έρεη σο εμήο: 
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Σα Γξεβελά σο πξόηππν πγεηνύο θαη νηθνλνκηθήο θηλεηηθόηεηαο γηα ηελ ηζόηηκε 

πξόζβαζε όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο, ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

ζηηο ππεξεζίεο θαη παξνρέο ηνπ αζηηθνύ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο θαη ηελ 

δηεπθόιπλζε θαη πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ. 

 

2. Φυςιογνωμία περιοχισ παρζμβαςθσ 

2.1. Ο Διμοσ Γρεβενών 

Ο Γήκνο Γξεβελψλ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε 

απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ Γξεβελψλ, Βεληδίνπ, Αγίνπ Κνζκά, Θενδψξνπ 

Εηάθα, Ζξαθιεησηψλ θαη Γφξγηαλεο θαη ησλ θνηλνηήησλ Αβδέιιαο, Γνηζηθνχ, Μεζνινπξίνπ, 

Πεξηβνιίνπ, ακαξίλαο, κίμεο θαη Φηιηππαίσλ (πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη ζπγθξνηείηαη 

απφ ηηο αθφινπζεο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξεβελψλ 

- Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γξεβελψλ (Οηθηζκνί: Γξεβελά, Γνμαξάο, Καιακίηζηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίσλ Θενδψξσλ (Οηθηζκνί: Άγηνη Θεφδσξνη, Αηκηιηαλφο, Αλζξαθηά, 

Γεζπφηεο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Ακπγδαιέσλ (Οηθηζκνί: Αγία Σξηάο, Ακπγδαιέαη, Λφρκε) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Βαηνιάθθνπ (Οηθηζκφο: Βαηφιαθθνο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Διάηνπ (Οηθηζκνί: Έιαηνο, Κάζηξν) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Διεπζέξνπ (Οηθηζκνί: Διεχζεξνλ Πξνζθχγσλ , Διεχζεξνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Καινρίνπ (Οηθηζκνί: Αγάπε, Καιφρηνλ, Μεζφιαθθνο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κπξαθαιήο (Οηθηζκφο: Κπξαθαιή) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγάινπ εηξελίνπ (Οηθηζκνί: Μέγα εηξήληνλ, Μηθξφλ εηξήληνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μπξζίλεο (Οηθηζκνί: Αζπξφθακπνο, Μπξζίλα) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Ρνδηάο (Οηθηζκφο: Ρνδηά) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα πλδέλδξνπ (Οηθηζκφο: χλδελδξνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Φειιίνπ (Οηθηζκνί: Διεπζεξνρψξηνλ, Φειιίνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Βεληδίνπ 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Δμάξρνπ (Οηθηζκνί: Βάξεο, Έμαξρνο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κέληξνπ (Οηθηζκνί: Αγαιαίνη, Κέληξνλ, Νεζίνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κλίδεο (Οηθηζκνί: Ηηέα, Κλίδε, Μηθξνθιεηζνχξα, Πηζηηθφλ, Πφξνο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Παιαηνρσξίνπ (Οηθηζκφο: Παιαηνρψξηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνληηλήο (Οηθηζκφο: Πνληηλή) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Ππισξψλ (Οηθηζκφο: Ππισξνί) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα αξαθήλαο (Οηθηζκνί: Γίπνξνλ, Νενρψξηνλ, αξαθήλα) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ Κνζκά 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Κνζκά (Οηθηζκνί: Άγηνο Κνζκάο, Άλσ Δθθιεζία, Δθθιεζία) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Γαζπιιίνπ (Οηθηζκφο: Γαζχιιηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιεξάρεο (Οηθηζκφο: Καιεξάρε) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιινλήο (Οηθηζκφο: Καιινλή) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κπδσληψλ (Οηθηζκνί: Κπδσλίαη, Λείςηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κππαξηζζίνπ (Οηθηζκφο: Κππαξίζζηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεγάξνπ (Οηθηζκφο: Μέγαξνλ) 
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- Σνπηθή Κνηλφηεηα Οξνπεδίνπ (Οηθηζκφο: Οξνπέδηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηθφξθνπ (Οηθηζκφο: Σξίθνξθνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Θενδψξνπ Εηάθα 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αιαηφπεηξαο (Οηθηζκφο: Αιαηφπεηξα)  

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αλαβξπηψλ (Οηθηζκφο: Αλαβξπηά) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Εάθα (Οηθηζκνί: Εάθαο, Πεξηβνιάθηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνζκαηίνπ (Οηθηζκφο: Κνζκάηηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Λάβδα (Οηθηζκφο: Λάβδαο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαπξαλαίσλ (Οηθηζκνί: Μαπξαλαίνη, Μαπξνλφξνο, ηαπξφο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μνλαρηηίνπ (Οηθηζκφο: Μνλαρίηηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Παλνξάκαηνο (Οηθηζκφο: Παλφξακα)  

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνιπλεξίνπ (Οηθηζκφο: Πνιπλέξηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πξνζβφξξνπ (Οηθηζκφο: Πξφζβνξξνλ)  

- Σνπηθή Κνηλφηεηα πειαίνπ (Οηθηζκφο: πήιαηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Σξηθψκνπ (Οηθηζκνί: Παξφξεηνλ, Σξίθσκνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Ζξαθιεησηψλ 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίνπ Γεσξγίνπ (Οηθηζκφο: Άγηνο Γεψξγηνο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αεδνλίσλ (Οηθηζκνί: Αεδφληα, Γαζάθηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κηβσηνχ (Οηθηζκφο: Κηβσηφο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κιεκαηαθίνπ (Οηθηζκφο: Κιεκαηάθηνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κνθθηληάο (Οηθηζκνί: Κνθθηληά, Νέα Σξαπεδνχο) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μειέαο (Οηθηζκφο: Μειέα) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πνιπδέλδξνπ (Οηθηζκφο: Πνιχδελδξνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Σαμηάξρνπ (Οηθηζκφο: Σαμηάξρεο) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Γφξγηαλεο 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Καιιηζέαο (Οηθηζκνί: Καιιηζέα, Πξηφληα) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κεπνπξείνπ (Οηθηζκφο: Κεπνπξείνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Κξαλέαο (Οηθηζκφο: Κξαλέα) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μηθξνιηβάδνπ (Οηθηζκφο: Μηθξνιίβαδνλ) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεγαδίηζεο (Οηθηζκφο: Πεγαδίηζα) 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα ηηαξά (Οηθηζκφο: ηηαξάο)  

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Αβδέιιαο 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Αβδέιιαο (Οηθηζκφο: Αβδέιια) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Γφηζηθνπ 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Γφηζηθνπ (Οηθηζκφο: Γφηζηθνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Μεζνινπξίνπ 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Μεζνινπξίνπ (Οηθηζκφο: Μεζνινχξηνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Πεξηβνιίνπ 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα Πεξηβνιίνπ(Οηθηζκφο: Πεξηβφιηνλ) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα ακαξίλαο 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα ακαξίλαο (Οηθηζκφο: ακαξίλα) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα κίμεο 

- Σνπηθή Κνηλφηεηα κίμεο (Οηθηζκφο: κίμε) 

 Γεκνηηθή Δλφηεηα Φηιηππαίσλ 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Φηιηππάησλ (Οηθηζκνί: Αεηηά, Κνπξνχλα, Φηιηππαίνη) 
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Ο Γήκνο ζπλνξεχεη κε ηνλ Γ. Γεζθάηεο, ηνλ Γ Κνδάλεο, ηνλ Γ. Βνΐνπ, ηνλ Γ. Νεζηνξίνπ, ηνλ Γ. 

Κφληηζαο, ηνλ Γ. Μεηζφβνπ, ηνλ Γ. Εαγνξίνπ θαη ηνλ Γ. Καιακπάθαο.  

Υάξηεο 1: Γήκνο Γξεβελώλ θαη νηθηζκνί 

 

Πεγή: https://www.google.com/maps 

Ο Γήκνο Γξεβελψλ έρεη κφληκν πιεζπζκφ 25.905 θαηνίθνπο (απνγξαθή ΔΛ.ΣΑΣ.2011) απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 13.137 πεξίπνπ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο 

ηνπ δήκνπ παξνπζίαζε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2001 ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ 

είλαη 1.859 ρκ².  

Ο Γήκνο Γξεβελψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξαγσγηθφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν 

ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γξεβελψλ. ηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ παξαηεξείηαη 

ππεξζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν ηνπ 

Γήκνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή δηαζπνξά πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ (Δγλαηία νδφο) έρεη ζπκβάιεη ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

2.1.1. Περιοχι παρζμβαςθσ 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ν νηθηζκφο ησλ Γξεβελψλ. Σα Γξεβελά, σο έδξα ηεο Γ.Δ. 

Γξεβελψλ, εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ 

(δηνηθεηηθψλ, δηθαηνζχλεο, ηξηηνγελνχο ηνκέα).  
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Υάξηεο 2: Πεξηνρή παξέκβαζεο 

 

 

Πεγή: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ηδία επεμεξγαζία 
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2.2. Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

2.2.1. υμπεράςματα ανάλυςθσ  

Ο Γήκνο Γξεβελψλ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε ην 

2011, απφ ηε ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ Γξεβελψλ, Βεληδίνπ, Αγίνπ Κνζκά, 

Θενδψξνπ Εηάθα, Ζξαθιεησηψλ θαη Γφξγηαλεο θαη ησλ θνηλνηήησλ Αβδέιιαο, Γνηζηθνχ, 

Μεζνινπξίνπ, Πεξηβνιίνπ, ακαξίλαο, κίμεο θαη Φηιηππαίσλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 

25.905 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ ηεο ΔΛΣΑΣ, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο «γεξαζκέλνο» θαζψο ν δείθηεο γήξαλζεο είλαη 233,7 δειαδή ζε 100 

άηνκα ειηθίαο 0-14 εηψλ αληηζηνηρνχλ 233,70 άηνκα ειηθίαο 64+. Κπξίαξρνο ηνκέαο 

παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ησλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ είλαη ν ηξηηνγελήο. 

Σα Γξεβελά, σο έδξα ηεο Γ.Δ. Γξεβελψλ, εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ 

(51% ηνπ Γήκνπ ή 13.137 πεξίπνπ), εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ (δηνηθεηηθψλ, δηθαηνζχλεο, 

ηξηηνγελνχο ηνκέα) θαη σο εθ ηνχηνπ επηιέρζεθε σο πεξηνρή παξέκβαζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

απφ ην ΒΑΚ παξεκβάζεσλ. Καηά ηελ απνγξαθηθή εηθνζαεηία 1991-2011 ν νηθηζκφο ησλ 

Γξεβελψλ παξνπζίαζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμε ηνπ 41%.  

Γεληθφηεξα, ε πφιε  αλαπηχζζεηαη βφξεηα απφ ηνλ πνηακφ Γξεβελίηε ελψ έλα ηκήκα 

αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Γξεβελψλ – Βνβνχζα. Πξφθεηηαη γηα κία 

ζπκπαγή, επηκήθε θαη κηθξήο δηακέηξνπ πφιε γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη  απφ ην γεγνλφο φηη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ βξίζθεηαη εληφο κηαο αθηίλαο 800m ηφζν απφ 

ην θεληξνβαξηθφ ζεκείν ησλ νξίσλ ηνπ παιαηνχ νηθηζκνχ φζν θαη ηεο επέθηαζεο απηνχ. Οη 

θεληξηθέο θαη εκπνξηθέο ρξήζεηο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ βαζηθψλ νδψλ ηεο πφιεο ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο θνηλσθειήο ππεξεζίεο, φπσο ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, ην λνζνθνκείν, νη 

αζιεηηθνί ρψξνη, ηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ε Ππξνζβεζηηθή, ε ρνιή 

Αζηπθπιάθσλ είλαη ρσξνζεηεκέλα ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κε κεραλνθίλεηεο κεηαθίλεζεο. 

Ο ππεξθείκελνο ζρεδηαζκφο (ΠΠΥΑΑ) δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο 

πνπ αθελφο ζα αλαδεηθλχνπλ ηνλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ησλ Γξεβελψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηδίσλ κε ηελ 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηεο πφιεο κε ην πδάηηλν ζηνηρείν (Γξεβελίηεο Πνηακφο) θαζψο θαη ηε 

ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή κειέηεο απφ ηελ 

ελδειερή αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Τπάξρνπλ νδηθά ηκήκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ νηθηζκφ θαη δελ αλήθνπλ ζην δεκνηηθφ, 

αιιά απνηεινχλ θνκκάηη είηε ηνπ εζληθνχ είηε ηνπ επαξρηαθνχ δηθηχνπ. 

 Σελ πφιε ησλ Γξεβελψλ δηαηξέρνπλ απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά θαη απφ ην λφην έσο 

ηελ θεληξηθή πεξηνρή δχν βαζηθέο θχξηεο αξηεξίεο (νδνί Σαιηαδνχξε θαη 13εο 

Οθησβξίνπ), νη νπνίεο ελψλνληαη κε ην ινηπφ επαξρηαθφ δίθηπν.  

 Σν πνζνζηφ ησλ ηνπηθψλ νδψλ είλαη αξθεηά πςειφ θαη νθείιεηαη ζην κέγεζνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηηο αλάγθεο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαθηλήζεσλ θπξίσο ηνπηθνχ ραξαθηήξα. 
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 Αδηάλνηθηα ηκήκαηα θαηαγξάθνληαη ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ, ελψ ζηνλ 

παιαηφ νηθηζκφ ηα θξηζηκφηεξα αδηάλνηθηα νδηθά ηκήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή 

λνηίσο ηνπ άμνλα Σαιηαδνχξε – Λαδά. 

 ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ ν αξηζκφο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο είλαη 1 ισξίδα αλά 

θαηεχζπλζε, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη θησρά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαηά κήθνο θιίζεηο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 

επεξεάδνπλ αηζζεηά ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θξίλεηαη ζην βαζηθφ δίθηπν ηθαλνπνηεηηθή θαη κφλν 

ζεκεηαθά ζην ηνπηθφ δίθηπν παξαηεξείηαη θαθή θαηάζηαζε. 

 Δληνπίδνληαη πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, νη νπνίεο 

δελ ηζρχνπλ πηα, αιιά δελ έρνπλ αθαηξεζεί. 

 Απνπζία δηαβάζεσλ γηα ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδψλ ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο.  

 Υακεινί γεληθά θπθινθνξηαθνί θφξηνη.  

 Ο κεγαιχηεξνο θπθινθνξηαθφο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θφκβν 13ε Οθησβξίνπ – 

Σαιηαδνχξε, ν νπνίνο εμππεξεηεί ηφζν ηνπηθέο φζν θαη ππεξηνπηθέο κεηαθηλήζεηο θαη 

θαηά κήθνο ηεο νδνχ Σαιηαδνχξε, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη σο θχξηα αξηεξία. 

 Γελ θαηαγξάθνληαη ζεκεία θνξεζκνχ ζην δίθηπν. 

 Κπξίαξρε ζέζε ηνπ Η.Υ. απηνθηλήηνπ ζηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο. 

 Απμεκέλα πνζνζηά δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ ζηνπο θφκβνπο ηεο ακηγνχο 

θεληξηθήο πεξηνρήο.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηάζκεπζεο θαηέδεημε ηα εμήο επξήκαηα: 

 Αξλεηηθφ ηζνδχγην ζηάζκεπζεο ζην πνιενδνκηθφ θέληξν. Γείθηεο θαηάιεςεο 121%. 

 ε πνζνζηφ 31,2% ε παξάλνκε ζηάζκεπζε νθείιεηαη ζε κε ηήξεζε ηνπ ηζρχνλ 

θαζεζηψηνο ζηάζκεπζεο, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ (24,6%) απνηειεί θαη ε παξάλνκε 

ζηάζκεπζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή θαη 

αζθαιήο πνξεία ησλ πεδψλ. 

 Πνιχ κηθξφο δείθηεο ελαιιαγήο ζηάζκεπζεο.  

 Μηθξφο αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πξνο ρξήζε ΑκεΑ θαη κφιηο ηξεηο (3) ζέζεηο γηα 

θνξηνεθθφξησζε. 

 Απνπζία ρψξσλ ζηάζκεπζεο δηθχθισλ θαη κεκνλσκέλεο ππνδνκέο γηα ζηάζκεπζε 

πνδειάησλ.  

Όζνλ αθνξά ηε κε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία, δειαδή ηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη 

πνδειαηηζηψλ, απφ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

 Διιηπείο ππνδνκέο ΑκεΑ. Πιήξεο απνπζία νδεγψλ φδεπζεο ηπθιψλ. 

 Ύπαξμε εκπνδίσλ ζηνπο πεδφδξνκνπο πνπ κεηψλνπλ ην ειεχζεξν πιάηνο φδεπζεο, 

ηδίσο ζηνπο πην εκπνξηθνχο εμ απηψλ. 

 ηα ζεηηθά θαηαγξάθνληαη ε επάξθεηα θσηηζκνχ θαη ε θαιή θαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο.  

 Απνπζία πνδειαηνδξφκσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
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ε ζρέζε κε ηα δεκφζηα κέζα κεηαθνξάο ν νηθηζκφο ησλ Γξεβελψλ, θαζψο θαη νη ινηπνί 

νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, εμππεξεηνχληαη απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ ΚΣΔΛ Ννκνχ Γξεβελψλ. Ζ ράξαμε 

ησλ αζηηθψλ γξακκψλ αθνινπζεί ηηο βαζηθέο αξηεξίεο ηνπ νηθηζκνχ ζπλδένληαο ην θέληξν κε 

ηα πξνάζηηα θαη ηηο εηδηθέο ρξήζεηο γεο (πρ Ννζνθνκείν, ΣΔΗ θ.ά) θαη φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ζηάζεηο θξίλεηαη επαξθήο. Παξφια απηά ε ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ 

είλαη πνιχ ρακειή.  

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ ζηελ εμεηαδφκελε ηξηεηία 2016 – 2028 δελ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα πςειφο. Τςειφ 

πνζνζηφ αηπρεκάησλ θαηαγξάθεηαη ηελ εκέξα ηεο Παξαζθεπήο γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα 

ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ηελ απμεκέλε θίλεζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη ιφγσ απηήο ζηελ θεληξηθή πεξηνρή. Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν ησλ 313 νδηθψλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηελ 3εηία 2016-2018 ην 99,3% εμ απηψλ αθνξά 

αηπρήκαηα κφλν κε πιηθέο δεκηέο, ελψ κφιηο ην 0,7% αθνξνχλ αηπρήκαηα κε ηξαπκαηηζκφ. ηα 

πεξηζζφηεξα δε ζπκβάληα ηα εκπιεθφκελα νρήκαηα αθνξνχλ Η.Υ. νρήκαηα, ελψ ζε έλα 

πνζνζηφ 31,9% πνπ θξίλεηαη πνιχ πςειφ γηα αζηηθή πεξηνρή έλα απφ εκπιεθφκελα νρήκαηα 

αθνξά βαξχ φρεκα (θνξηεγφ ή ιεσθνξείν) γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ηα αληίζηνηρα κέηξα.  

Όζνλ αθνξά ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ εκθάληζεο ησλ αηπρεκάησλ δελ κεηαβάιιεηαη 

νπζηαζηηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2016-2018. 

 Αηπρήκαηα εκθαλίδνληαη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ κε ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο λα θαηαγξάθεηαη θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

 Σα νδηθά αηπρήκαηα κε εκπινθή 3 ή θαη πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ απηά αθνινπζνχλ ηε 

γεληθφηεξε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ.  

Σέινο φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία αθνξνχλ ηα εμήο: 

 ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα λνηθνθπξηά δηαζέηνπλ ΗΥ απηνθίλεην (έλα ΗΥ ην 65% θαη δχν 

ΗΥ ην 32%).  

 Σν 87% ησλ λνηθνθπξηψλ δηαζέηνπλ πνδήιαην κε ην 60% απηψλ λα δηαζέηνπλ απφ 2 

πνδήιαηα θαη άλσ πνπ ζεκαίλεη φηη παξφιν ηελ έιιεηςε ζε ππνδνκέο απηνί είλαη ελ 

δπλάκεη ρξήζηεο πνδειάηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηηο 

πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ πνδειαηηθψλ ππνδνκψλ. 

 Σν 61,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηαζκεχεη ζε ειεχζεξε ζέζε ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ 

θαη κφλν ην 4,9% ζε ρψξν ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ δεκφζηαο ρξήζεο. 

 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θξίλεηαη σο πνιχ ρακειή απφ 

ην 27% ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 Ωο πην δεκνθηιήο κέζν κεηαθίλεζεο αλαδεηθλχεηαη ε πεδή κεηαθίλεζε κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά λα θαηαγξάθνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία/ 
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εζηίαζε θαη ηελ άζιεζε θαζψο θαη ηε ζπλνδεία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Αθνινπζεί 

ε κεηαθίλεζε κε Η.Υ. απηνθίλεην, ε νπνία πξνθξίλεηαη ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

εξγαζία, ηα ςψληα θαη ηε ζπλνδεία ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

 Πάλσ απφ ην 50% ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη θάλεη κεηαθηλήζεηο κε απφζηαζε απφ 

0 - 2.000m, ελψ θαη φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο ζην ζχλνιν ησλ 

κεηαθηλήζεσλ γηα θάζε ζθνπφ κεηαθίλεζεο πάλσ απφ ην 40% ζηηο κεηαθηλήζεηο 

δειψλεη φηη νη ελ ιφγσ κεηαθηλήζεηο δελ μεπεξλνχλ ηα 14 ιεπηά. 

 Ζ κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν γίλεηαη θπξίσο κε ΗΥ φρεκα θαη 

πεδή κε ην ΗΥ φρεκα λα θεξδίδεη έδαθνο κε ηελ επηδείλσζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

 Σν 54,1% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ληψζεη αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ 

παηδηψλ  ζην ζρνιείν, ελψ ην 45,9% απάληεζε αξλεηηθά, ελψ σο βαζηθέο αηηίεο γηα ην 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο πξνθξίλνληαη ε ζηάζκεπζε πάλσ ζηα πεδνδξφκηα κπξνζηά 

απφ ηα ζρνιεία, ε πςειή ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ έμσ θαη πέξημ ησλ ζρνιείσλ θαη ε 

έιιεηςε αζθαιψλ δηαβάζεσλ. 

 Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηε κεηαθίλεζε κε ΗΥ φρεκα εληφο ηεο πφιεο 

ησλ Γξεβελψλ αλαδείρζεθε ε δπζθνιία εμεχξεζεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ν θίλδπλνο απφ 

ηελ θαθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ νδεγψλ θαη γεληθά ηε κεησκέλε νδηθή 

αζθάιεηα.  

 Ωο ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηε κεηαθίλεζε κε Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο ηφζν εληφο φζν 

θαη εθηφο ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ είλαη ε αλεπαξθήο θάιπςε πεξηνρψλ θαη γεηηνληθψλ 

νηθηζκψλ / δήκσλ, ηα κε βνιηθά πξνγξάκκαηα / ζπρλφηεηα θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηάζεσλ. 

 Απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ πεδή κεηαθίλεζε εληφο νηθηζκνχ είλαη ε 

θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ απφ νρήκαηα, ηα αλχπαξθηα ή ζηελά πεδνδξφκηα, ν 

θίλδπλνο απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ε έιιεηςε επαξθνχο θσηηζκνχ, ε έιιεηςε 

δηαβάζεσλ. 

 Απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηε κεηαθίλεζε κε πνδήιαην εληφο νηθηζκνχ 

είλαη ε έιιεηςε πνδειαηνισξίδσλ/πνδειαηνδξφκσλ, ν θίλδπλνο απφ ηελ θίλεζε ησλ 

νρεκάησλ, ε έιιεηςε επαξθνχο θσηηζκνχ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ε έιιεηςε αζθαιψλ 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνδειάησλ. 

 Ωο πνιχ ζεκαληηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

θηλεηηθφηεηαο/πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ αλαδείρζεθαλ ε βειηίσζε 

πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ (ξάκπεο, δηαβάζεηο, νδεγνί ηπθιψλ), ε κεηαηξνπή νδψλ ζε 

νδνχο ήπηαο θπθινθνξίαο, ε δεκηνπξγία πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ, ε δεκηνπξγία 

πνδειαηφδξνκσλ, ε αλαβάζκηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θιπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κέζσ ησλ Γεηθηψλ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο αλάιπζεο SWOT. 

 

2.2.2. υνοπτικι αξιολόγθςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πφιε 

ησλ Γξεβελψλ. Ζ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε επηιέρζεθε λα γίλεη κέζσ ησλ Γεηθηψλ Βηψζηκεο 
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Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλζεηηθήο αλάιπζεο SWOT. 

Ζ ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ, θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηηφπησλ 

θαηαγξαθψλ θαη εξεπλψλ πεδίνπ, δίλεηαη κέζα απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ παξαθάησ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ δεηθηψλ. Οη δείθηεο βαζίδνληαη ζηηο νδεγίεο ηνπ Eltis θαη ζηηο θαιέο 

πξαθηηθέο απφ ΒΑΚ δηαθφξσλ επξσπατθψλ πφιεσλ πνπ αλαιχζεθαλ απφ ηελ νκάδα 

κειέηεο. 

Οη δείθηεο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο πεξηνρήο 

(νδηθφ δίθηπν, ζηάζκεπζεο, ελαιιαθηηθή κεηαθίλεζε θ.α.) αληηκεησπίδνληαο φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηελ βησζηκφηεηαο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο). Παξάιιεια δίλεηαη ν 

αθξηβήο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θάζε δείθηε θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο πεγήο ησλ δεδνκέλσλ, 

νχησο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ. 

Γείθηεο Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο  

Γείθηεο Σηκή Τπνινγηζκόο Πεγή 
δεδνκέλσλ 

Δηήζηνο αξηζκφο λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ απφ 
νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα αλά 1.000 
θαηνίθνπο 

0,0 0 αηπρήκαηα θαηά 
κ.ν. έηε 2016, 2017, 
2018 ζηνλ νηθηζκφ 
Γξεβελψλ / 
13,137πιεζπζκφο 
νηθηζκνχ Γξεβελψλ 
2011 

Αζηπλνκηθή 
Γηεχζπλζε 
Γξεβελψλ 

Δηήζηνο αξηζκφο λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ απφ 
νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα κε εκπιεθφκελνπο 
επάισηνπο ρξήζηεο αλά 1.000 θαηνίθνπο 

0,00 0 αηπρήκαηα θαηά 
κ.ν. έηε 2016, 2017, 
2018 ζηνλ νηθηζκφ 
Γξεβελψλ/ 
13137 πιεζπζκφο 
νηθηζκνχ. Γξεβελψλ 
2011 

Αζηπλνκηθή 
Γηεχζπλζε 
Γξεβελψλ 

Δηήζηνο αξηζκφο λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ απφ 
νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα πέξημ ζρνιηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ αλά 1.000 θαηνίθνπο 

0,0.  Αηπρήκαηα πέξημ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 
έηε 2026, 
2017,2018 ζηνλ 
νηθηζκφ Γξεβελψλ / 
13137 πιεζπζκφο 
νηθηζκνχ Γξεβελψλ 
2011 
 

Αζηπλνκηθή 
Γηεχζπλζε 
Γξεβελψλ 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ πνπ είλαη 
πξνζβάζηκα απφ ρξήζηεο ακαμηδίσλ  

76% ηκήκαηα κε ξάκπα 
ζε ζχλνιν 224 
ηκεκάησλ ζηελ 
πεξηνρή 
θαηαγξαθήο 

Έξεπλα πεδίνπ 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ φπνπ πθίζηαηαη 
νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ 

0% ηκήκαηα κε νδεγφ 
φδεπζεο ζε ζχλνιν 
224 ηκεκάησλ ζηελ 
πεξηνρή 
θαηαγξαθήο 

Έξεπλα πεδίνπ 

Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (θάηνηθνη / Ha) 19,66  668 Ha έθηαζε 
νηθηζκνχ / 13.137 
πιεζπζκφο 

ΓΠ Γξεβελψλ 
(κέηξεζε GIS), 
ΔΛΣΑΣ 
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Γείθηεο Σηκή Τπνινγηζκόο Πεγή 
δεδνκέλσλ 

νηθηζκνχ 2011 

Αξηζκφο ΗΥ νρεκάησλ αλά 1.000 θαηνίθνπο 394 4.431 λνηθνθπξηά κε 
1 ΗΥ, 1.836 
λνηθνθπξηά κε 2+ 
ΗΥ, παξαδνρή 
εμ΄απηψλ 85% έρεη 2 
θαη 15% 3 ΗΥ / 
25.905 πιεζπζκφο 
Γ.. Γξεβελψλ 2011 

ΔΛΣΑΣ 

Λφγνο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηελ δήηεζε 
ζηάζκεπζεο (πνιενδνκηθφ θέληξν) 

0,82 835 ζέζεηο 1013 
ζηαζκεπκέλα ζηελ 
πεξηνρή 
θαηαγξαθήο 

Έξεπλα πεδίνπ 

Αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε δεκνηηθνχο 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο αλά 1000 θαηνίθνπο  

21,6 380 ζέζεηο (θέληξν 
θαη παξαπνηακίσο) 
/ 17.610 πιεζπζκφο 
Γ.Δ. Γξεβελψλ 2011 

Έξεπλα πεδίνπ 

Έθηαζε ρψξσλ πξαζίλνπ αλά θάηνηθν (m2) κ.δ.   

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
κε αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο ηα 
30 km/h  

κ.δ.   

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε νδνχο ήπηαο θπθινθνξίαο 

5,29% Οδνί πνπ έρνπλ 
κεηαηξαπεί ζε 
νδνχο ήπηαο 
θπθινθνξίαο 

Ηδία επεμεξγαζία 

Πνζνζηφ έθηαζεο ηεο πφιεο πνπ αληηζηνηρεί 
ζε ρψξνπο πξαζίλνπ/ θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο 

κ.δ. έθηαζε ρψξσλ 
πξαζίλνπ/ 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη  
(m2) *100 / 
ζπλνιηθή έθηαζε 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
νηθηζκνχ (m2) 

ΓΠ Γξεβελψλ 

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πεδφδξνκνπο  

2,5% Τινπνηεκέλνη 
πεδφδξνκνη  

Ηδία επεμεξγαζία  

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ φπνπ 
πθίζηαηαη δίθηπν πνδειαηνδξφκσλ 

0 Γελ πθίζηαηαη 
ζεζκνζεηεκέλνο 
πνδειαηφδξνκνο 

Γήκνο Γξεβελψλ, 
επηηφπηα έξεπλα 

Αξηζκφο θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ 0 Γελ πθίζηαηαη 
ζχζηεκα 

 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ πνπ είλαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθή/θαιή θαηάζηαζε 

91% ηκήκαηα κε 
κέηξηα/θαιή 
θαηάζηαζε 
δαπέδνπ ζε ζχλνιν 
244 ηκεκάησλ ζηελ 
πεξηνρή 
θαηαγξαθήο 

Δπηηφπηα έξεπλα 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ κε κεηθηφ πιάηνο πνπ 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

35% ηκήκαηα κε κεηθηφ 
πιάηνο >1,5κ. ζε 
ζχλνιν 170 
ηκεκάησλ ζηελ 
πεξηνρή 
θαηαγξαθήο 

Δπηηφπηα έξεπλα 

Πνζνζηφ παηδηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη κε 
πνδήιαην ή πεδή απφ/πξνο ην ζρνιείν 

53,5% Μ.Ο. ησλ 
κεηαθηλήζεσλ 
ρεηκψλα θαη 

Έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ 
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Γείθηεο Σηκή Τπνινγηζκόο Πεγή 
δεδνκέλσλ 

θαινθαίξη 

Πνζνζηφ γνλέσλ πνπ αηζζάλνληαη αζθάιεηα 
θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ηνπο 
απφ/πξνο ζρνιείν 

54%  Έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ 

Αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
δηαθπβέξλεζεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ 
Γήκν 

0  Ηζηνζειίδα 
Γήκνπ Γξεβελψλ 

Πνζνζηφ δεκνηηθνχ ζηφινπ νρεκάησλ πνπ 
ηξνθνδνηνχληαη κε αλαλεψζηκεο/ 
ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

0  Γήκνο Γξεβελψλ 

Πνζνζηφ ζέζεσλ ΑκεΑ ζηελ νδφ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ΑκεΑ 

1% 10 ζέζεηο ΑκεΑ 
έρνπλ παξαρσξεζεί 
απφ ην Γήκν (ζε 
ζρέζε κε ην ζχλνιν 
ησλ λνκίκσλ 
ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο ζην 
πνιενδνκηθφ 
θέληξν) 

Γήκνο Γξεβελψλ 

Αξηζκφο δεκνηηθφο ζηαζκφο θφξηηζεο 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

0  Γήκνο Γξεβελψλ 

Πνζνζηφ κήθνο νδηθνχ δηθηχνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο  

67% Μήθνο νδηθνχ 
δηθηχνπ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην 
βαζηθφ νδηθν δίθηπν 
(απφ θχξηα αξηεξία 
έσο δεπηεξεχνπζα 
ζπιιεθηήξηα) βάζεη 
ιεηηνπξγηθήο 
ηεξάξρεζεο 

Ηδία επεμεξγαζία  

Πνζνζηφ κεηαθηλνπκέλσλ γηα εξγαζία νη 
νπνίνη δηαλχνπλ θαζεκεξηλά απνζηάζεηο 
κεγαιχηεξεο ησλ 10km 

14%  Έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ, ζε ζπλάθεηα κε ην επηιεγέλ ζελάξην θαη ην ζρέδην 

δξάζεο πνπ ζα δηακνξθσζεί, ζα επηιεγεί έλα ππνζχλνιν δεηθηψλ, νη Κχξηνη Γείθηεο 

Απφδνζεο (Key Performance Indicators), ην νπνίν ζα θαηεπζχλεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν θαη ζα αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ ηνπ ΒΑΚ 

Γξεβελψλ. 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ην νπνίν νξγαλψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ησλ δεηθηψλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζε δπλαηά (Strengths) 

θαη αδχλακα (Weaknesses) ζεκεία, θαζψο θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη απεηιέο 

(Threats) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πιαηζίνπ, ηελ δηαβνχιεπζε θαη ηηο έξεπλεο 

απφςεσλ/ζηάζεσλ ζε θνξείο θαη θαηνίθνπο.  

Αλάιπζε SWOT 

ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΑΠΔΙΛΔ 
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Κνκβηθφ ζεκείν ζε νδηθνχο 

άμνλεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο – Ζπείξνπ - 

Θεζζαιίαο 

Οηθηζκφο 5νπ επηπέδνπ 

Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

Πξφζθαηα εγθεθξηκέλν 

ΓΠ 

Υακειή πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα 

Γηάζρηζε νηθηζκνχ απφ 

πδάηηλν ζηνηρείν  

Μέηξην πνζνζηφ θαηνρήο 

ΗΥ (64% λνηθνθπξηψλ) 

Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο 

Μηθξνί θπθινθνξηαθνί 

θφξηνη 

Καιή ζρεηηθά θαηάζηαζε 

νδηθνχ δηθηχνπ 

πκπαγήο έθηαζε θαη 

κηθξή δηάκεηξνο νηθηζκνχ  

Μηθξέο απνζηάζεηο 

θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

θνηλσθειψλ ρξήζεσλ 

εληφο νηθηζκνχ 

Καιή ρσξνζέηεζε θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε 

ρξήζεηο εθπαίδεπζεο 

Καιή θαηάζηαζε 

πεδνδξνκίσλ ζην 

πνιενδνκηθφ θέληξν 

Δπαξθήο ρσξηθή θάιπςε 

δηθηχνπ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ 

Απμαλφκελε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ 

Απμαλφκελν πνζνζηφ 

αλεξγίαο  

Οδηθά ηκήκαηα εληφο 

ηνπ νηθηζκνχ πνπ 

αλήθνπλ ζην εζληθφ θαη 

επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν 

Με εθαξκνγή ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο 

επέθηαζεο ηνπ 

νηθηζκνχ 

Γηακπεξήο ξνέο πνπ 

δηαηξέρνπλ ηνλ νηθηζκφ 

Τςειά πνζνζηά 

βαξέσλ 

θνξηεγψλ/ιεσθνξείσλ 

εληφο αζηηθνχ ηζηνχ 

Φησρά γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά νδηθνχ 

δηθηχνπ 

εκαληηθέο θιίζεηο ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ 

νηθηζκνχ  

Έιιεηςε δηαβάζεσλ 

θαη δηαγξακκίζεσλ  

Αξλεηηθφ ηζνδχγην  

ζηάζκεπζεο ζην 

πνιενδνκηθφ θέληξν 

Υακειφ πνζνζηφ 

ελαιιαγήο ζηάζκεπζεο 

Έιιεηςε αζηπλφκεπζεο 

παξαβάζεσλ 

ζηάζκεπζεο 

Μηθξφ πνζνζηφ 

πεδνδξφκσλ θαη νδψλ 

ήπηαο θπθινθνξίαο 

Φησρά γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

πεδνδξνκίσλ ζην 

Υξεκαηνδφηεζε αζηηθψλ 

αλαπιάζεσλ ΠΔΠ 

Ύπαξμε ζεκαληηθψλ 

θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφισλ 

έιμεο κεηαθίλεζεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο 

εκβέιεηαο ηφζν εληφο 

φζν θαη πιεζίνλ ηνπ 

νηθηζκνχ 

Μεγάιν πνζνζηφ 

κεηαθηλήζεσλ κηθξνχ 

κήθνπο (<2.000κ) 

Γεκνθηιέζηεξν κέζν 

κεηαθίλεζεο ε πεδή 

κεηαθίλεζε 

Τςειφο δείθηεο θαηνρήο 

πνδειάηνπ ζηα 

λνηθνθπξηά (87%) 

Ύπαξμε ηκήκαηνο ΑΔΗ 

θαη ζπνπδαζηψλ 

Ύπαξμε αζηηθψλ 

γξακκψλ ΚΣΔΛ 

πκκεηνρή ζε δξάζεηο 

θαη κέηξα γηα ηελ αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πνιηηψλ (επξσπατθή 

εβδνκάδα θηλεηηθφηεηαο) 

 

Γπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο  

Πεξηνξηζκέλνη 

δεκνζηννηθνλνκηθνί 

πφξνη 

Σάζε αχμεζεο 

πσιήζεσλ ΗΥ κε ηε 

ζηαδηαθή αλάθακςε 

ηεο νηθνλνκίαο 

Έιιεηςε παηδείαο ησλ 

πνιηηψλ φζνλ αθνξά 

ηνλ ζπκκεηνρηθφ 

ζρεδηαζκφ   

Γπζθνιία αιιαγήο ηεο 

λννηξνπίαο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κεηαθηλνπκέλσλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 
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πνιενδνκηθφ θέληξν 

Απνπζία 

πνδειαηνδξφκσλ 

Διιηπείο ππνδνκέο 

ΑκεΑ 

Αδπλακία ησλ ΜΜΜ λα 

έιμνπλ 

κεηαθηλνχκελνπο – 

Πνιχ κηθξή ζπρλφηεηα 

δξνκνινγίσλ 
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3. Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθ κοινοφ 

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ ΒΑΚ δηεμήρζεζαλ ηξεηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, κε θνξείο 

θαη θαηνίθνπο ησλ Γξεβελψλ. 

Καηά ηελ Α’ Φάζε ηεο κειέηεο αλαγλσξίζηεθαλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο πνπ απνηεινχλ ην 

δίθηπν θνξέσλ ην φπνην πεξηιακβάλεη 11 θνξείο, καδί κε ην Γήκν Γξεβελψλ: 

1. Γήκνο Γξεβελψλ 

2. Δπηκειεηήξην Γξεβελψλ 

3. Δκπνξηθφο χιινγνο Γξεβελψλ 

4. ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 

5. χιινγνο / σκαηείν Ηδηνθηεηψλ Σαμί 

6. Έλσζε Πνδειαηηζηψλ 

7. χιινγνο ΑΜΔΑ Γξεβελψλ «Νηθεηέο Εσήο» 

8. Αζηπλνκηθή Γ/λζε Γξεβελψλ 

9. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

10. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

11. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

Δπίζεο πξνεηνηκάζηεθε ζχκθσλν δέζκεπζεο ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ κε ηνλ θνξέα εθπφλεζεο ηνπ ΒΑΚ (Γήκν Γξεβελψλ). Οη 

θνξείο ελεκεξψζεθαλ αξρηθά κε ηελ απνζηνιή επηζηνιήο ζηηο 21/06/2019 (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).  

Ζ έλαξμε ηεο 1εο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ Γξεβελψλ θαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ΒΑΚ έγηλε κε ηε δεκνζίεπζε Γειηίνπ Σχπνπ ζηηο 21/10/2019, θαηά ηελ Β’ 

Φάζε ηεο κειέηεο, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Έξεπλα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηνπ ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ. Σν 

Γειηίν Σχπνπ πεξηιάκβαλε επίζεο ζρεηηθφ ζχλδεζκν πξνο ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

θαηαγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαθίλεζεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) πνπ ζρεδηάζηεθε κε δηηηφ 

ζηφρν:  

 λα θαηαγξάςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ,  

 λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηα δεηήκαηα 

θηλεηηθφηεηαο. 

Σν Γειηίν Σχπνπ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζε ηνπηθά Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (MMM), ελεκεξσηηθά site, θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην δεκνζηνπνηήζεθε πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ Γξεβελψλ κέζσ ησλ εμήο 

θαλαιηψλ: 

- Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ κε ζχλδεζκν γηα On-line ζπκπιήξσζε, 

- Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Γήκνπ κε ζχλδεζκν γηα On-line ζπκπιήξσζε, 

- Γειηίν Σχπνπ κε ζχλδεζκν γηα On-line ζπκπιήξσζε, 

- Γηαλνκή έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ νηθηζκνχ. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εξσηψκελσλ ζηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα ππήξρε ν ζχλδεζκνο γηα 

on-line ζπκπιήξσζε θαζψο θαη αληίζηνηρε παξαπνκπή κε QR CODE. πλνιηθά, 275 πνιίηεο 
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ζπκκεηείραλ ζηελ 1ε δηαβνχιεπζε θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ 2ε δηαβνχιεπζε ηνπ ΒΑΚ έιαβε ρψξα θαηά ηελ έλαξμε ηεο Γ’ Φάζε ηεο κειέηεο, κε ηελ 

κνξθή ειεθηξνληθήο έξεπλαο απφςεσλ (θαζψο ρξνληθά ζπλέπεζε κε ηα κέηξα απαγφξεπζεο 

θπθινθνξίαο θαη ζπλαζξνίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ COVID19) ζρεηηθά κε ην φξακα 

θαη ηα ζελάξηα ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ. Οη θάηνηθνη 

ελεκεξψζεθαλ ζρεηηθά κε Γειηίν Σχπνπ ζηηο 9/4/2020 πνπ αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γήκνπ, ελεκεξσηηθά site θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). 

Ζ 3ε δηαβνχιεπζε ηνπ ΒΑΚ έιαβε ρψξα θαηά ηελ ιήμε ηεο Γ’ Φάζε ηεο κειέηεο, κε ηελ κνξθή 

εθδήισζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο4/62020, ζηελ αίζνπζα «Πέηξνο ηνχιεο» ζην Γηνηθεηήξην 

Γξεβελψλ. Αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο δηαβνχιεπζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ ζελαξίσλ, ησλ 

ζηφρσλ,  θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηφζν ζηνπο πνιίηεο θαη ην επξχ 

θνηλφ, φζν θαη ζην Γίθηπν Φνξέσλ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΒΑΚ, κε ζθνπφ 

ηελ επξεία επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλνιηθή απνδνρή αιιά 

θαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ απφςεσλ πνπ ζα εθθξαζζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ζπκκεηνρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ΒΑΚ. ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο εθδήισζεο εθδφζεθε Γειηίν Σχπνπ – 

πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο 28/5/2020 ην νπνίν έιαβε δεκνζηφηεηα ηφζν ζε ηνπηθά θαη 

ζρεηηθά ελεκεξσηηθά site, φζν θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Γήκνπ. Γειηίνπ Σχπνπ 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ εθδήισζε δεκνζηεχζεθε 

θαη απζεκεξφλ ζηηο 4/6/2020. Πεξαηηέξσ, ζηηο 5/6/2020 ε ζρεηηθή παξνπζίαζε ηνπ νξάκαηνο-

ζελαξίσλ-ζηφρσλ- πξνζρεδίνπ κέηξσλ αλαξηήζεθε ζην site ηνπ Γήκνπ θαη δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ παξεκβάζεσλ θαη θαηάζεζεο απφςεσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ΒΑΚ. (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). 

 

3.1. χζδιο επικοινωνίασ 

Σν ρέδην Δπηθνηλσλίαο απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ΒΑΚ Γξεβελψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη έγθπξε δηάρπζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ πινπνίεζή 

ηνπ πιεξνθνξίαο, ηφζν ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο φζν θαη ζηνπο σθεινχκελνπο θαη ζην 

επξχηεξν θνηλφ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ησλ κέηξσλ πινπνίεζεο θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

εκπινθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φζν θαη ζηε κεηαθνξά ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

Οη ζρεηηθέο νκάδεο - ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΒΑΚ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 Γίθηπν Φνξέσλ θαη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο: Γήκνο, θνξείο επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, ΜΚΟ, ζπιινγηθά φξγαλα επηρεηξήζεσλ. 
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 Δπξχ θνηλφ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: δεκφηεο ησλ Γξεβελψλ, θάηνηθνη, εξγαδφκελνη 

θαη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

 Πνιιαπιαζηαζηέο Δλεκέξσζεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη: ΜΜΔ, Κιαδηθέο θαη 

Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο θαη Οξγαληζκνί πνπ εθπξνζσπνχλ επηρεηξήζεηο, 

Οηθνλνκηθνί θαη Κνηλσληθνί Δηαίξνη, ΜΚΟ θαη ζχιινγνη 

Σν ρέδην Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κέζσλ θαη 

κεζφδσλ πξνβνιήο: 

1. Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ θαη Δθαξκνγώλ Δπηθνηλσλίαο 

a) Γεκηνπξγία μερσξηζηήο ηζηνζειίδαο γηα ην ΒΑΚ Γξεβελψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 

ε νπνία ζα ελεκεξψλεηαη θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ. Σν 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο γηα ην ΒΑΚ ζα πεξηιακβάλεη: 

 χληνκε πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ ΒΑΚ 

 Βαζηθά έγγξαθα ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

o Πξφζθιεζε γηα Γίθηπν Φνξέσλ  

o χκθσλν ζπκκεηνρήο  

o 1ε Γηαβνχιεπζε  

o 2ε Γηαβνχιεπζε 

o 3ε Γηαβνχιεπζε 

 Πεξηερφκελν ΒΑΚ 

o Απφςεηο πνιηηψλ θαη θνξέσλ 

o Όξακα θαη ζηφρνη 

o Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 

o Σειηθφ ΒΑΚ Γξεβελψλ 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 

o Πξνθεξχμεηο 

o Δθζέζεηο Παξαθνινχζεζεο 

o Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο 

b) Γεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (πρ αθίζεο, θπιιάδηα 

θιπ), αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ ρεδίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

δηάρπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.  

 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ θαηά ην κέζν ηνπ 

ρξφλνπ πινπνίεζεο  

 ηνπ ΒΑΚ θαη ελφο απνινγηζηηθνχ θπιιαδίνπ θαηά ηε ιήμε ηνπ. 
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Δλέξγεηεο ζηα ΜΜΔ θαη Δπηθνηλσληαθά Δξγαιεία 

a) Έθδνζε Γειηίσλ Σχπσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλνπλ γηα 

ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ θαη ησλ επηκέξνπο κέηξσλ  

 Πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ελφο Γειηίνπ Σχπνπ αλά εμάκελν. 

 

Δλέξγεηεο Άκεζεο Δπηθνηλσλίαο 

a) Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θαη ησλ 

σθεινχκελσλ ησλ κέηξσλ ηνπ ΒΑΚ.  

 Πξνβιέπεηαη λα δηνξγαλσζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα 

ην γεληθφ θνηλφ: κία (1) ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ θαη 

κία (1) πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ. 

 

4. Προτεραιότθτεσ και ςτόχοι ΒΑΚ 

4.1. Λογικι παρζμβαςθσ 

Ζ ηξαηεγηθή γηα ηελ βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ ζα πξέπεη θαη’ 

αξρήλ λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηα δπλαηά 

ζεκεία, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο θαη πεξηνξίδνληαο θαηά ην δπλαηφ ηηο απεηιέο, φπσο απηέο 

αλαδείρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Έηζη, νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο ζηελ 

πφιε ησλ Γξεβελψλ έρνπλ σο εμήο: 

 Τςειφο δείθηεο ηδηνθηεζίαο ΗΥ ζηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ (>90%), 

 Τςειφο δείθηεο ηδηνθηεζίαο πνδειάηνπ (~85%). 

 Αμηνζεκείσηα πνζνζηά πεδή κεηαθίλεζεο γηα εξγαζία θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο 

(>40%) 

 Ύπαξμε αζηηθψλ γξακκψλ ΚΣΔΛ κε πνιχ ρακειή φκσο ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ. 

 Γηέιεπζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ βαξέσλ θνξηεγψλ/ιεσθνξείσλ εληφο πφιεο. 

 εκαληηθή έιμε επηζθεπηψλ-εξγαδνκέλσλ απφ ινηπνχο νηθηζκνχο Γήκνπ θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

 Καιή θαηάζηαζε πεδνδξνκίσλ ζην πνιενδνκηθφ θέληξν. 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ ΑκεΑ θαη πνδειάηνπ. 

 Δπηβάξπλζε θέληξνπ θαη άιισλ πεξηνρψλ απφ παξάλνκε ζηάζκεπζε. 

 Φησρά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νδηθνχ δηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθέο 

θιίζεηο ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο.  

 πκπαγήο θαη επηκήθεο πφιε, ε νπνία δηαηξέρεηαη απφ πνηακφ, κε θαιά 

ρσξνζεηεκέλεο θνηλσθειείο ρξήζεηο. 

 Τινπνίεζε έξγσλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ νδψλ. 

 Γεξαζκέλνο πιεζπζκφο. 

 Πεξηνξηζκέλνη δεκνζηνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη ηνπ Γήκνπ. 
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Ωο εθ ηνχηνπ, ε ινγηθή ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ Βηψζηκε Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε ησλ 

Γξεβελψλ εμεηδηθεχεηαη ζε ηέζζεξηο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο σο εμήο: 

 

4.2. Ανάλυςθ προτεραιοτιτων 

ην πιαίζην ηνπ ΒΑΚ Γξεβελψλ δηακνξθψλνληαη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίνη 

αλαπηχζζνληαη ζηε βάζε ηνπ Κνηλνχ νξάκαηνο, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο έηζη φπσο απηέο 

αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηηο ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αθνξνχλ ην ηξίπηπρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (θνηλσληθή ζπλνρή, νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, πεξηβαιινληηθή αεηθνξία).  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ινηπφλ ηνπ ΒΑΚ θαη νη ζπλαθφινπζεο παξεκβάζεηο νξγαλψλνληαη ζε 

έλα πιέγκα ηεζζάξσλ (4) Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο: 

-Αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ θαη γεληθόηεξα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γηα 
αύμεζε ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο (πεδή/πνδήιαην) θαη 
αλάβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

-Μείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΙΥ απηνθηλήηνπ & απνζάξξπλζε ηεο δηέιεπζεο βαξέσλ 
νρεκάησλ ζην πνιενδνκηθό θέληξν ηεο πόιεο ησλ  Γξεβελώλ

-Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ πγθνηλσληώλ

-Τπνθαηάζηαζε κεηαθηλήζεσλ κε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο κέζσ 
ΣΠΔ
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: Γίθηπα ξνώλ πεδώλ, πνδειάηνπ θαη ππνδνκώλ ΑκεΑ 

Ο παξαδνζηαθφο ζπγθνηλσληαθφο ζρεδηαζκφο έσο ηψξα ήηαλ εζηηαζκέλνο ζηε κεραλνθίλεηε 

θπθινθνξία θαη αζρνιείην κε ηελ έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο. Αληίζεηα, ηα .Β.Α.Κ. 

αληηθαζηζηνχλ απηήλ ηελ έλλνηα κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, πξνζδίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κηα αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ζην ζρεδηαζκφ. Έηζη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πεδφ θαη 

ζηνλ πνδειάηε, ελψ πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε απνηειεί ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

φινπο πνπ αθνξά ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κε κεησκέλε φξαζε. 

Ο ΑΠ 1 ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ζε κηα πην αλζξψπηλε πφιε φπνπ ν 

δεκφζηνο ρψξνο ζα αλαθαηαλεκεζεί ππέξ ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ησλ θνηλφρξεζησλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηελ πεξηνρή 

ΑΞΟΝΔ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙΟΡΑΜΑ

Σα Γξεβελά σο 
πξφηππν πγεηνχο θαη 

νηθνλνκηθήο 
θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ 
ηζφηηκε πξφζβαζε 
φισλ ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πφιεο, ηνπ Γήκνπ 
θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο ζηηο 
ππεξεζίεο θαη 

παξνρέο ηνπ αζηηθνχ 
θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο 
πφιεο θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε θαη 
πξνζέιθπζε 
επηζθεπηψλ.

Αμηνπνίεζε ηνπ 
πδάηηλνπ ζηνηρείνπ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ 
θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα 
αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
κεηαθίλεζεο

Γίθηπα ξνψλ πεδψλ, 
πνδειάηνπ θαη 

ππνδνκψλ ΑκεΑ

Μείσζε ηεο ρξήζεο ΗΥ 
απηνθηλήηνπ & 

απνζάξξπλζε ηεο 
δηέιεπζεο βαξέσλ 

νρεκάησλ ζην 
πνιενδνκηθφ θέληξν 

ησλ Γξεβελψλ

Γηαρείξηζε νδηθήο 
θπθινθνξίαο -

ζηάζκεπζεο - αζηηθψλ 
εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ

Βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο Γεκνζίσλ 

πγθνηλσληψλ

Γεκφζηεο αζηηθέο 
ζπγθνηλσλίεο

Τπνθαηάζηαζε 
κεηαθηλήζεσλ κε 
απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε ζε 
ππεξεζίεο κέζσ ΣΠΔ

Νέεο Σερλνινγίεο
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παξέκβαζεο. Οη θχξηεο παξεκβάζεηο ζηνλ ΑΠ 1 απνζθνπνχλ ζε:  

- Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε πνηφηεηαο ησλ ρψξσλ θίλεζεο πεδψλ (πεδνδξφκηα, 

πεδφδξνκνη, νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη) 

- Γηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο πνδειάηνπ, ηδίσο πξνο ην πνιενδνκηθφ θέληξν θαη πφινπο έιμεο 

κεηαθηλήζεσλ (ζρνιεία, αζιεηηζκφο, πξάζηλν). 

- Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ΑκεΑ  

- Αλαπιάζεηο/δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη αμηνπνίεζε πδάηηλνπ 

ζηνηρείνπ. 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

κεηαθίλεζεο. 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2: Γηαρείξηζε νδηθήο θπθινθνξίαο – ζηάζκεπζεο – αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο 

θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ πνιηηψλ κε ΗΥ απηνθίλεην, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

αζθάιεηα πεδψλ θαη πνδειαηηζηψλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νκαινπνίεζε ηεο 

θπθινθνξίαο, αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ην δήηεκα ηεο 

δηεπζέηεζεο ησλ αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζε κηα πεξηνρή θαη ηδηαίηεξα ζε κηα 

πεξηνρή φπσο ε πφιε ησλ Γξεβελψλ, ε νπνία απνηειεί θέληξν εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη θχξηεο παξεκβάζεηο ζηνλ ΑΠ 2 απνζθνπνχλ ζε:  

- Οξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο πξσηίζησο γηα ηε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

θαη ηελ απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ.  

- Γηαρείξηζε ηεο ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ, φρη γηα λα θαιχςεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε, αιιά 

λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ νξζνινγηθφηεξν ηξφπν ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε θαηνίθσλ, εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ. 

- Απνηξνπή παξάλνκεο ή/θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο νδεγψλ ΗΥ απηνθηλήηνπ. 

- Γηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 3: Γεκόζηεο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο 

Οη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ «εξγαιείν» γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο ηεο παξνρήο 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο. Οη παξεκβάζεηο ηνπ ΑΠ 3 απνζθνπνχλ ζε:  

- Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ηφζν γηα κεηαθηλήζεηο εληφο ηεο 

πφιεο ησλ Γξεβελψλ φζν θαη γηα ηε ζχλδεζε απηήο κε ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο  

- Δλεκέξσζε / επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ γηα απνζάξξπλζε ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ΗΥ θαη 

κεηαζηξνθή ζηε ρξήζε ΓΑ 
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4: Νέεο Σερλνινγίεο  

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ αθνξά ηφζν ζηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο 

φζν θαη ζηελ παξνρή ειεθηξνληθήο ή/θαη απνκαθξπζκέλεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ. Οη θχξηεο παξεκβάζεηο ζηνλ ΑΠ 4  απνζθνπνχλ ζε:  

- Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο 

ελδνδεκνηηθέο κεηαθηλήζεηο. 

- Υξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο κε 

ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηε  δηακφξθσζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο απνθαζίζηεθε λα κελ 

αλαθεξζεί δηαθξηηά σο άμνλαο ε νδηθή αζθάιεηα, θαζψο απηή ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά 

ζρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ αμφλσλ.  

 

4.3. τόχοι ΒΑΚ Γρεβενών 

Γηα θάζε Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο (Πίλαθαο 1).   

Ο θαζνξηζκφο ησλ δεηθηψλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο, φπσο θαη νη ηηκέο ζηφρνη ησλ 

δεηθηψλ απηψλ, ζα απνηειέζνπλ κεηαμχ άιισλ αληηθείκελν ηεο Σειηθήο Έθδνζεο ηνπ ΒΑΚ 

Γήκνπ Γξεβελψλ. 

Πίλαθαο 1: Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο & ηφρνη  

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο ηόρνη 

1: Γίθηπα ξνώλ πεδώλ θαη 

πνδειάηνπ θαη ππνδνκώλ ΑκεΑ 

 

1.1 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο πνδειάηνπ 

1.2 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο πεδήο κεηαθίλεζεο 

1.3 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
ρξήζε ήπησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

1.4 Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ 

1.5 Αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

1.6 Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο πεδψλ (θαη ηδίσο γηα 
επάισηνπο ρξήζηεο) 

1.7 Αχμεζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
πνιηηψλ ζε ζέκαηα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

2: Γηαρείξηζε νδηθήο 
θπθινθνξίαο – ζηάζκεπζεο – 
αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ 
κεηαθνξώλ 
 

2.1 Μείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

2.2 Μείσζε ηεο δηέιεπζεο ησλ βαξέσλ 
νρεκάησλ/ιεσθνξείσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο 

2.3 Οξγάλσζε θαη ξχζκηζε ηεο ζηάζκεπζεο παξά ηελ 
νδφ  

2.4 Αχμεζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ  
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Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο ηόρνη 

2.6 Γηαρείξηζε αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

3: Γεκόζηεο αζηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο 

 

3.1 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο δεκνζίσλ αζηηθψλ 
ζπγθνηλσληψλ 

3.2 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ 

3.3 Δλεκέξσζε / επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ γηα 
απνζάξξπλζε ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ΗΥ θαη 
κεηαζηξνθή ζηε ρξήζε ΓΑ 

4: Νέεο Σερλνινγίεο 

 

4.1. Δπέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο Γεκφηεο 

4.2. Αχμεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θίλεζε 
νρεκάησλ κε λέεο κνξθέο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή, 
πβξηδηθή θ.α.) 

4.3. Αχμεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο νρεκάησλ 

 

5. Περιγραφι προτεινόμενων μζτρων και παρεμβάςεων 

Αςτικισ Κινθτικότθτασ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ κε ηα νπνία 

ζα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ ην φξακα, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελα βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ επηιεγέληνο ζελαξίνπ 

δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο, έηζη φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κέζσ ησλ ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ επηινγή ηνπο βαζίζηεθε ηφζν ζηα επξήκαηα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζν 

θαη ζηηο απφςεηο θνξέσλ θαη πνιηηψλ, ελψ ειέγρζεθε θαη ε ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο 

βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ε ζπλέξγεηά ηνπο κε άιιεο παξεκβάζεηο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη ν Γήκνο, αιιά θαη άιινη ππεξθείκελνη θνξείο ζρεδηαζκνχ. Ο θαηακεξηζκφο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ/ παξεκβάζεσλ αλά ρξνληθφ νξίδνληα έγηλε φπνπ ήηαλ δπλαηφλ κε 

γλψκνλα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ, ηε ζπλέρεηα – ζπκπιεξσκαηηθφηεηα σο πξνο ηελ 

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

θαηαζθεπαζηηθά έξγα, θφζηνο πινπνίεζεο, εκπιεθφκελνη θνξείο).  

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ησλ ζελαξίσλ ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε 10εηία, δειαδή ην 

2030. Δλδηάκεζνη ρξνληθνί νξίδνληεο εμέηαζεο είλαη ν βξαρππξφζεζκνο 3εηίαο, δειαδή ην 

2023 θαη ν κεζνπξφζεζκνο 5εηίαο, δειαδή ην 2025. 

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα / παξεκβάζεηο αληηζηνηρίδνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο ζηφρνπο θαη δείθηεο. εκεηψλεηαη φηη έλα κέηξν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε πέξαλ ηνπ ελφο ζηφρνπ. 
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5.1. Άξονασ Προτεραιότθτασ 1: Δίκτυα ροών πεηών, ποδθλάτου και 

υποδομών ΑμεΑ 

Παθέην Μέηξσλ: Βειηίσζε Τπνδνκώλ Πεδώλ 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή θζαξκέλσλ πεδνδξνκίσλ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν. 

 Πεδνδξφκεζε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Μαθεδνλνκάρσλ (απφ ηελ νδφ Αζ. 

Γηάθνπ έσο ηελ νδφ Δζλ. Αληίζηαζεο). ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην ελ ιφγσ νδηθφ 

ηκήκα είλαη νδφο ήπηαο θπθινθνξίαο. Με ηελ πεδνδξφκεζή ηνπ ελνπνηνχληαη νη δχν 

θεληξηθέο πιαηείεο ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ (Πιαηεία Αηκηιηαλνχ θαη Πιαηεία 

Διεπζεξίαο) θαη δίδεηαη πεξηζζφηεξνο δεκφζηνο ρψξνο ζηνλ πεδφ. εκεηψλεηαη φηη 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλαο δηάδξνκνο 

επαξθνχο πιάηνπο, κε θαηάιιειν δάπεδν ρσξίο πςνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο, έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε ακαμίδηα ρσξίο θξαδαζκνχο.  

 Πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Φαξδπθάκπνπ (νδηθφ ηκήκα απφ ηελ νδφ Σαιηαδνχξε έσο ηελ 

νδφ Μαθεδνλνκάρσλ), ε νπνία έπεηηα απφ ηελ πεδνδξφκεζε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

νδνχ Μαθεδνλνκάρσλ κεηαηξέπεηαη ζε αδηέμνδν. ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ην ελ 

ιφγσ νδηθφ ηκήκα είλαη νδφο ήπηαο θπθινθνξίαο θαη κε ηελ πεδνδξφκεζή ηνπ 

δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο δίθηπν πεδνδξφκσλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ 

Γξεβελψλ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πεδφδξνκνπ ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη έλαο δηάδξνκνο επαξθνχο πιάηνπο, κε θαηάιιειν δάπεδν ρσξίο 

πςνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε 

ακαμίδηα ρσξίο θξαδαζκνχο.  

 Καζνδεγεηηθή ζήκαλζε πεδψλ πξνο θαη απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη άιινπο πφινπο 

έιμεο επηζθεπηψλ.  

 

 Πξνηείλεηαη βέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ (φπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην βαζηθφ νδηθφ 

δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο εθαηέξσζελ ηεο νδνχ ηα 2,05 κ. θαη φπνπ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφλ ηα 1,65 κ. (ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κία πιεπξά ηεο νδνχ). Όπνπ νχηε ην 

ηειεπηαίν είλαη δπλαηφλ ιφγσ θησρψλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, κεηαηξνπή ησλ ελ ιφγσ νδηθψλ ηκεκάησλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο (εληαίν 

νδφζηξσκα κε πεδνδξφκην θαη δηαθνξεηηθή επίζηξσζε π.ρ. θπβφιηζνο). εκεηψλεηαη 
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φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ νδψλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα 

θαηά ην ζρεδηαζκφ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ λφκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδφ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλαο δηάδξνκνο επαξθνχο 

πιάηνπο, κε θαηάιιειν δάπεδν ρσξίο πςνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε ησλ αηφκσλ κε ακαμίδηα ρσξίο θξαδαζκνχο. 

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή θζαξκέλσλ πεδνδξνκίσλ ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

 Πξνηείλεηαη βέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ (φπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην ζχλνιν ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο εθαηέξσζελ ηεο νδνχ ηα 2,05 κ. θαη φπνπ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφλ ηα 1,65 κ. (ηνπιάρηζηνλ απφ ηε κία πιεπξά ηεο νδνχ). Όπνπ νχηε ην 

ηειεπηαίν είλαη δπλαηφλ ιφγσ θησρψλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, κεηαηξνπή ησλ ελ ιφγσ νδψλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο (εληαίν νδφζηξσκα κε 

πεδνδξφκην θαη δηαθνξεηηθή επίζηξσζε π.ρ. θπβφιηζνο). εκεηψλεηαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ νδψλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα θαηά ην 

ζρεδηαζκφ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ λφκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ 

νδφ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμππεξέηεζε ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Δπηπιένλ, 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλαο δηάδξνκνο επαξθνχο πιάηνπο, κε 

θαηάιιειν δάπεδν ρσξίο πςνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

θίλεζε ησλ αηφκσλ κε ακαμίδηα ρσξίο θξαδαζκνχο. 

 

Μαθξνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 Γεκηνπξγία πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο παξαπιεχξσο Γξεβελίηε πνηακνχ. Πξνηείλεηαη 

ε ζπλνιηθή αλάπιαζε ησλ παξφρζησλ ρψξσλ ηνπ Γξεβελίηε πνηακνχ (βι. Παθέην 

κέηξωλ: Αλαβάζκηζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ) απφ ηηο Δξγαηηθέο θαηνηθίεο (δπηηθφ άθξν 

ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ) έσο ηελ πεξηνρή ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Γξεβελψλ (αλαηνιηθφ άθξν 

ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ) θαη επέθηαζε απηήο λφηηα έσο ηα θνηκεηήξηα, αιιά θαη 

ζχλδεζεο κε ην Άιζνο Θενδσξίδε – Καζηξάθη. Ζ ελ ιφγσ δηαδξνκή ζα αιιάμεη ξηδηθά 

ηελ εηθφλα ηεο πφιεο, ζα αλαδείμεη ην πγξφ ζηνηρείν θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ 

ηνπφζεκν γηα ηελ πεξηνρή θαη έλαλ πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα θαηνίθνπο θαη 

επηζθέπηεο.  
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Παθέην Μέηξσλ: Βειηίσζε Τπνδνκώλ Πνδειάηνπ 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη πιεζίνλ πφισλ έιμεο 

κεηαθηλήζεσλ (π.ρ. Πιαηεία Αηκηιηαλνχ, Πιαηεία Διεπζεξίαο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θ.ιπ.) θαζψο θαη εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ νηθηζκνχ ησλ 

Γξεβελψλ. 

 1ε θάζε εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο bike sharing (θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ) κε 

ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά πνδήιαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ζηαζκψλ θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ: 1) 

έκπξνζζελ Κέληξν Πνιηηηζκνχ, 2) Πιαηεία Διεπζεξίαο, 3) Πάξθν Μαληηαξηψλ, 4) 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο παξαπιεχξσο Γξεβελίηε πνηακνχ.  

 Τπνδνκέο bike and ride ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη ζην 

λέν ζηαζκφ ηνπ ΚΣΔΛ. 

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Γηεξεχλεζε επέθηαζεο ζπζηήκαηνο bike sharing (θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ) κε 

ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά πνδήιαηα, θαζψο θαη dockless πνδειάησλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. Σν πιενλέθηεκα ελφο ζπζηήκαηνο 

θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ dockless είλαη φηη δελ απαηηεί θάπνηα ππνδνκή 

ζηάζκεπζεο, αιιά ηα πνδήιαηα έρνπλ ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα μεθιεηδψζεη ην πνδήιαην κέζσ SMS, ηειεθσληθήο θιήζεο ή εθαξκνγήο (app) θαη 

λα ην αθήζεη ζε φπνην ζεκείν επηζπκεί ν ίδηνο. Αθνινχζσο ν επφκελνο ρξήζηεο 
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κπνξεί λα ην εληνπίζεη κέζσ GPS. 

 

Μαθξνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 Γεκηνπξγία πνδειαηηθήο δηαδξνκήο παξαπιεχξσο Γξεβελίηε πνηακνχ. Ζ δηαδξνκή 

απηή πξνηείλεηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ πεξηπαηεηηθή δηαδξνκή σο κέξνο κηαο 

ζπλνιηθφηεξεο αλάπιαζεο ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ ηνπ πνηακνχ (βι. Παθέην 

κέηξωλ: Αλαβάζκηζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ) θαη ζα εθηείλεηαη απφ ηηο Δξγαηηθέο 

Καηνηθίεο (δπηηθφ άθξν ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ) έσο ην 1ν ΔΠΑΛ Γξεβελψλ 

(αλαηνιηθφ άθξν ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ) θαη λνηίσο έσο ηελ πεξηνρή ησλ 

Κνηκεηεξίσλ.  

 

Παθέην Μέηξσλ: Βειηίσζε Τπνδνκώλ ΑκεΑ 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Δμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

ππεξεζηψλ θνηλψο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ην ΝΟΚ, 2012. 

 Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιψλ θαηά κήθνο φισλ ησλ ηκεκάησλ πεδνδξφκσλ θαη 

πεδνδξνκίσλ ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

«ρεδηάδνληαο γηα φινπο».  

 

Πεγή: Μπαθνγηάλλεο 2018, Δξγαζηήξην CIVITAS-ΜΟΓ Α.Δ. 

 Γεκηνπξγία ξακπψλ θαη νδεγψλ ηπθιψλ γηα πξφζβαζε ζηηο ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη 

ηαμί, αιιά θαη ζηα παξαθείκελα πεδνδξφκηα ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιψλ θαηά κήθνο φισλ ησλ ηκεκάησλ πεδνδξφκσλ θαη 

πεδνδξνκίσλ ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ 

«ρεδηάδνληαο γηα φινπο».  
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Παθέην Μέηξσλ: Αλαβάζκηζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

πιεζίνλ πφισλ έιμεο κεηαθηλήζεσλ, πεδνδξφκσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο. 

 Βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε ηεο νδνχ Σαιηαδνχξε (δηαπιάηπλζε πεδνδξνκίσλ, ελίζρπζε 

ηνπ θάζεηνπ πξάζηλνπ, δηεπζέηεζε ηεο ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ ζε εζνρέο, 

επέθηαζε θεληξηθήο λεζίδαο, δεκηνπξγία λέσλ δηαβάζεσλ, αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ).  

 Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηθψλ ραξψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη πηζηνπνίεζε απηψλ.  

 Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρέο 

παξέκβαζεο.  

 Βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο Αηκηιηαλνχ. Οη πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο πνπ 

δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζέξκαλζε, 

ςχμε θαη ν θσηηζκφο κε ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ απνθπγή 

εθπνκπψλ ξππνγφλσλ ζηνηρείσλ. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ βηνθιηκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζε 

πνιενδνκηθφ επίπεδν είλαη ε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 

 
 

Μαθξνρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 
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 ηαδηαθή αχμεζε ηνπ πξάζηλνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο κέζσ ελίζρπζεο ηνπ «θάζεηνπ» 

πξάζηλνπ, θχηεπζε λεζίδσλ, πινπνίεζε ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην. 

 ηαδηαθή ππνγεηνπνίεζε ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ θαισδίσλ ηεο ΓΔΖ. 

 Αλάπιαζε ησλ παξφρζησλ πεξηνρψλ ηνπ Γξεβελίηε πνηακνχ κε ηε δεκηνπξγία 

πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο, πνδειαηηθήο δηαδξνκήο, δηακνξθψζεηο – αλαπιάζεηο 

κηθξήο θιίκαθαο, ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, αλάδεημε ησλ 

πθηζηάκελσλ γεθπξψλ ζε ηνπφζεκα γηα ηελ πφιε.  
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Υάξηεο 1: Πξνηεηλόκελα κέηξα – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 
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Υάξηεο 2: Πξνηεηλόκελα κέηξα – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 
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5.2. Άξονασ Προτεραιότθτασ 2:  Διαχείριςθ οδικισ κυκλοφορίασ – 

ςτάκμευςθσ – αςτικών εμπορευματικών μεταφορών 

Παθέην Μέηξσλ: Βειηίσζε νδηθώλ ππνδνκώλ  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

νδψλ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν. 

 Δπξεία επηζεψξεζε νδηθήο αζθάιεηαο ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο. Ο Έιεγρνο Οδηθήο Αζθάιεηαο (ΔΟΑ) είλαη µηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

µηα νµάδα εηδηθψλ πξνζπαζεί λα δηαπηζηψζεη πηζαλά επηθίλδπλα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο νδνχ. 

 Καζνδεγεηηθή πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα ηνπο νδεγνχο ΗΥ απφ θαη πξνο ηελ 

θεληξηθή πεξηνρή θαη άιινπο πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ.  

 Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Σαιηαδνχξε – Δζλ. 

Αληίζηαζεο (ε ελ ιόγω παξέκβαζε απνηειεί κέξνο ηεο πξνηεηλόκελεο Βηνθιηκαηηθήο 

αλάπιαζεο ηεο νδνύ Ταιηαδνύξε – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1).  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

νδψλ ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ.  

 Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο γέθπξαο ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 13εο Οθησβξίνπ 

– Λαδά (δηαπιάηπλζε ισξίδσλ θπθινθνξίαο ΗΥ νρεκάησλ, ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ 

αζθαιείαο) κε κλεία γηα αζθαιή ρξήζε ηεο απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο.  

 Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε δηαζηαχξσζε 13εο Οθησβξίνπ – Λαδά 

(πξνϋπνζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο γέθπξαο ζην ελ ιόγω ζεκείν).  

 

Μαθξνρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Καιακπάθαο – 

Πεξηθεξεηαθή νδφο Γξεβελψλ. 

 Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε δηαζηαχξσζε Αγ. Αρίιιεηνπ – Καιακπάθαο 

(πιεζίνλ Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Γξεβελψλ).  

 Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο γέθπξαο πξνο Καιακπάθα (δηαπιάηπλζε ισξίδσλ 

θπθινθνξίαο ΗΥ νρεκάησλ, ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο) κε κλεία γηα αζθαιή 

ρξήζε ηεο απφ πεδνχο θαη πνδειάηεο. 

 Γηάλνημε ηεο νδνχ Φηιίππνπ ζην βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ησλ Γξεβελψλ θαη ζχλδεζεο 

απηήο κε ην ππφινηπν δίθηπν κε ζηφρν ηελ απνζπκθφξεζε ηεο νδνχ Αγίνπ Κνζκά.  
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 Γηαλνίμεηο ινηπψλ νδηθψλ ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ θαη πνπ δελ έρεη ππάξμεη έσο ηψξα πιήξεο εθαξκνγή ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ.  

 Γεκηνπξγία πεξηκεηξηθνχ δαθηπιίνπ ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ κε 

ζθνπφ ηελ παξάθακςε ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο θαη ηε κείσζε ησλ δηακπεξψλ 

θηλήζεσλ. 

 

Παθέην Μέηξσλ: Κπθινθνξηαθή νξγάλσζε  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη ρσξνζέηεζε λέσλ δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ θαη νξηδφληηαο 

ζήκαλζεο ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν. 

 Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ θαη ρσξνζέηεζε λέσλ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν. 

 ήκαλζε ζηελ είζνδν θάζε θπθιηθνχ θφκβνπ γηα παξαρψξεζε πξνηεξαηφηεηαο ζηα 

νρήκαηα πνπ θηλνχληαη εληφο ηνπ θφκβνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή µε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο θαη ηελ απνθπγή εµπινθψλ µε πςειή 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 Ακθηδξφκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Δζλ. Αληίζηαζεο απφ ηελ νδφ Μαθεδνλνκάρσλ 

έσο ηελ νδφ Σαιηαδνχξε (ιφγσ ηεο πεδνδξφκεζεο ηκήκαηνο ηεο νδνχ 

Μαθεδνλνκάρσλ).  

 Έιεγρνο θαη απνκάθξπλζε κε ηζρχνπζαο ζήκαλζεο απφ ην νδηθφ δίθηπν. 

 ρεδηαζκφο δηαβάζεσλ πεδψλ κε ηξηζδηάζηαην αλάγιπθν ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο (π.ρ. νδφο Σαιηαδνχξε, νδφο Μεγ. 

Αιεμάλδξνπ θαη πιεζίνλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ).  

 Δπηβνιή αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 30 ρικ/ψξα ζην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ νδψλ θαη 

ζηηο νδνχο πνπ αλήθνπλ ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν εληφο ηνπ δαθηπιίνπ πνπ νξίδεηαη 

απφ ηηο νδνχο Νίθεο, Μεγ. Αιεμάλδξνπ, Γηάθνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ, Γ. Μπνχζηνπ, 

13εο Οθησβξίνπ, Tαιηαδνχξε.   

 Απαγφξεπζε θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ εληφο ηνπ δαθηπιίνπ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο Νίθεο, Μεγ. Αιεμάλδξνπ, Γηάθνπ, Κσλ. Παιαηνιφγνπ, Γ. 

Μπνχζηνπ, 13εο Οθησβξίνπ, Tαιηαδνχξε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10.00π.κ. – 

06.00π.κ. θαη θαζνιηθή απαγφξεπζε φιν ην 24σξν εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ κήθνπο 

άλσ ησλ 12 κέηξσλ.  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη ρσξνζέηεζε λέσλ δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ θαη νξηδφληηαο 

ζήκαλζεο ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 
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 Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ θαη ρσξνζέηεζε λέσλ ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

 Δθαξκνγή «ζρνιηθψλ δαθηπιίσλ» γχξσ απφ ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (βάζεη 

«Σερληθψλ Οδεγηψλ θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηνρέο ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη πεξηνρέο κε απμεκέλε 

θίλεζε ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο», Φ.Δ.Κ. 2302/16-9-2013). 

 Μέηξα ήπηαο θπθινθνξίαο ζηηο εηζφδνπο ζην ηνπηθφ δίθηπν απφ αλψηεξεο ηεξάξρεζεο 

νδνχ, έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ κέζσ 

ππεξπςψζεσλ, ζηελψζεσλ θαη αιιαγήο πθήο ζην νδφζηξσκα. 

 

Παθέην Μέηξσλ: Οξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδό  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Αζηπλφκεπζε γηα απνθπγή παξάλνκεο ζηάζκεπζεο. 

 Γηάζεζε φισλ ησλ λφκηκσλ ζέζεσλ παξά ηελ νδφ ζηηο ηνπηθέο νδνχο γηα 

απνθιεηζηηθή ζηάζκεπζε θαηνίθσλ φιν ην 24σξν κε ρξήζε θάξηαο θαηνίθνπ. 

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο βξαρπρξφληαο ζηάζκεπζεο ζε επηιεγκέλεο νδνχο 

ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (ελδεηθηηθά πξνηεηλφκελνη νδνί: Σαιηαδνχξε, Εηάθα, Μεγ. 

Αιεμάλδξνπ, Παιαηνιφγνπ, Δπαγγειηζηξίαο). Πξνηείλεηαη ζηαζεξή ρξέσζε αλά ψξα 

(π.ρ. 0,5 €/ψξα) κέρξη 2 ψξεο θαηά ηηο ψξεο 09:00-14:00 θαη 18:00-21:00 (ηηο εκέξεο 

πνπ είλαη αλνηρηά ηα θαηαζηήκαηα). ηηο ζέζεηο απηέο νη θάηνηθνη κπνξνχλ λα 

ζηαζκεχνπλ απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00 θαη απφ ηηο 21:00 έσο ηηο 09:00 ηεο επφκελεο 

εκέξαο ρσξίο ρξέσζε. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη 

εμεηδηθεπκέλε κειέηε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο.   

 Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δίθπθισλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή. Θέζεηο 

ζηάζκεπζεο δηθχθισλ ρσξνζεηνχληαη ζε νδνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη θαηά πεξίπησζε, ζε ζπιιεθηήξηεο νδνχο. ε 

πεξηνρέο κεγάιεο ζπζζψξεπζεο δηθχθισλ είλαη δπλαηφλ λα ρσξνζεηεζνχλ ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο δηθχθισλ θαη ζε θεληξηθέο νδνχο ή νδνχο νη νπνίνη θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζηάζκεπζε απφ ηνπο δηθπθιηζηέο. Σν ειάρηζην πιάηνο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο πνπ ζα απνκέλεη κεηά ηε ρσξνζέηεζε ζηάζκεπζεο δηθχθισλ ζε ηνπηθήο 

ζεκαζίαο νδνχο κίαο θαηεχζπλζεο ζα είλαη 2,75m ελψ ην ειάρηζην πιάηνο ζε 

ζπιιέθηεξηεο νδνχο θαη ζε νδνχο δηπιήο θαηεχζπλζεο ζα είλαη 3,00m. Σν πιάηνο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δηθχθισλ κεραλψλ γηα παξάιιειε παξά ην θξάζπεδν 

ζηάζκεπζε ζα είλαη 1,00m θαη ην κήθνο 2,50m. Γηα ππφ γσλία ζηάζκεπζε δηθχθισλ, 

ζε πεξίπησζε δηαγξάκκηζεο ησλ ζέζεσλ, ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

παξαιιήισλ ζα είλαη 1,50m. ε δε θάζεηε ζην θξάζπεδν πξνβνιή ηνπ ππφ γσλία 

κήθνπο ζα είλαη 1,85m φζν δειαδή θαη ην πιάηνο ηεο παξά ην θξάζπεδν παξάιιειεο 

ζηάζκεπζεο γηα επηβαηηθά ΗΥ θαη ηαμί. Γεληθά πξνηείλεηαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο λα 

έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 6 δίθπθια γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δπηπιένλ 
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πξνηείλεηαη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο δηθχθισλ εληφο ησλ 

δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 Καζνξηζκφο δηαδξνκψλ πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο θαζνδεγεηηθήο ζήκαλζεο 

ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο δηθχθισλ.  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Δγθηβσηηζκφο ζηάζκεπζεο θαη απαγνξεχζεηο ζηάζκεπζεο ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ θάζε νδνχ θαη ησλ 

γεσκεηξηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο ισξίδσλ θίλεζεο 

νρεκάησλ, πεδνδξνκίσλ θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ. 

 Σνπνζέηεζε εκπνδίσλ ηχπνπ Π ή άιινπ ζηηο πιεπξέο ησλ ΟΣ φπνπ ηζρχεη ε 

απαγφξεπζε ζηάζκεπζεο πξνο απνηξνπή ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί 

ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 Πηινηηθή εθαξκνγή δηάζεζεο δχν (2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα θνηλήο ρξήζεο 

(car – share) ζε θεληξηθέο νδνχο (π.ρ. νδφο Σαιηαδνχξε, νδφο Μεγ. Αιεμάλδξνπ) κε 

ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο. 

  

Μαθξνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 Γηεξεχλεζε επέθηαζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα θνηλήο ρξήζεο θαη ζε άιια 

ζεκεία ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ. 

 

Παθέην Μέηξσλ: Οξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο εθηόο νδνύ   

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Γηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (13εο Οθησβξίνπ – Σαιηαδνχξε & 

παξαπιεχξσο Γξεβελίηε πνηακνχ) ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ ζε ζέζεηο κφληκσλ θαηνίθσλ, βξαρπρξφληαο ζηάζκεπζεο (έσο δχν ψξεο) γηα 

επηζθέπηεο κε αληίζηνηρν θφκηζηξν εθείλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδφ θαη καθξνρξφληαο ζηάζκεπζεο γηα εξγαδφκελνπο κε ρακειφηεξν 

θφκηζηξν.  

 Καζνξηζκφο δηαδξνκψλ πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο θαζνδεγεηηθήο ζήκαλζεο 

ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  

 Λεηηνπξγία πηλαθίδσλ VMS γηα ελεκέξσζε δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνπο 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  
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Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Δμέηαζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηε ζέζε ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο (13εο Οθησβξίνπ – Σαιηαδνχξε). 

 

Παθέην Μέηξσλ: Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Οξηζκφο απνθιεηζηηθψλ ζέζεσλ θνξηνεθθφξησζεο ζε θεληξηθέο νδνχο φπνπ ππάξρεη 

ζπγθέληξσζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο νξηδφληηαο θαη 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο.  

 Θεζκνζέηεζε σξαξίνπ θνξηνεθθφξησζεο. Γεπηέξα – Παξαζθεπή 06.00 -18.00 θαη 

άββαην 06.00 -15.00. Σηο ππφινηπεο ψξεο θαη ηελ Κπξηαθή επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε 

ζηάζκεπζε. Παξάιιεια πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί εληαίν σξάξην θνξηνεθθφξησζεο γηα 

ηνπο πεδνδξφκνπο ηεο πφιεο. Πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη ε θνξηνεθθφξησζε κφλν 

θαηά ηηο ψξεο 06.00 – 10.00.  

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Γηεξεχλεζε αλάπηπμεο Αζηηθνχ Κέληξνπ Οκαδνπνίεζεο Δκπνξεπκάησλ γηα ηε 

κεηαθφξησζε αζηηθψλ δηαλνκψλ θαη ηελ απνηξνπή δηακπεξνχο θπθινθνξίαο βαξέσλ 

νρεκάησλ απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ.  

 Δλζάξξπλζε δηαλνκψλ κε πνδήιαην (cargo bike) (γηα κηθξέο απνζηάζεηο) θαη κε 

νρήκαηα "θαζαξήο" ελέξγεηαο. Ο Γήκνο Καξδίηζαο απνθάζηζε φζεο επηρεηξήζεηο ή 

επαγγεικαηίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε ηεο Καξδίηζαο θαη έρνπλ πηνζεηήζεη 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία ή πξνβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ιχζεηο θηλεηηθφηεηαο, 

φπσο ρξήζε πνδειάηνπ ή cargo – bike γηα ηηο επαγγεικαηηθέο κεηαθηλήζεηο – 

κεηαθνξέο ηνπο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ λα είλαη κεησκέλα ζε πνζνζηφ 20%. 
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Υάξηεο 3: Πξνηεηλόκελα κέηξα – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2 
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Υάξηεο 4: Πξνηεηλόκελα κέηξα – Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 2 
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5.3. Άξονασ Προτεραιότθτασ 3: Δθμόςιεσ Αςτικζσ υγκοινωνίεσ 

Παθέην Μέηξσλ: Πξνώζεζε ΓΑ 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ (ζηέγαζηξα, πξνζβαζηκφηεηα, 

θσηηζκφο, θιπ.) / Δγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πιεξνθφξεζεο (θαηεπζχλζεηο, πνξείεο, 

ζπρλφηεηεο, σξάξηα).   

 Δθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ, ε νπνία ζα δηεξεπλήζεη ηε 

δήηεζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ζα πξνηείλεη ηνλ ζπλνιηθφ 

αλαζρεδηαζκφ ηνπ  ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη 

κηαο ηέηνηαο κειέηεο πξέπεη λα είλαη: ε πχθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ, ε δεκηνπξγία 

θπθιηθψλ δηαδξνκψλ κε mini-buses εληφο ηνπ νηθηζκνχ κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε κε ηνπο 

πφινπο έιμεο κεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη κε ην λέν ζηαζκφ ιεσθνξείσλ ηνπ ΚΣΔΛ 

(εμέηαζε ζθνπηκφηεηαο εγθαζίδξπζεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο), ε απνηειεζκαηηθή 

ζχλδεζε κε φκνξνπο νηθηζκνχο ζε αθηίλα 20 ρικ. φπσο ν Βαηηφιαθνο, Διεπζεξφ, 

Έιαηνο, Μεγ. εηξήλην, χλδελδξν, Ρνδηά, Μαπξαλαίνη θ.ιπ. 

 Απνκάθξπλζε ηνπ ζηαζκαξρείνπ ηνπ ΚΣΔΛ απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή. 

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Λεηηνπξγία κεηαβιεηψλ πηλαθίδσλ (VMS) ζην ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ ζην βαζηθφ νδηθφ 

δίθηπν (πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέζεο (GPS) 

ζηα αζηηθά ιεσθνξεία). 

 Σν ζχλνιν ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ΑκεΑ. 

 Γξνκνιφγεζε ιεσθνξείσλ κε εμνπιηζκφ κεηαθνξάο πνδειάησλ ζε επηιεγκέλεο 

δηαδξνκέο θαη ψξεο. 

 Δμέηαζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ ζπλδένπλ ηελ πφιε ησλ 

Γξεβελψλ κε ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο ζε ιεσθνξεηαθέο γξακκέο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε δήηεζε.  

 

Μαθξνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε έσο ην 2030 ηνπ ζηφινπ ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ απφ 

νρήκαηα κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα. 
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5.4. Άξονασ Προτεραιότθτασ 4: Νζεσ τεχνολογίεσ  

Παθέην Μέηξσλ: «Έμππλεο» Δθαξκνγέο 

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Δπέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

 Γεκηνπξγία e-ΚΔΠ (Απηνκαηνπνηεκέλνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιίηε). Πξφθεηηαη 

γηα εηδηθά κεραλήκαηα ηχπνπ ΑΣΜ ηα νπνία παξέρνπλ λπρζεκεξφλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πνιίηεο λα δεηνχλ θαη λα εθηππψλνπλ δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, πηζηνπνηεηηθά 

δεκνηνινγίνπ θαη άιια ζρεηηθά έγγξαθα, άκεζα, κε εχθνιν θαη απιφ ηξφπν. Ζ 

πηζηνπνίεζε ηνπ πνιίηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε Κάξηαο Γεκφηε. Δπηπξφζζεηα 

νη δεκφηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ θαη λα θαηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζην Γήκν. Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θνηλνπνηνχληαη απεπζείαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζηελ θαηάιιειε 

Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ θαη ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί κέζσ ηνπ e-ΚΔΠ λα εθηππψζεη 

ηελ απάληεζε ηεο αληίζηνηρεο Τπεξεζίαο ζην αίηεκά ηνπ. 

 Αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο Γήκνπ κε πιεξνθφξεζε γηα φια ηα κεηαθνξηθά 

κέζα θαη ππεξεζίεο ζηνλ Γήκν. 

 Δλζσκάησζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηχπνπ novoville. Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή 

πιαηθφξκα δηάδξαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο πνιηηψλ πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνβνιή 

αηηεκάησλ, θξαηά ελήκεξνπο ηνπο δεκφηεο θαη παξάιιεια πξνζθέξεη ρξήζηκα 

πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ην δήκν.  

 Γεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο φπνπ έρεη 

εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. 

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Δπέθηαζε ηεο «έμππλεο πφιεο» κε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ζηνλ κεηαθηλνχκελν γηα ηελ θαηάζηαζε ζην νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 χζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεπζεο κε αηζζεηήξεο επί ηεο νδνχ ή κε 

ππέξγεηνπο νπηηθνχο δέθηεο πνπ ζα αλαγλσξίδεη ηελ πιεξφηεηα ζηηο νξηνζεηεκέλεο 

ζέζεηο ζε δπλακηθφ ρξφλν.  

 

Παθέην Μέηξσλ: Τηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηώλ  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Υσξνζέηεζε δχν (2) ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. 

42863/438 «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (ζεκεία επαλαθφξηηζεο), ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
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εμππεξέηεζεο νρεκάησλ, ζε δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαηά 

κήθνο ηνπ αζηηθνχ, ππεξαζηηθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ζε ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ»). 

 Γεκηνπξγία θεληξηθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ειεθηξηθψλ 

ζηαζκψλ θφξηηζεο. 

 Λεηηνπξγία πζηήκαηνο Σειεειέγρνπ – Σειεδηαρείξηζεο γηα ην δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνχ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη επειημία θαη άκεζε πξνζαξκνγή 

ηνπ θσηηζκνχ ηεο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πφιεο, θαη ζα πξνζθέξεη επηπιένλ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) 

κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα γηα ζελάξηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλφηεηαο. 

 Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

 

Μεζνπξόζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

 Αληηθαηάζηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Μαθξνρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

 ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε νρεκάησλ δεκνηηθνχ ζηφινπ κε νρήκαηα κεδεληθψλ ή 

ρακειψλ εθπνκπψλ ξχπσλ. 

 

 

5.5. Τποςτθρικτικά μζτρα  

Βξαρπρξόληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

 Δπηθαηξνπνίεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο πφιεο Γξεβελψλ.  

 Οξγάλσζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη αιιαγήο θνπιηνχξαο κεηαθηλνχκελσλ-

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζηα ζρνιεία. Δθπαίδεπζε παηδηψλ ζε ζέκαηα 

αζθαινχο κεηαθίλεζεο κε εμεηδίθεπζε ζηελ αζθάιεηα ρξήζεο πνδειάηνπ θαη πεδή 

κεηαθίλεζεο. ρεηηθφ πιηθφ ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ). 

 Δθζηξαηεία πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο ρξήζεο ΓΑ. 

 Οξγάλσζε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ Η.Υ. απηνθηλήηνπ πξνο ηελ 

θεληξηθή πεξηνρή - Πεδνδξφκεζε νδψλ εληφο θεληξηθνχ δαθηπιίνπ νξηζκέλεο Κπξηαθέο 

ηνπ έηνπο – Νπρηεξηλή πνδειαηνδξνκία θ.ιπ.  

 Δθαξκνγή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή - νηθνινγηθή νδήγεζε 

(ΔcoDriving) ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο.  
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6. χζδιο Δράςθσ για τθν Βιώςιμθ Αςτικι Κινθτικότθτα ςτα 

Γρεβενά 

ην ρέδην Γξάζεο θαζνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο δνκέο, ηα φξγαλα θαη νη πφξνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 

πεξηγξάθνληαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αλά παθέην κέηξσλ θαη άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, γηα θάζε κέηξν δίδεηαη έλαο ελδεηθηηθφο ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο, 

θαηαγξάθνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, νη αξκφδηνη θνξείο πινπνίεζεο, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θάζε κέηξνπ θαζψο θαη νη δπλεηηθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο θχζεο ηνπ ΒΑΚ δελ κπνξεί λα θνζηνινγεζεί ην 

ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ.   
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Πίλαθαο 5: Πξνηεηλφκελα κέηξα – Βξαρπρξφληνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2023) 

Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Α.Π. 1: Γίθηπα 

ξνώλ πεδώλ θαη 

πνδειάηνπ θαη 

ππνδνκώλ ΑκεΑ 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πεδώλ 

Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή 

θζαξκέλσλ πεδνδξνκίσλ ζην 

βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ - 

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 
Γήκνο Γξεβελψλ 500.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 
απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ  

Πεδνδξφκεζε ηνπ νδηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο νδνχ Μαθεδνλνκάρσλ (απφ 

ηελ νδφ Αζ. Γηάθνπ έσο ηελ νδφ 

Δζλ. Αληίζηαζεο 

Έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο / 

Μειέηε εθαξκνγήο – (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε – έγθξηζε) / 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ)  

Γήκνο Γξεβελψλ 49.140 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη/ ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ 

Φαξδπθάκπνπ (νδηθφ ηκήκα απφ 

ηελ νδφ Σαιηαδνχξε έσο ηελ νδφ 

Μαθεδνλνκάρσλ) 

Έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο / 

Μειέηε εθαξκνγήο – (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε – έγθξηζε) / 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 28.140 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη/ ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Καζνδεγεηηθή ζήκαλζε πεδψλ 

πξνο θαη απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή 

θαη άιινπο πφινπο έιμεο 

επηζθεπηψλ 

Μειέηε εθαξκνγήο – Πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιειεο 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

Γήκνο Γξεβελψλ 40.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεη 

ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθψλ 

πηλαθίδσλ (Σν θφζηνο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

πηλαθίδσλ είλαη 

αλάινγν κε ην κέγεζνο 

θαη ηνλ ηχπν ησλ 

επηγξαθψλ) 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Bέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ 

(φπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην βαζηθφ 

νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 139.736 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πνδειάηωλ 

Υψξνη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ 

ζηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη πιεζίνλ 

πφισλ έιμεο κεηαθηλήζεσλ θαζψο 

θαη εληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ νηθηζκνχ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

3.600 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 
θφζηνο γηα ηνπνζέηεζε 

ζηαλη πνδειάησλ 

1ε θάζε εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο 

bike sharing (θνηλνρξήζησλ 

πνδειάησλ) κε ειεθηξηθά θαη 

ζπκβαηηθά πνδήιαηα  

Τινπνίεζε  Γήκνο Γξεβελψλ 90.297 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 -  

Τπνδνκέο bike and ride ζηνπο 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ θαη ζην ζηαζκφ ηνπ 

ΚΣΔΛ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
4.176 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
-  

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

ΑκεΑ 

Δμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ππεξεζηψλ 

θνηλψο σθέιεηαο ζχκθσλα κε ην 

ΝΟΚ, 2012. 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Λνηπέο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο 

200.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 
απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιψλ θαηά 

κήθνο φισλ ησλ ηκεκάησλ 

πεδνδξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ ηνπ 

βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 837.836 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
-  

Γεκηνπξγία ξακπψλ θαη νδεγψλ 

ηπθιψλ γηα πξφζβαζε ζηηο 

ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηαμί, αιιά 

θαη ζηα παξαθείκελα πεδνδξφκηα 

ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 100.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 

ην θφζηνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ επξχηεξν 

ζρεδηαζκφ γηα 

πξφζβαζε ζηα 

πεδνδξφκηα 

Αλαβάζκηζε 

θνηλόρξεζηωλ 

ρώξωλ 

Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πιεζίνλ 

πφισλ έιμεο κεηαθηλήζεσλ, 

πεδνδξφκσλ θαη ρψξσλ αλαςπρήο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (πξνκήζεηα & 

ηνπνζέηεζε ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 200.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 

απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ 

Βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε ηεο νδνχ 

Σαιηαδνχξε 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.528.200 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 - 

Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζην 

βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 300.000 

2020-2023 Ίδηνη πφξνη (απφ 

εμνηθνλφκεζε) 

 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 

Α.Π.2: Γηαρείξηζε 

νδηθήο 

θπθινθνξίαο – 

ζηάζκεπζεο – 

αζηηθώλ 

Βειηίωζε 

νδηθώλ 

ππνδνκώλ 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ νδψλ ζην βαζηθφ 

νδηθφ δίθηπν 

Απηνςίεο γηα θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ - Σερληθέο κειέηεο – 

Γηαγσληζκνί αλάζεζεο 

εξγνιαβηψλ – Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

400.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΠΓΔ 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

εκπνξεπκαηηθώλ 

κεηαθνξώλ  Δπξεία επηζεψξεζε νδηθήο 

αζθάιεηαο ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

χληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο – 

Γηαγσληζκφο – Μειέηε – Έγθξηζε  
Γήκνο Γξεβελψλ 34.797 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 
πεξηιακβάλεη ακνηβή 

κειέηεο 

Καζνδεγεηηθή πιεξνθνξηαθή 

ζήκαλζε γηα ηνπο νδεγνχο ΗΥ απφ 

θαη πξνο ηελ θεληξηθή πεξηνρή θαη 

άιινπο πφινπο έιμεο επηζθεπηψλ 

Μειέηε εθαξκνγήο - 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη ην 

θφζηνο γηα ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθψλ 

πηλαθίδσλ 

Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε 

δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Σαιηαδνχξε – Δζλ. Αληίζηαζεο 

Μειέηε θφκβνπ (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε - Έγθξηζε ) – 

Καηαζθεπή (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε- Παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 200.000 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 

πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπλνιηθφηεξε 

αλάπιαζε ηεο νδνχ 

Σαιηαδνχξε 

Κπθινθνξηαθή 

νξγάλωζε 

Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη 

ρσξνζέηεζε λέσλ δηαρσξηζηηθψλ 

ισξίδσλ θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο 

ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 

Μειέηε εθαξκνγήο γηα θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ – πξνκήζεηα πιηθψλ -

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

33.402 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

γηα δηαγξάκκηζε κε 

αλαθιαζηηθή βαθή 

Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ 

θαη ρσξνζέηεζε λέσλ ζην βαζηθφ 

νδηθφ δίθηπν 

Μειέηε εθαξκνγήο γηα θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ – πξνκήζεηα πιηθψλ -

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

22.910 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

γηα δηαγξάκκηζε κε 

αλαθιαζηηθή βαθή 

ήκαλζε ζηελ είζνδν θάζε 

θπθιηθνχ θφκβνπ γηα παξαρψξεζε 

πξνηεξαηφηεηαο ζηα νρήκαηα πνπ 

θηλνχληαη εληφο ηνπ θφκβνπ 

Έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 

– ρεηηθέο εγθξίζεηο – Πξνκήζεηα 

θαη ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθεο 

ζήκαλζεο 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.006 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεη θφζηνο 

γηα ηνπνζέηεζε 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

Ακθηδξφκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

νδνχ Δζλ. Αληίζηαζεο απφ ηελ 

νδφ Μαθεδνλνκάρσλ έσο ηελ νδφ 

Κπθινθνξηαθή κειέηε – Δπηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο – Απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ – Έθδνζε 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο – 

Γήκνο Γξεβελψλ 150 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεη θφζηνο 

γηα ηνπνζέηεζε 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Σαιηαδνχξε Έγθξηζε απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – ΦΔΚ  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

Έιεγρνο θαη απνκάθξπλζε κε 

ηζρχνπζαο ζήκαλζεο απφ ην 

νδηθφ δίθηπν 

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ - 

Απνκάθξπλζε κε ηζρχνπζαο 

ζήκαλζεο απφ ην δίθηπν 

Γήκνο Γξεβελψλ 5.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 

ρεδηαζκφο δηαβάζεσλ πεδψλ κε 

ηξηζδηάζηαην αλάγιπθν ζε 

θξίζηκα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Πξνκήζεηα πιηθψλ -  πινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 830 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

γηα δηαγξάκκηζε κε 

αλαθιαζηηθή βαθή 

Εψλε κεησκέλεο ηαρχηεηαο 30 

ρικ/ψξα θαη θαζνξηζκφο 

αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 

30ρικ/ψξα ζην ηνπηθφ δίθηπν  

Κπθινθνξηαθή κειέηε – Δπηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο – Απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ – Έθδνζε 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο – 

Έγθξηζε απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – ΦΔΚ  

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ – 

Τινπνίεζε  

Γήκνο Γξεβελψλ 59.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

ηνπνζέηεζε 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 

ζην δίθηπν  & 

ηνπνζέηεζε 

ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ 

ζηηο εηζφδνπο ηεο δψλεο 

Εψλε απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο 

βαξέσλ νρεκάησλ εληφο ηεο 

θεληξηθήο πεξηνρήο 

Κπθινθνξηαθή κειέηε – Δπηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο – Απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ – Έθδνζε 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο – 

Έγθξηζε απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – ΦΔΚ  

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ – 

Γήκνο Γξεβελψλ 894 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεη θφζηνο 

γηα ηνπνζέηεζε 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Τινπνίεζε 

Οξγάλωζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδό 

Αζηπλφκεπζε γηα απνθπγή 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο 

Αιιαγή ΟΔΤ - χζηαζε Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Γξεβελψλ 

0 

2020-2023 Γελ απαηηείηαη 

ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηελ απφθαζε 

ζχζηαζεο ηεο ΓΑ 

ή/θαη γηα ηελ αχμεζε 

ησλ ειέγρσλ 

δελ θνζηνινγείηαη - 

δηνηθεηηθφ δήηεκα 

Γηάζεζε φισλ ησλ λφκηκσλ 

ζέζεσλ παξά ηελ νδφ ζηηο ηνπηθέο 

νδνχο γηα απνθιεηζηηθή 

ζηάζκεπζε θαηνίθσλ 

Δθαξκνγή θαηάιιειεο νξηδφληηαο 

θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο – 

Έθδνζε ζρεηηθνχ ζήκαηνο ζε 

δηθαηνχρνπο- πζηεκαηηθή 

αζηπλφκεπζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 30.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 

Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο βξαρπρξφληαο 

ζηάζκεπζεο ζε επηιεγκέλεο νδνχο 

ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

(δηαγσληζκφο – εθπφλεζε – 

έγθξηζε) – Τινπνίεζε 

(Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο 

νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο 

ζήκαλζεο γηα νξηζκφ ησλ ζέζεσλ) 

(θαλνληζηηθή απφθαζε) – 

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα πιεξσκή ησλ ηειψλ - 

πζηεκαηηθή αζηπλφκεπζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 57.040 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη  
πεξηιακβάλεη ακνηβή 

κειέηεο  

Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

δίθπθισλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή 

Μειέηε εθαξκνγήο – Τινπνίεζε 

(Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο 

νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο 

ζήκαλζεο γηα νξηζκφ ησλ ζέζεσλ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.775 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη ε 

θαηαθφξπθε θαη 

νξηδφληηα ζήκαλζε 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

(θαλνληζηηθή απφθαζε) 

Καζνξηζκφο δηαδξνκψλ 

πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο 

θαζνδεγεηηθήο ζήκαλζεο ζηνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο δηθχθισλ 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) - πινπνίεζε 

(πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.510 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη  

πεξηιακβάλεηαη ε 

ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθήο 

ζήκαλζεο   

Οξγάλωζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

εθηόο νδνύ  

Γηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο (13εο Οθησβξίνπ – 

Σαιηαδνχξε & παξαπιεχξσο 

Γξεβελίηε πνηακνχ) ζε 

νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) (λα γίλνπλ νη 

απαηηνχκελεο πνιενδνκηθέο 

ξπζκίζεηο) 

Γήκνο Γξεβελψλ 200.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
-  

Καζνξηζκφο δηαδξνκψλ 

πξφζβαζεο κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο 

θαζνδεγεηηθήο ζήκαλζεο ζηνπο 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) - πινπνίεζε 

(πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.154 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη ε 

ηνπνζέηεζε 

πιεξνθνξηαθήο 

ζήκαλζεο   

Λεηηνπξγία πηλαθίδσλ VMS γηα 

ελεκέξσζε δηαζεζηκφηεηαο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηνπο 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

Πξνκήζεηα - ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδσλ θαη ζπζηήκαηνο 

εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζηηο 

εηζφδνπο εμφδνπο 

Γήκνο Γξεβελψλ 100.000 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 

ζχζηεκα ειέγρνπ 

πξφζβαζεο / (ην θφζηνο 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ζα 

επηιεγεί) 

Γηαρείξηζε 

ζπζηήκαηνο 

αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθ

ώλ 

Οξηζκφο απνθιεηζηηθψλ ζέζεσλ 

θνξηνεθθφξησζεο ζε θεληξηθέο 

νδνχο 

Δηδηθή κειέηε (Καλνληζηηθή 

απφθαζε) Σνπνζέηεζε 

θαηάιιειεο νξηδφληηαο θαη 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο γηα 

νξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

Γήκνο Γξεβελψλ 5.618 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη ε 

θαηαθφξπθε θαη 

νξηδφληηα ζήκαλζε 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

κεηαθνξώλ 
Θεζκνζέηεζε σξαξίνπ 

θνξηνεθθφξησζεο 
Καλνληζηηθή απφθαζε  Γήκνο Γξεβελψλ 0 

2020-2023 
Γελ απαηηείηαη 

ρξεκαηνδφηεζε 
δηνηθεηηθφ δήηεκα 

Α.Π.3: Γεκόζηεο 

Αζηηθέο 

πγθνηλσλίεο  

Πξνώζεζε 

ΓΑΣ 

Αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην 

ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ / 

Δγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ 

πιεξνθφξεζεο   

Απηνςίεο γηα θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ, Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
120.000 

2020-2023 
ΔΠΑ 2021-2027 / 

Πξφγξακκα 

«Φηιφδεκνο» 

απαηηείηαη εηδηθή κειέηε 

πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ 

ηχπν ησλ ζηεγάζηξσλ 

Αλαζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο 

αζηηθψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ 

Δθπφλεζε Μειέηεο Γεκνζίσλ 

πγθνηλσληψλ 

Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
60.000 

2020-2023 
- ακνηβή κειέηεο 

Απνκάθξπλζε ηνπ ζηαζκαξρείνπ 

ηνπ ΚΣΔΛ απφ ηελ θεληξηθή 

πεξηνρή 

- 
Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
0 

2020-2023 

- νινθιεξψζεθε 

Α.Π.4: Νέεο 

Σερλνινγίεο 

«Έμππλεο» 

Δθαξκνγέο  

Δπέθηαζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 50.000 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 

ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

Γεκηνπξγία e-ΚΔΠ ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 66.130 
2020-2023 Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Αλαβάζκηζε πθηζηάκελεο 

ηζηνζειίδαο Γήκνπ κε 

πιεξνθφξεζε γηα φια ηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη ππεξεζίεο 

ζηνλ Γήκν 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 5.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Δλζσκάησζε ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο εληνπηζκνχ/ 

θαηαγξαθήο πξνβιεκάησλ απφ 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 14.600 
2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
ην εηήζην θφζηνο 

ζπληήξεζεο είλαη 2480 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

πνιίηεο επξψ  

Γεκηνπξγία εθαξκνγήο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο παξάλνκεο 

ζηάζκεπζεο φπνπ έρεη εθαξκνζηεί 

ην ζχζηεκα ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 20.000 

2020-2023 
Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027/ 

Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

- 

Υηνζέηεζε 

λέωλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνκήζεηα θαη ρσξνζέηεζε δχν 

(2) ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ 

Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 11.160 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027 - 

Γεκηνπξγία θεληξηθήο πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ ειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θφξηηζεο 

Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 60.000 

2020-2023 

ΔΠΑ 2021-2027  

Λεηηνπξγία πζηήκαηνο 

Σειεειέγρνπ – Σειεδηαρείξηζεο 

γηα ην δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ 

Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 70.000 

2020-2023 ΔΠΑ 2021-2027 / 

Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

- 

Βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ 
ρεηηθή κειέηε - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 7.130 

2020-2023 
Ίδηνη πφξνη ακνηβή κειέηεο 

Τπνζηεξηθηηθά κέηξα 
Δπηθαηξνπνίεζε θπθινθνξηαθήο 

κειέηεο πφιεο Γξεβελψλ 

Γηαγσληζκφο – εθπφλεζε – 

έγθξηζε 
Γήκνο Γξεβελψλ 40.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη - 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγ

ξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Οξγάλσζε δξάζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη αιιαγήο 

θνπιηνχξαο κεηαθηλνχκελσλ-

πξνψζεζεο ηεο βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηα ζρνιεία 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο & 

Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Π.Δ. 

Γξεβελψλ, χιινγνη 

Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 

15.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη / 

πξνγξάκκαηα 

ρνξεγηψλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

θαη ην κέγεζνο ησλ 

δξάζεσλ 

Οξγάλσζε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ Η.Υ. 

απηνθηλήηνπ πξνο ηελ θεληξηθή 

πεξηνρή 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε 
Γήκνο Γξεβελψλ, 

Δκπνξηθφο χιινγνο 
15.000 

2020-2023 Ίδηνη πφξνη / 

πξνγξάκκαηα 

ρνξεγηψλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

θαη ην κέγεζνο ησλ 

δξάζεσλ 

Δθαξκνγή πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

- νηθνινγηθή νδήγεζε (ΔcoDriving) 

ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 4.000 

2020-2023 

Ίδηνη πφξνη - 
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Πίλαθαο 6: Πξνηεηλφκελα κέηξα – Μεζνπξφζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2025) 

Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Α.Π. 1: Γίθηπα 

ξνώλ πεδώλ θαη 

πνδειάηνπ θαη 

ππνδνκώλ ΑκεΑ 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πεδώλ 

Αληηθαηάζηαζε θαη επηζθεπή 

θζαξκέλσλ πεδνδξνκίσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ  

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ – 

Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο  
Γήκνο Γξεβελψλ 1.200.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη 
απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ  

Βέιηηζην πιάηνο πεδνδξνκίσλ 

(φπνπ δελ ππάξρνπλ) ζην ζχλνιν 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 694.137 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πνδειάηνπ 

Γηεξεχλεζε επέθηαζεο 

ζπζηήκαηνο bike sharing 

(θνηλνρξήζησλ πνδειάησλ) κε 

ειεθηξηθά θαη ζπκβαηηθά 

πνδήιαηα, θαζψο θαη dockless 

πνδειάησλ 

Αμηνιφγεζε πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο  
Γήκνο Γξεβελψλ 7.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη ακνηβή κειέηεο 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

ΑκεΑ 

Ράκπεο θαη νδεγνί ηπθιψλ θαηά 

κήθνο φισλ ησλ ηκεκάησλ 

πεδνδξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.692.446 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Αλαβάζκηζε 

θνηλόρξεζηωλ 

ρώξωλ 

Αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παηδηθψλ ραξψλ 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (πξνκήζεηα & 

ηνπνζέηεζε ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 400.000 

2020-2025 
Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ ζην 

ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο 

πεξηνρέο παξέκβαζεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε   

Γήκνο Γξεβελψλ 800.000 

2020-2025 
Ίδηνη πφξνη (απφ 

εμνηθνλφκεζε) 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

 αλαγθψλ 

Βηνθιηκαηηθή αλάπιαζε ηεο 

Πιαηείαο Αηκηιηαλνχ 

Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο - 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 592.000 

2020-2025 
ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Α.Π.2: Γηαρείξηζε 

νδηθήο 

θπθινθνξίαο – 

ζηάζκεπζεο – 

αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθώλ 

κεηαθνξώλ 

Βειηίωζε 

νδηθώλ 

ππνδνκώλ 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ νδψλ ζην ζχλνιν 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Απηνςίεο γηα θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ - Σερληθέο κειέηεο – 

Γηαγσληζκνί αλάζεζεο 

εξγνιαβηψλ – Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο  

1.000.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη / ΠΓΔ 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 

Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο 

γέθπξαο ζηε δηαζηαχξσζε ησλ 

νδψλ 13εο Οθησβξίνπ – Λαδά 

Σερληθέο κειέηεο - Γηαγσληζκνί 

αλάζεζεο εξγνιαβηψλ – 

Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

1.500.000 

2020-2025 
ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε 

δηαζηαχξσζε 13εο Οθησβξίνπ – 

Λαδά 

Μειέηε θφκβνπ (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε - Έγθξηζε ) – 

Καηαζθεπή (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε- Παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

450.000 

2020-2025 
ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Κπθινθνξηαθή 

νξγάλωζε 

Δπαλαδηαγξάκκηζε θαη 

ρσξνζέηεζε λέσλ δηαρσξηζηηθψλ 

ισξίδσλ θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο 

ζην ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηε εθαξκνγήο γηα θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ – πξνκήζεηα πιηθψλ -

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

66.252 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

γηα δηαγξάκκηζε κε 

αλαθιαζηηθή βαθή 

Δπαλαδηαγξάκκηζε δηαβάζεσλ 

θαη ρσξνζέηεζε λέσλ ζην ζχλνιν 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηε εθαξκνγήο γηα θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ – πξνκήζεηα πιηθψλ -

πινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

17.360 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη 

πεξηιακβάλεηαη θφζηνο 

γηα δηαγξάκκηζε κε 

αλαθιαζηηθή βαθή 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Δθαξκνγή «ζρνιηθψλ δαθηπιίσλ» 

γχξσ απφ φια ηα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο - Δπηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο – Απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ – Έθδνζε 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο – 

Έγθξηζε απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – ΦΔΚ - Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ 400.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 

απαηηείηαη 

κειέηε εθαξκνγήο  

Μέηξα ήπηαο θπθινθνξίαο ζηηο 

εηζφδνπο ζην ηνπηθφ δίθηπν απφ 

αλψηεξεο ηεξάξρεζεο νδνχ 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) – πινπνίεζε 

(δηαγσληζκφο – θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο – παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 300.000 

2020-2025 
Ίδηνη πφξνη / ΔΠΑ 

2021-2027 

απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ 

Οξγάλωζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδό  

Δγθηβσηηζκφο ζηάζκεπζεο θαη 

απαγνξεχζεηο ζηάζκεπζεο ζην 

ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο – 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο – 

παξαιαβή έξγνπ) (θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο) 

Γήκνο Γξεβελψλ 800.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη 
απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ  

Σνπνζέηεζε εκπνδίσλ ηχπνπ Π ή 

άιινπ ζηηο πιεπξέο ησλ ΟΣ φπνπ 

ηζρχεη ε απαγφξεπζε ζηάζκεπζεο 

Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ – 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

εμνπιηζκνχ  

Γήκνο Γξεβελψλ 150.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη 
απαηηείηαη θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ  

Πηινηηθή εθαξκνγή δηάζεζεο δχν 

(2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα 

νρήκαηα θνηλήο ρξήζεο 

Σνπνζέηεζε θαηάιιειεο 

νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο 

ζήκαλζεο γηα νξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

(θαλνληζηηθή απφθαζε) 

Γήκνο Γξεβελψλ 700 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη - 

Οξγάλωζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

εθηόο νδνύ  

Δμέηαζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ζηε ζέζε ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

(13εο Οθησβξίνπ – Σαιηαδνχξε) 

Μειέηε ζθνπηκφηεηαο  - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 40.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθνί 

πφξνη 

ακνηβή κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Γηαρείξηζε 

ζπζηήκαηνο 

αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθ

ώλ 

κεηαθνξώλ 

Γηεξεχλεζε αλάπηπμεο Αζηηθνχ 

Κέληξνπ Οκαδνπνίεζεο 

Δκπνξεπκάησλ 

Μειέηε βησζηκφηεηαο - πινπνίεζε Ηδησηηθή πξσηνβνπιία 30.000 

2020-2025 
Ηδησηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε 
- 

Δλζάξξπλζε δηαλνκψλ κε 

πνδήιαην (cargo bike) (γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο) θαη κε νρήκαηα 

"θαζαξήο" ελέξγεηαο 

Θέζπηζε θηλήηξσλ ή άιισλ 

πεξηνξηζκψλ 
Γήκνο Γξεβελψλ, 0 

2020-2025 

Γελ απαηηείηαη 

ρξεκαηνδφηεζε 
Γηνηθεηηθφ δήηεκα 

Α.Π.3: Γεκόζηεο 

Αζηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο 

Πξνώζεζε 

ΓΑΣ 

Λεηηνπξγία κεηαβιεηψλ πηλαθίδσλ 

(VMS) ζην ζχλνιν ησλ ζηάζεσλ 

ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 

Πξνκήζεηα ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 
Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
200.000 

2020-2025 

- 
απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία 

ηνπ ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 

Σν ζχλνιν ησλ αζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ λα είλαη πξνζβάζηκα 

απφ ΑκεΑ 

- ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 300.000 

2020-2025 

-  
αξκνδηφηεηα ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 

Γξνκνιφγεζε ιεσθνξείσλ κε 

εμνπιηζκφ κεηαθνξάο πνδειάησλ 

ζε επηιεγκέλεο δηαδξνκέο θαη ψξεο 

- ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 10.000 

2020-2025 

-  
αξκνδηφηεηα ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 

Δμέηαζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ 

ζπλδένπλ ηελ πφιε ησλ Γξεβελψλ 

κε ηνπο φκνξνπο νηθηζκνχο ζε 

ιεσθνξεηαθέο γξακκέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε 

Έξεπλα κεηαθηλήζεσλ θαη 

πξνζέζεσλ 

Γήκνο Γξεβελψλ, ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ 
20.000 

2020-2025 

Ίδηνη πφξνη ακνηβή κειέηεο 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Α.Π.5: Νέεο 

Σερλνινγίεο 

«Έμππλεο 

εθαξκνγέο»  

Δπέθηαζε ηεο «έμππλεο πφιεο» κε 

παξνρή πιεξνθφξεζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνλ 

κεηαθηλνχκελν γηα ηελ θαηάζηαζε 

ζην νδηθφ δίθηπν ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο 

ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 100.000 

2020-2025 

ΔΠΑ 2021 – 2027 / 

Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνινγία πνπ 

επηιεγεί 

χζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

ζηάζκεπζεο  
ρεδηαζκφο - Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 200.000 

2020-2025 
ΔΠΑ 2021 – 2027 / 

Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνινγία πνπ 

επηιεγεί θαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 

Υηνζέηεζε 

λέωλ 

ηερλνινγηώλ  

Αληηθαηάζηαζε δεκνηηθνχ 

θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Τινπνίεζε Γήκνο Γξεβελψλ 2.000.000 

2020-2025 
Γαλεηζκφο / ΔΠΑ 

2021 - 2027 

ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνινγία πνπ 

επηιεγεί 
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Πίλαθαο 7: Πξνηεηλφκελα κέηξα – Μαθξνπξφζεζκνο νξίδνληαο πινπνίεζεο (2030) 

Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Α.Π. 1: Γίθηπα 

ξνώλ πεδώλ θαη 

πνδειάηνπ θαη 

ππνδνκώλ ΑκεΑ 

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πεδώλ 

Γεκηνπξγία πεξηπαηεηηθήο 

δηαδξνκήο παξαπιεχξσο 

Γξεβελίηε πνηακνχ 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) – πινπνίεζε 

(δηαγσληζκφο – θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο + θαηά ηφπνπο δηαλνίμεηο/ 

δηαπιαηχλζεηο νδψλ 

(απαιινηξηψζεηο) – παξαιαβή 

έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 3.000.000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021 – 2027 

πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπλνιηθφηεξε 

αλάπιαζε ησλ 

παξφρζησλ πεξηνρψλ 

ηνπ Γξεβελίηε πνηακνχ  

Βειηίωζε 

ππνδνκώλ 

πνδειάηνπ 

Γεκηνπξγία πνδειαηηθήο 

δηαδξνκήο παξαπιεχξσο 

Γξεβελίηε πνηακνχ 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) – πινπνίεζε 

(δηαγσληζκφο – θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο + θαηά ηφπνπο δηαλνίμεηο/ 

δηαπιαηχλζεηο νδψλ 

(απαιινηξηψζεηο) – παξαιαβή 

έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 1.000.000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021 – 2027 

πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπλνιηθφηεξε 

αλάπιαζε ησλ 

παξφρζησλ πεξηνρψλ 

ηνπ Γξεβελίηε πνηακνχ 

Αλαβάζκηζε 

θνηλόρξεζηωλ 

ρώξωλ 

ηαδηαθή αχμεζε ηνπ πξάζηλνπ 

ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε   

Γήκνο Γξεβελψλ 200.000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021 – 2027 

απαηηείηαη 

θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ 

ηαδηαθή ππνγεηνπνίεζε ησλ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 

θαισδίσλ ηεο ΓΔΖ 

Μειέηεο εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο 

– εθπφλεζε - έγθξηζε) – 

πινπνίεζε   

Γήκνο Γξεβελψλ 300.000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021-2027 

 

εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα επξχηεξσλ 

παξεκβάζεσλ 

αλάπιαζεο νδψλ 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Αλάπιαζε ησλ παξφρζησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Γξεβελίηε πνηακνχ 

Μειέηε εθαξκνγήο (δηαγσληζκφο – 

εθπφλεζε - έγθξηζε) – πινπνίεζε 

(δηαγσληζκφο – θαηαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο + θαηά ηφπνπο δηαλνίμεηο/ 

δηαπιαηχλζεηο νδψλ 

(απαιινηξηψζεηο) – παξαιαβή 

έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 6.000.0000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021-2027 

 
- 

Α.Π.2: Γηαρείξηζε 

νδηθήο 

θπθινθνξίαο – 

ζηάζκεπζεο – 

αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθώλ 

κεηαθνξώλ 

Βειηίωζε 

νδηθώλ 

ππνδνκώλ  

Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε 

δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Καιακπάθαο – Πεξηθεξεηαθή νδφο 

Γξεβελψλ 

Μειέηε θφκβνπ (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε - Έγθξηζε ) – 

Καηαζθεπή (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε- Παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

450.000 

2020-2030 
ΔΠΑ 2021-2027 

 
- 

Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηε 

δηαζηαχξσζε Αγ. Αρίιιεηνπ – 

Καιακπάθαο (πιεζίνλ 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 

Γξεβελψλ) 

Μειέηε θφκβνπ (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε - Έγθξηζε ) – 

Καηαζθεπή (Γηαγσληζκφο – 

Τινπνίεζε- Παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

450.000 

2020-2030 

ΔΠΑ 2021-2027 

 
- 

Αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο 

γέθπξαο πξνο Καιακπάθα 

Απηνςίεο γηα θαηαγξαθή ησλ 

αλαγθψλ - Σερληθέο κειέηεο – 

Γηαγσληζκνί αλάζεζεο 

εξγνιαβηψλ – Τινπνίεζε 

Γήκνο Γξεβελψλ, 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

2.000.000 

2020-2030 
ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Γηάλνημε ηεο νδνχ Φηιίππνπ 

Μειέηεο (Απνηππψζεηο - 

Κηεκαηνγξαθήζεηο / Δθαξκνγέο 

ξπκνηνκηθψλ 

θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ / Καηά 

ηφπνπο χληαμε Γηαγξακκάησλ 

Γήκνο Γξεβελψλ 300.000 

2020-2030 

Πξάζηλν ηακείν 

νη ηηκέο 

απαιινηξίσζεο 

θαζνξίδνληαη απφ 

ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα 
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Άμνλεο 

Πξνηεξαηόηεηαο 

Παθέην 

κέηξσλ 
Μέηξα  Απαηηνύκελεο ελέξγεηεο Φνξείο Τινπνίεζεο 

Δλδεηθηηθόο 

πξνϋπνιν-

γηζκόο (€) 

Υξνλνδηάγξακκα 
Γπλεηηθέο πεγέο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
Παξαηεξήζεηο  

Γηαλνίμεηο ινηπψλ νδηθψλ 

ηκεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηφλ 

θαη πνπ δελ έρεη ππάξμεη έσο ηψξα 

πιήξεο εθαξκνγή ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 

θαη Πηλάθσλ Αλαινγηζκνχ 

ζε νδνχο Δληφο ρεδίνπ) – 

απαιινηξηψζεηο (απνδεκηψζεηο) -  

πινπνίεζε (δηαγσληζκφο  - 

εξγαζίεο  εθζθαθψλ, 

ρσκαηνπξγηθψλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θαη νδνπνηίαο – παξαιαβή έξγνπ) 

Γήκνο Γξεβελψλ 2.000.000 

2020-2030 

Πξάζηλν ηακείν 

νη ηηκέο 

απαιινηξίσζεο 

θαζνξίδνληαη απφ 

ηα ειιεληθά 

δηθαζηήξηα 

Γεκηνπξγία πεξηκεηξηθνχ 

δαθηπιίνπ ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

πφιεο ησλ Γξεβελψλ 

Πξνκειέηε / ΜΠΔ / Οξηζηηθή κειέηε 

/ Καηαζθεπή (δηαγσληζκφο 

+πινπνίεζε)  

Γήκνο Γξεβελψλ, 

ΤΠΟΜΔΓΗ  
 300.000.000 

2020-2030 
ΔΠΑ 

2021-2027 
- 

Οξγάλωζε ηεο 

ζηάζκεπζεο 

παξά ηελ νδό  

Γηεξεχλεζε επέθηαζεο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα θνηλήο 

ρξήζεο 

Αμηνιφγεζε πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο  
Γήκνο Γξεβελψλ 5.000 

2020-2030 

Ίδηνη πφξνη ακνηβή κειέηεο 

Α.Π.3: Γεκόζηεο 

Αζηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο 

Πξνώζεζε 

ΓΑΣ 

ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε έσο ην 

2030 ηνπ ζηφινπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ απφ νρήκαηα κε 

ελαιιαθηηθά θαχζηκα 

Πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 10.000.000 

2020-2030 

- 
αξκνδηφηεηα ΚΣΔΛ 

Γξεβελψλ  

Α.Π.5: Νέεο 

Σερλνινγίεο 

Υηνζέηεζε 

λέωλ 

ηερλνινγηώλ 

ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε 

νρεκάησλ δεκνηηθνχ ζηφινπ κε 

νρήκαηα κεδεληθψλ ή ρακειψλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ 

Πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ Γήκνο Γξεβελψλ 5.000.000 

2020-2030 
Δζληθνί Πφξνη ή 

ΔΠΑ ή Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα 

ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ηερλνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί 
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7. Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ ΒΑΚ Γρεβενών 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ είκαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία 

πνπ έπεηαη ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ΒΑΚ. Ζ παξαθνινχζεζε αθνξά ηνπ εκπιεθφκελνπο 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή θάζε κέηξνπ θαη ζπλεπψο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ, ζην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ εκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ κέηξσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ, νη δείθηεο ζπλδένληαη κε ηνπ ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ζην Κεθάιαην 

4. ηα επφκελα πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ΒΑΚ 

Γξεβελψλ ηφζν ζην βξαρππξφζεζκν φζν θαη ζην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα πινπνίεζήο ηνπ. 

 

7.1. Δείκτεσ αξιολόγθςθσ πορείασ υλοποίθςθσ ΒΑΚ 

Γηα ην ΒΑΚ Γήκνπ Γξεβελψλ επηιέρζεθαλ 26 δείθηεο αμηνιφγεζεο. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο βάζεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη νη κειινληηθνί ζηφρνη, νη νπνίνη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα, θαζψο θαη ηα δειηία πεξηγξαθήο ησλ δεηθηψλ. εκεηψλεηαη φηη νη ελ ιφγσ δείθηεο 

επηιέρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην ζχζηεκα δεηθηψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

Ο ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη 

ψζηε λα εληνπίδνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ηα αδχλακα ζεκεία 

θαη νη απεηιέο.  
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Γείθηεο αμηνιόγεζεο ΒΑΚ Γξεβελώλ 

ηόρνη 
α/α 

Γείθηε 
Γείθηεο 

Σηκή βάζεο 

(2019) 
Τπνινγηζκόο 

Σηκή ζηόρνο 

2030 
Πεγή δεδνκέλσλ 

1.1 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο 

πνδειάηνπ 
1 

Πνζνζηφ ησλ εκεξήζησλ θαη 

ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ (2-4 

θνξέο/εβδνκάδα)  πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πνδήιαην 

2% 

Μέζνο φξνο κεηαθίλεζεο κε πνδήιαην 

αλά ζθνπφ κεηαθίλεζεο ζηαζκηζκέλνο 

σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα κεηαθίλεζεο 

(θαζεκεξηλά θαη 2-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) 

20%  
Έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίνπ 

1.2 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο 

πεδήο κεηαθίλεζεο 

2 

Πνζνζηφ ησλ εκεξήζησλ θαη 

ζπρλψλ κεηαθηλήζεσλ (2-4 

θνξέο/εβδνκάδα)  πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεδή  

27% 

Μέζνο φξνο κεηαθίλεζεο  πεδή αλά 

ζθνπφ κεηαθίλεζεο ζηαζκηζκέλνο σο 

πξνο ηελ ζπρλφηεηα κεηαθίλεζεο 

(θαζεκεξηλά θαη 2-4 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) 

52%  
Έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίνπ 

3 

Πνζνζηφ παηδηψλ πνπ 

κεηαθηλνχληαη κε πνδήιαην ή πεδή 

απφ/πξνο ην ζρνιείν 

53,5% 
Μ.Ο. ησλ κεηαθηλήζεσλ ρεηκψλα θαη 

θαινθαίξη 
70%  

Έξεπλα 

εξσηεκαηνινγίνπ 

1.3 Δλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ήπησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

4 

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε νδνχο ήπηαο 

θπθινθνξίαο 

5,30% 
Οδνί πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νδνχο 

ήπηαο θπθινθνξίαο 
+10%  Ηδία επεμεξγαζία  

5 

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

φπνπ πθίζηαηαη δίθηπν 

πνδειαηνδξφκσλ 

0% Θεζκνζεηεκέλνη πνδειαηφδξνκνη +10%  
Γήκνο Γξεβελψλ, 

επηηφπηα έξεπλα 

6 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ κε κεηθηφ 

πιάηνο πνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο 

35% 

ηκήκαηα κε κεηθηφ πιάηνο >1,5κ. ζε 

ζχλνιν ηκεκάησλ πεξηνρήο 

θαηαγξαθήο 

100%  Δπηηφπηα έξεπλα 
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ηόρνη 
α/α 

Γείθηε 
Γείθηεο 

Σηκή βάζεο 

(2019) 
Τπνινγηζκόο 

Σηκή ζηόρνο 

2030 
Πεγή δεδνκέλσλ 

1.4 Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ΑκεΑ 

7 

Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα απφ ρξήζηεο 

ακαμηδίσλ  

76% 
ηκήκαηα κε ξάκπα ζε ζχλνιν 

ηκεκάησλ πεξηνρήο θαηαγξαθήο 
100%  Έξεπλα πεδίνπ 

8 
Πνζνζηφ πεδνδξνκίσλ φπνπ 

πθίζηαηαη νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ 
0% 

ηκήκαηα κε νδεγφ φδεπζεο ζε ζχλνιν  

ηκεκάησλ πεξηνρήο θαηαγξαθήο 
 100% Έξεπλα πεδίνπ 

1.5 Αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ 
9 

Έθηαζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ 

αλαβαζκίζηεθε εληφο ηεο ηειεπηαίαο 

5εηίαο 

0    +20%  Γήκνο Γξεβελψλ 

1.6 Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο 

πεδψλ (θαη ηδίσο γηα επάισηνπο 

ρξήζηεο) 

10 

Δηήζηνο αξηζκφο λεθξψλ θαη 

ηξαπκαηηψλ απφ νδηθά ηξνραία 

αηπρήκαηα κε εκπιεθφκελνπο 

επάισηνπο ρξήζηεο αλά 1.000 

θαηνίθνπο 

0 

0 αηπρήκαηα θαηά κ.ν. έηε 2016, 2017, 

2018 ζηνλ νηθηζκφ Γξεβελψλ/ 13137 

πιεζπζκφο νηθηζκνχ. Γξεβελψλ 2011 

0  

Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Γξεβελψλ 

11 

Πνζνζηφ κήθνπο ηνπ βαζηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ κε αλψηαην 

επηηξεπφκελν φξην ηαρχηεηαο ηα 30 

km/h  

κ.δ. 

Μήθνο νδψλ κε ζήκαλζε 30km/h 

πξνο ζπλνιηθφ κήθνο νδψλ εληφο 

νξίσλ νηθηζκνχ Γξεβελψλ 

20444,   

54,5% 
Γήκνο Γξεβελψλ 

1.7 Αχμεζε ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε 

ζέκαηα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

12 
Αξηζκφο δξάζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο αλά έηνο 
    5    
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ηόρνη 
α/α 

Γείθηε 
Γείθηεο 

Σηκή βάζεο 

(2019) 
Τπνινγηζκόο 

Σηκή ζηόρνο 

2030 
Πεγή δεδνκέλσλ 

2.1 Μείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο 

ζπκθφξεζεο 
13 

Αξηζκφο ΗΥ νρεκάησλ αλά 1.000 

θαηνίθνπο 
394 

Αξηζκφο λνηθνθπξηψλ κε 1 ΗΥ θαη 

λνηθνθπξηψλ  κε 2+ ΗΥ (παξαδνρή εμ΄ 

απηψλ 85% έρεη 2 θαη 15% 3 ΗΥ)  πξνο 

πιεζπζκφ νηθηζκνχ ηειεπηαίαο 

απνγξαθήο 

350  ΔΛΣΑΣ 

2.2 Μείσζε ηεο δηέιεπζεο ησλ 

βαξέσλ νρεκάησλ/ιεσθνξείσλ απφ 

ην θέληξν ηεο πφιεο 

14 

χλζεζε θπθινθνξίαο ζηνλ θφκβν 

Αζ. Γηάθνπ – Μεγ. Αιεμάλδξνπ 

(Βαξέα θνξηεγά) 

3,38% Μέηξεζε θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ 2%  

Έξεπλα πεδίνπ - 

θπθινθνξηαθέο 

κεηξήζεηο 

2.3 Οξγάλσζε θαη ξχζκηζε ηεο 

ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ  
15 

Λφγνο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηελ 

δήηεζε ζηάζκεπζεο (πνιενδνκηθφ 

θέληξν) 

0,82 

Zήηεζε ζηάζκεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο 

παξάλνκεο ζηάζκεπζεο, πξνο 

δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηελ 

πεξηνρή θαηαγξαθήο 

 1,0 Έξεπλα πεδίνπ 

2.4 Αχμεζε ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ  
16 

Αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

αλά 1000 θαηνίθνπο  

21,6 

Θέζεηο ζηάζκεπζεο ζε νξγαλσκέλνπο 

δεκνηηθνχο ρψξνπο πξνο πιεζπζκφ 

νηθηζκνχ ηειεπηαίαο απνγξαθήο 

+20%  Έξεπλα πεδίνπ 

2.6 Γηαρείξηζε αζηηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 
17  Αξηζκφο ζέζεσλ θνξηνεθθφξησζεο 3    +100%    

3.1 Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο 

δεκνζίσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 
18 

Δηήζηνο αξηζκφο επηβαηψλ αζηηθψλ 

γξακκψλ ΚΣΔΛ 
58.000 Αξηζκφο επηβαηψλ +15%  ΚΣΔΛ Γξεβελψλ 

3.2 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ 
19 
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ηόρνη 
α/α 

Γείθηε 
Γείθηεο 

Σηκή βάζεο 

(2019) 
Τπνινγηζκόο 

Σηκή ζηόρνο 

2030 
Πεγή δεδνκέλσλ 

3.3 Δλεκέξσζε / επαηζζεηνπνίεζε 

πνιηηψλ γηα απνζάξξπλζε ηεο 

αιφγηζηεο ρξήζεο ΗΥ θαη 

κεηαζηξνθή ζηε ρξήζε ΓΑ 

20 

4.1. Δπέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο 

ηνπο Γεκφηεο 

21 

Αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

δηαθπβέξλεζεο πνπ δηαηίζεληαη απφ 

ηνλ Γήκν 

0 
Καηαγξαθή ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ειεθηξνληθά 
 6 

Ηζηνζειίδα Γήκνπ 

Γξεβελψλ 

4.2. Αχμεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θίλεζε νρεκάησλ κε 

λέεο κνξθέο ελέξγεηαο (ειεθηξηθή, 

πβξηδηθή θ.α.) 

22 

Πνζνζηφ δεκνηηθνχ ζηφινπ 

νρεκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε 

αλαλεψζηκεο/ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο 

0 

Αξηζκφο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ή 

νρεκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ιηγφηεξν 

απφ 50γξ.CO2/ρικ. πξνο ζχλνιν 

δεκνηηθνχ ζηφινπ 

100%  Γήκνο Γξεβελψλ 

23 
Αξηζκφο ζηαζκψλ θφξηηζεο 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 
0 

Καηαγξαθή ζηαζκψλ θφξηηζεο βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ ΚΤΑ 42863/438 
13  Γήκνο Γξεβελψλ 

4.3. Αχμεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο 

νρεκάησλ 
24 Αξηζκφο θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ 0   50  Γήκνο Γξεβελψλ 
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7.2. Μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ υλοποίθςθσ ΒΑΚ 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΒΑΚ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, αθνχ κφλνλ έηζη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα, αζηνρίεο 

θαζπζηεξήζεηο θαη αιιαγέο εγθαίξσο, ψζηε λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο 

γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΒΑΚ. 

Ζ παξαθνινχζεζε δηαθξίλεηαη ζε δχν θάζεηο: ηε βξαρππξφζεζκε θαη ηε καθξνπξφζεζκε. ηε 

βξαρππξφζεζκε θάζε εληάζζεηαη ε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ, ε ελεκέξσζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ν έιεγρνο πξνφδνπ. ηε καθξνπξφζεζκε θάζε εληάζζεηαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ ηξέρνληνο ζρεδίνπ, ε απνηίκεζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

λέσλ πξνθιήζεσλ. 

Αξκφδηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΒΑΚ είλαη ν 

Φνξέαο Δθπφλεζεο ηνπ, δειαδή ν Γήκνο Γξεβελψλ. 

 

7.2.1. Βραχυπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ 

Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ βξαρππξφζεζκε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ είλαη 

νη εθζέζεηο πξνφδνπ. ε απηέο απνηππψλεηαη ε πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Τπνδεηθλχνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ εθαξκνγή.   

Οη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζηηο αλαθνξέο πξνφδνπ είλαη νη εμήο: 

 Αλά κέηξν: απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εγθξίζεηο, νινθιεξσκέλεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εγθξίζεηο, πξνγξακκαηηζκφο επφκελσλ ελεξγεηψλ, 

εμαζθαιηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο, ζπκβαζηνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο, ζπλνιηθέο 

δαπάλεο, πξνβιεπφκελν θπζηθφ αληηθείκελν, πινπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν, 

πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο επίιπζεο 

 Αλά δείθηε: ηηκή ζηφρνο, επηθαηξνπνηεκέλε ηηκή, πξφβιεςε επίηεπμεο αλά ρξνληθφ 

νξίδνληα ρεδίνπ Γξάζεο (2023 – 2025 - 2030) 

 Αλά ζηφρν: πεξηγξαθή πξνφδνπ, εθηίκεζε ζπκβνιήο κέηξσλ 

 πκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ επφκελε δηεηία 

 Πεξίιεςε γηα ηνπο πνιίηεο: ζε απιή γιψζζα πεξηγξάθεηαη ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ 

κέηξσλ, ηα νθέιε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηα θχξηα επηηεχγκαηα ηνπ ΒΑΚ κέρξη 

ζηηγκήο. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ηεο αλαθνξάο είλαη ν Γήκνο Γξεβελψλ ζε ζπλεξγαζία πάληα κε 

ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ γηα ηελ άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ζηε ζχληαμε ησλ δηεηψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ν Γήκνο κπνξεί λα πξνζθεχγεη θαη 

ζηηο ππεξεζίεο ηξίησλ – εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηδίσο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ην 

Γίθηπν Φνξέσλ ή/θαη άιινπο εκπιεθφκελνπο θαη ηελ κέηξεζε ησλ δεηθηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία 

θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Οη εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη ζηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ 
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Δζσηεξηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαζψο θαη ζηηο 

αξκφδηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ΒΑΚ πξνο 

ελεκέξσζή ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ζα δεκνζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γήκνπ  κέζσ 

θαηάιιεισλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο φπσο αλνηθηέο ζπδεηήζεηο/εθδειψζεηο, παξαγσγή θαη 

δηαλνκή πιηθνχ θαη κε  ηελ αλάξηεζή ηνπο ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα. ηφρνο ησλ δξάζεσλ 

επηθνηλσλίαο ηεο πξνφδνπ ησλ ζηαδίσλ ηνπ ΒΑΚ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

πνξεία ησλ έξγσλ, ηα νθέιε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ησλ κέηξσλ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν νη πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε φινπ ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη λα παξεκβαίλνπλ φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ παξαθνινχζεζε απηή κπνξεί 

λα ππνβνεζεζεί απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην ζηάδην απηφ, αλακέλεηαη νη πνιίηεο λα είλαη πην 

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαζψο έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ΒΑΚ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάιπζεο πνπ θαιχπηεη θάζε έθζεζε μεθηλά απφ 1/1 ηνπ έηνπο λ έσο ηηο 

31/12 ηνπ έηνπο λ+1. Οη εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο θαζψο θαη δεκνζηνπνίεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο  είλαη νη εμήο: 

 30/3/2022 

 30/3/2024 

 30/3/2026 

 30/3/2028 

 30/3/2030 

Σν ρέδην Γξάζεο, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ηδίσο φηαλ ππαγνξεχεηαη απφ ηα 

πνξίζκαηα ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγνληαη λέα κέηξα ζην ζρέδην δξάζεο, απηφ 

ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ζηηο αξκφδηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ζε 

φινπο ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα δηαηχπσζε γλψκεο θαη πξνο ην Σκήκα Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ γηα ελεκέξσζή ηνπ. 

 

7.2.2. Μακροπρόκεςμθ παρακολοφκθςθ 

Ζ καθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε ηνπ ΒΑΚ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ θαη 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ή/θαη αλάπηπμε λένπ ΒΑΚ. Σν βαζηθφ εξγαιείν 

ηεο καθξνπξφζεζκεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία απνηηκάηαη ην 

ζρέδην κέζσ ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ δηδαγκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία αιιά θαη 

ε ζεψξεζε πεξαηηέξσ πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην λέν ζρεδηαζκφ.    

Σα αληηθείκελα ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

- Απνηίκεζε ηεο επηθαηξφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδίνπ 
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- Απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ 

- Απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο/επίηεπμεο ζηφρσλ 

- Απνηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

- Απνηίκεζε ηεο απνδνρήο ηνπ ΒΑΚ θαη παξεκβάζεσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

θνξείο 

- πκπεξάζκαηα θαη ζπζηάζεηο, πξφηαζε αλαζεψξεζεο 

Αξκφδηνο γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ΒΑΚ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ είλαη ν Φνξέαο Δθπφλεζεο, δειαδή ν Γήκνο Γξεβελψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

ΒΑΚ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αλεμαξηεζία θαη ε ακεξνιεςία ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο (Τπεξεζίεο 

Γήκνπ, Γίθηπν Φνξέσλ).  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ ΒΑΚ είλαη ηα πέληε έηε απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπ.  

Σν ΒΑΚ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θάζε πέληε (5) έηε θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ 

πάξνδν δεθαεηίαο, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηα πνξίζκαηα ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ή, 

εθφζνλ πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα θαη εμειίμεηο, κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. Πξνο ηνχην, απαηηείηαη εθ λένπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Γηθηχνπ Φνξέσλ ηεο αξρηθήο 

έθδνζεο θαη λέα έγθξηζε απφ ηνλ Φνξέα Δθπφλεζεο. Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο αθνινπζεί 

φζα νξίδνληαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζή ηνπ. 

 

7.3. Ανάλυςθ κινδφνων εφαρμογισ ΒΑΚ 

ηε ζπλέρεηα δηεμάγεηαη αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΒΑΚ Γξεβελψλ. Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ θηλδχλσλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε ζε ρακεινχ, κεζαίνπ ή πςεινχ θηλδχλνπ 

 Καζνξηζκφο βεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πηζαλνηήησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εθηίκεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΒΑΚ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο αλάιπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα. Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο θηλδχλσλ είλαη δπλακηθή θαη εμειίζζεηαη 

παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ Γξεβελψλ. 

Πίλαθαο: Αλάιπζε θηλδχλσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΒΑΚ Γξεβελψλ 

α/α Πεξηγξαθή Κηλδύλνπ Δίδνο 
Καηεγνξην-

πνίεζε 

Πηζαλέο 

επηπηώζεηο 

Βήκαηα 

αληηκεηώπηζεο 

1.  Διιηπήο ελεκέξσζε 

γηα επξσπατθά 

Δπηρεηξεζηαθφο κεζαίνπ 

επηπέδνπ 

Αδπλακία 

εμαζθάιηζεο 

πκκεηνρή ζηειερψλ 

ζε εθδειψζεηο 
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α/α Πεξηγξαθή Κηλδύλνπ Δίδνο 
Καηεγνξην-

πνίεζε 

Πηζαλέο 

επηπηώζεηο 

Βήκαηα 

αληηκεηώπηζεο 

πξνγξάκκαηα αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη 

αζηηθήο αλάπηπμεο 

θαη 2021-2027 

ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα πξάμεηο 

δηθηχσζεο θαη 

ζπλερνχο 

επηκφξθσζεο 

2.  Μεησκέλε ζπκκεηνρή 

Γηθηχνπ Φνξέσλ 

Δπηρεηξεζηαθφο ρακεινχ 

επηπέδνπ 

Διιηπήο 

ζπληνληζκφο 

Υακειή 

πνηφηεηα 

πινπνίεζεο 

Δκςχρσζε θαη 

ελεκέξσζε θνξέσλ 

3.  Έιιεηςε 

εμεηδηθεχζεσλ, θφξηνο 

εξγαζίαο γηα 

σξίκαλζε έξγσλ 

Σερληθψλ 

πξνβιεκάησλ 

πςεινχ 

επηπέδνπ 

Αδπλακία 

έγθαηξεο 

πινπνίεζεο 

Πξφβιεςε θνλδπιίσλ 

κειεηεηηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ 

Σερληθή Βνήζεηα ΠΔΠ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Μεηξψλ ΔΔΣΑΑ 

4.  Μείσζε πξνζσπηθνχ 

Γήκνπ 

Δπηρεηξεζηαθφο κεζαίνπ 

επηπέδνπ 

Αδπλακία 

έγθαηξεο 

πινπνίεζεο 

Άκεζε 

αληηθαηάζηαζε 

πξνζσπηθνχ πνπ 

εκπιέθεηαη ζην ΒΑΚ 

ζε πεξίπησζε 

απνρψξεζεο, είηε κε 

πξνζιήςεηο είηε κε 

εζσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο  

5.  Αιιαγέο λνκηθνχ 

πιαηζίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη έξγσλ 

Θεζκηθφο πςεινχ 

επίπεδνπ 

Καζπζηέξεζε 

έλαξμεο έξγσλ, 

Αδπλακία 

έγθαηξεο 

πινπνίεζεο 

πκκεηνρή ζηειερψλ 

ζε ελεκεξψζεηο θαη 

εθπαίδεπζε ζηηο 

αιιαγέο 

6.  Απφθιηζε απφ 

ζηφρνπο 

Δπηρεηξεζηαθφο πςεινχ 

επηπέδνπ 

Με επίηεπμε 

ζηφρσλ 

Δθζέζεηο 

παξαθνινχζεζεο, 

ζπλεξγαζία κε 

Γίθηπν Φνξέσλ. 

7.  Δλζηάζεηο/πξνζθπγέο 

ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ έξγσλ 

Ννκηθφο κεζαίνπ 

επηπέδνπ 

Καζπζηέξεζε 

πινπνίεζεο 

αθήλεηα θαη 

πνηφηεηα ηεπρψλ 

Κνλδχιηα λνκηθήο 

ζπκβνπιήο απφ 

Σερληθή Βνήζεηα 

8.  Αιιαγή θνηλσληθν-

νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ 

Δπηρεηξεζηαθφο κεζαίνπ 

επηπέδνπ 

Με 

θαηαιιειφιεηα 

ηξαηεγηθήο 

χζηεκα ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ 

παξαθνινχζεζεο 

Πξνβιέςεηο 

αλαζεψξεζεο 
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α/α Πεξηγξαθή Κηλδύλνπ Δίδνο 
Καηεγνξην-

πνίεζε 

Πηζαλέο 

επηπηώζεηο 

Βήκαηα 

αληηκεηώπηζεο 

9.  Αληηδξάζεηο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο – έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο 

θνηλσληθφο κεζαίνπ 

επηπέδνπ 

Μεησκέλε 

πξνζηηζέκελε 

αμία 

Υακειή 

ηδηνθηεζία 

απνηειεζκάησλ 

Δλέξγεηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη ζπκκεηνρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ 

Γεληθέο θαηεπζύλζεηο αληηκεηώπηζεο ησλ θηλδύλσλ: 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαη πεξηεγξάθεθαλ αλσηέξσ, ν Γήκνο Γξεβελψλ πξνηείλεηαη λα 

πξνβαίλεη ζε κία ζεηξά γεληθψλ ελεξγεηψλ: 

1. Οξηζκφο Τπεχζπλνπ γηα ζέκαηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ΒΑΚ ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ θαη ην Γίθηπν Φνξέσλ αλαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ελεξγεηψλ εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ ζην πιαίζην ηνπ ΒΑΚ. 

2. Παξαθνινχζεζε ηνπ λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ (Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ) απφ ηελ Οκάδα 

Δξγαζίαο ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ. πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα κε επεξεάζνπλ θαηά πνιχ 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. 

3. πζηεκαηηθή Παξαθνινχζεζε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γίθηπν Φνξέσλ θαη δεκηνπξγία ηαθηηθψλ αλαθνξψλ. 

4. Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

5. Δθαξκνγή θαη έιεγρνο ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ ηεξεί ν 

Γήκνο. 
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8. Ζγκριςθ και υιοκζτθςθ του ΒΑΚ   

Σν ρέδην Γξάζεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ησλ Γξεβελψλ εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θνξέα εθπφλεζεο. 

Πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γήκν ην ΒΑΚ θνηλνπνηείηαη ζηνπο θάησζη θνξείο θαη 

Τπεξεζίεο: 

α) ζην Σκήκα Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ή κε σο νινθιεξσκέλνπ 

β) ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, γηα δηαηχπσζε γλψκεο  

γ) ζηηο αξκφδηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ 

ΒΑΚ ή θαη ζα θιεζνχλ κεηαγελέζηεξα λα εγθξίλνπλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ηα 

κέηξα, έξγα ή ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην ΒΑΚ, γηα δηαηχπσζε γλψκεο.  

Με βάζε ην ρέδην Γξάζεο ηνπ ΒΑΚ Γξεβελψλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη 

ελεξγεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ νη αξκφδηνη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο ζα θνηλνπνηεζεί ζην ΒΑΚ είλαη νη εμήο: 

- Γηεχζπλζε Οδηθψλ Τπνδνκψλ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

- Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

- Γηεχζπλζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γξεβελψλ 

- Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Γξεβελψλ 

Σν ππφ έγθξηζε ΒΑΚ ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν εθφζνλ:  

1. ζπγθξνηεζεί ε Οκάδα Δξγαζίαο,  

2. νξηζηεί ην Γίθηπν Φνξέσλ,  

3. ππνγξαθεί ην χκθσλν πκκεηνρήο,   

4. δεκηνπξγεζεί ηζηνζειίδα θαη  

5. νινθιεξσζνχλ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ΒΑΚ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ΒΑΚ 

 Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη αλάπηπμε ζελαξίσλ 

 Αλάπηπμε θαη πξνζδηνξηζκφο θνηλνχ νξάκαηνο, πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηάιιεισλ 

ζηφρσλ   

 ρέδην Γξάζεο πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ (κε ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πηζαλέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, πηζαλνχο θνξείο πινπνίεζεο, ελδεηθηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) 
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 Μεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο 

Καηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ ΒΑΚ, πξνηείλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ πξνο ηνπο πνιίηεο, κέζα απφ 

δηάθνξεο πξνσζεηηθέο δξάζεηο θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ (εθδειψζεηο, εκεξίδεο, θφξνπκ 

θ.α.), ψζηε λα ιάβεη ηελ αλαγθαία πξνβνιή θαη λα δεκηνπξγεζεί ην αίζζεκα ηεο θπξηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ησλ πνιηηψλ. 

Σέινο, κε ζηφρν ηελ απφιπηε δηαθάλεηα ησλ εξγαζηψλ ην ρέδην Γξάζεο αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Επιςτολι προσ Δίκτυο Φορζων 

 

 

  



Project4 I.K.E. 
ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο – 

Οξηζηηθφ ΒΑΚ – Μεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Μέηξσλ 

 

ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ  79 

 

Ερωτθματολόγιο μετακίνθςθσ και 1θσ διαβοφλευςθσ κατοίκων 

 

 

 

Ο Γήκνο Γξεβελψλ είλαη κεηαμχ ησλ 162 Γήκσλ ηεο ρψξαο πνπ εθπνλεί ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ). Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ρεδίνπ είλαη ε πινπνίεζε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ κε 

ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ θαηνίθσλ 

θαη επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

ην πιαίζην απηφ θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (αλάγθεο, ζπλήζεηεο, επηινγέο, πξνβιήκαηα, 

δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο) ησλ θαζεκεξηλψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θαηνίθσλ, επηζθεπηψλ θαη επαγγεικαηηψλ. 

Δπίζεο, κπνξείο λα επηζεκάλεηο πξνβιήκαηα κεηαθίλεζεο πνπ ζπλαληάο, αιιά θαη λα πξνηείλεηο ιχζεηο 

θαη ηδέεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηνρήο ζνπ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάινπκε φινη ζηελ επίιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη 

ζηε βηψζηκε αλάπηπμε.  

Η δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαξθεί πεξί ηα 5 ιεπηά. 

Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηώλ. 

Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην ειεθηξνληθά ζην site ηνπ Γήκνπ ή ζην 

https://forms.gle/7ZUakPwaocthzrb96 ή ζθαλάξσληαο κε ην θηλεηφ ζαο ην ζύκβνιν QR. 

 

1. Γεληθά ζηνηρεία 

 

1.1 Πόζα κέιε έρεη ην λνηθνθπξηό ζαο (ε νηθνγέλεηα πνπ κέλεη ζην ίδην ζπίηη); 

……….………………. 

 

1.2 Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; 

Δξσηεκαηνιόγην δηεξεύλεζεο απόςεσλ θαη επηινγώλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πόιε 

ησλ Γξεβελώλ 

https://forms.gle/7ZUakPwaocthzrb96
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15-24  25-34  35-44  45-54  

55-64  Άλσ ησλ 65  

 

1.2 Φύιιν 

Γπλαίθα  Άλδξαο  

 

1.3 Ση επάγγεικα αζθείηε; (x ζε κηα επηινγή) 

Διεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο 

 Ηδησηηθφο 
ππάιιεινο 

 Γεκφζηνο 
ππάιιεινο 

 ε αλαδήηεζε 
εξγαζίαο 

 

ε άδεηα θχεζεο  πληαμηνχρνο  Φνηηεηήο  Μαζεηήο  

Οηθηαθά  Άιιν      

 

1.4 Πόζα νρήκαηα δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα/ην λνηθνθπξηό ζαο; 

 
Καλέλα 1 2 

Άλσ ησλ 
2 

ΗΥ 
    

Πνδήιαην 
    

Γίθπθιν 
    

Φνξηεγφ/εκηθνξηεγφ 
    

Ζιεθηξηθφ παηίλη 
(ζθνχηεξ)     

 

1.5 Ση πνζνζηό ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δαπαλά γηα κεηαθηλήζεηο ην ζύλνιν ηνπ λνηθνθπξηνύ; 

……….……….% 

 

1.6 Πνπ ζηαζκεύεηε ζπλήζσο ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ ; 

ε ειεχζεξε ζέζε 
ζηάζκεπζεο παξά ηελ 
νδφ 

 
ε ηδησηηθφ ρψξν 
ζηάζκεπζεο  

ε ρψξν ζηάζκεπζεο 
εθηφο νδνχ δεκφζηαο 
ρξήζεο 

 

 

1.7 Καηνηθία: Οηθηζκόο:………………………….    1.8 Δξγαζία: 

Οηθηζκόο:…………………………. 

  

 

2. ηνηρεία κεηαθηλήζεσλ 

 

2.1 Βαζκνινγείζηε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ θαη ησλ επηκέξνπο ππνδνκώλ 

ηνπ ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ: 
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Τπνδνκέο Πνιύ ρακειή 
εμππεξέηεζε 

Υακειή 
εμππεξέηεζε 

Μέηξηα 
εμππεξέηεζε 

Καιή 
εμππεξέηεζε 

Πνιύ θαιή 
εμππεξέηεζε 

πλνιηθό ζύζηεκα 
κεηαθνξώλ  

     

Μεηαθίλεζε κε ΙΥ      

Μεηαθίλεζε κε 
Γεκόζηα 
πγθνηλσλία 

     

Μεηαθίλεζε πεδή      

Μεηαθίλεζε κε 
πνδήιαην 

     

 

 

2.2 θεθηείηε κηα ηππηθή εβδνκάδα ζαο. Πνην είλαη ην πην ζπρλό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα 

κεηαθηλήζεηο;  

(Δπηιέμηε κόλν έλα κέζν γηα θάζε ζθνπό κεηαθίλεζεο). 

θνπόο 
κεηαθίλεζεο 

ΙΥ 
     σο 
νδεγό
ο 

ΙΥ  
σο 
επηβάηε
ο 

Γίθπθιν 
σο 
νδεγόο 

Γίθπθιν 
σο 
επηβάηε
ο 

Γεκόζηα 
πγθνηλσλία 
/ ΚΣΔΛ 

Σαμί Πνδ
ήιαη
ν 

Πεδή 

Δξγαζία          

πλνδεία ησλ 
παηδηώλ ζην 
ζρνιείν 

        

Φώληα/αγνξέο         

Φπραγσγία / 
εζηίαζε (θαθέ, 
εζηηαηόξηα, 
κπαξ) 

        

Άζιεζε, 
γπκλαζηηθή 

        

Δπηζθέςεηο ζε 
θίινπο/ζπγγελεί
ο 

        

 

2.3 Πόζν ζπρλά πξαγκαηνπνηείηε ηελ θάζε κεηαθίλεζε; 

θνπόο 
κεηαθίλεζεο 

Καζεκεξηλά Αξθεηά 
ζπρλά (2-4 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα) 

Λίγεο θνξέο 
κέζα ζηνλ κήλα 
(1 θνξά ηελ 
εβδνκάδα) 

πάληα 
(1-4 θνξέο 
ηνλ κήλα) 

Γε κε 
αθνξά 

Δξγαζία       

πλνδεία ησλ 
παηδηώλ ζην 
ζρνιείν 

     

Φώληα/αγνξέο      

Φπραγσγία / 
εζηίαζε (θαθέ, 
εζηηαηόξηα, 
κπαξ) 
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Άζιεζε, 
γπκλαζηηθή 

     

Δπηζθέςεηο ζε 
θίινπο/ζπγγελείο 

     

 

 

2.4 Πόζε είλαη ζπλήζσο ε απόζηαζε πνπ κεηαθηλείζηε; 

θνπόο 
κεηαθίλεζεο 

Πνιύ κηθξή 
απόζηαζε 
<500 m 

Μηθξή 
απόζηαζε 
<2.000 m 

Μεγάιε 
απόζηαζε 
>2.000 m 

Πνιύ κεγάιε 
απόζηαζε 
>10.000 m 

Γελ κε 
αθνξά 

Δξγαζία       

πλνδεία ησλ 
παηδηώλ ζην 
ζρνιείν 

     

Φώληα/αγνξέο      

Φπραγσγία / 
εζηίαζε (θαθέ, 
εζηηαηόξηα, κπαξ) 

     

Άζιεζε, 
γπκλαζηηθή 

     

Δπηζθέςεηο ζε 
θίινπο/ζπγγελείο 

     

 

 

2.5 Πόζε είλαη ζπλήζσο ε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ζαο; 

θνπόο 
κεηαθίλεζεο 

< 5 ιεπηά 5-14 
ιεπηά 

15-30 
ιεπηά 

Πάλσ από 
30 ιεπηά 

Γελ κε 
αθνξά 

Δξγαζία       

πλνδεία ησλ 
παηδηώλ ζην 
ζρνιείν 

     

Φώληα/αγνξέο      

Φπραγσγία / 
εζηίαζε (θαθέ, 
εζηηαηόξηα, κπαξ) 

     

Άζιεζε, 
γπκλαζηηθή 

     

Δπηζθέςεηο ζε 
θίινπο/ζπγγελείο 
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3. Μεηαθίλεζε παηδηώλ από θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο                                                                  

     (ε ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλν από όζνπο έρνπλ παηδηά) 

3.1 Πσο κεηαθηλνύληαη ηα παηδηά ζαο πξνο/από ην ζρνιείν ζε κηα ηππηθή εβδνκάδα;  

      (Αλ ηα παηδηά ζαο κεηαθηλνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα επηιέμηε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

κέζν). 

 ΙΥ Γίθπθιν Γεκόζηα 
πγθνηλσλία 
/ ΚΣΔΛ 

Σαμί Πνδήιαην Πεδή 

Με θαιό θαηξό       

ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα       

ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα 
κε πνιύ θαθό θαηξό 
(βξνρή, αέξαο, ρηόλη, θιπ.) 

      

 

 

3.2 ε πνην ζρνιείν πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο;  

(Αλ πεγαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν, δειψζηε πεξηζζφηεξα απφ 1 ζρνιείν) 

 

α)……….……………….……….……………….    

 

β)……….……………….……….………………. 

 

 

Νηώζεηε αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ ζαο ζην ζρνιείν; 

Ναη  Όρη  
 

Αλ ΟΥΙ, γηαηί; πκπιεξώζηε έσο 3 ζεκαληηθέο αηηίεο. 

Ζ πξφζβαζε είλαη δχζθνιε  Γελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα  
ηαζκεχνπλ απηνθίλεηα πάλσ ζηα 
πεδνδξφκηα  

Γελ ππάξρνπλ αζθαιείο δηαβάζεηο 
 

Σα απηνθίλεηα θηλνχληαη κε πςειή 
ηαρχηεηα έμσ θαη πέξημ ηνπ ζρνιείνπ  

Άιιν 
(………………………………………………)  

 

 

4. Απόςεηο ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ 

4.1 Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ εκπόδηα γηα λα κεηαθηλεζείηε κε ΙΥ εληόο ηεο πόιεο ησλ 

Γξεβελώλ;  



Project4 I.K.E. 
ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο – 

Οξηζηηθφ ΒΑΚ – Μεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Μέηξσλ 

 

ΓΖΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ  84 

 

Δκπόδηα Πνιύ 
ζεκαληηθό 

Αξθεηά 
ζεκαληηθό 

Λίγν 
ζεκαληηθό 

Καζόινπ 
ζεκαληηθό 

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε     

Γπζθνιία εμεχξεζεο ρψξνπ ζηάζκεπζεο     

Διιηπήο ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ      

Δπηθίλδπλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά     

Μεησκέλε νδηθή αζθάιεηα     

Με επαξθήο νξαηφηεηα ζε δηαζηαπξψζεηο     

 

4.2 Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ εκπόδηα γηα λα κεηαθηλεζείηε κε Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο 

ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ; 

Δκπόδηα Πνιύ 
ζεκαληηθό 

Αξθεηά 
ζεκαληηθό 

Λίγν 
ζεκαληηθό 

Καζόινπ 
ζεκαληηθό 

Αλεπαξθήο θάιπςε πεξηνρψλ κε ΜΜΜ     

Με βνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπρλφηεηα 
εμππεξέηεζεο ΜΜΜ 

    

Αλεπαξθήο ζπλδεζηκφηεηα ησλ γεηηνληθψλ 
νηθηζκψλ κε ΜΜΜ 

    

Αλεπαξθήο ζπλδεζηκφηεηα ησλ γεηηνληθψλ 
Γήκσλ κε ΜΜΜ 

    

Τςειφ θφζηνο εηζηηεξίνπ      

Υαξαθηεξηζηηθά-πνηφηεηα ζηάζεσλ (π.ρ. 
ζηέγαζηξα, αζθάιεηα) 

    

 

4.3 Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ εκπόδηα γηα λα κεηαθηλεζείηε πεδή εληόο ηεο πόιεο ησλ 

Γξεβελώλ;  

Δκπόδηα Πνιύ 
ζεκαληηθό 

Αξθεηά 
ζεκαληηθό 

Λίγν 
ζεκαληηθό 

Καζόινπ 
ζεκαληηθό 

Αλχπαξθηα ή ζηελά πεδνδξφκηα     

Έιιεηςε πεδνδξφκσλ θαη νδψλ ήπηαο 
θπθινθνξίαο 

    

Καηάιεςε πεδνδξνκίσλ απφ ζηαζκεπκέλα 
νρήκαηα  

    

Κίλδπλνο απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ (πςειέο 
ηαρχηεηεο, ζπκπεξηθνξά νδεγψλ) 

    

Έιιεηςε δηαβάζεσλ     

Έιιεηςε επαξθνχο θσηηζκνχ θαηά ηηο 
βξαδηλέο ψξεο 

    

Καηξηθέο ζπλζήθεο     

Καθή αηζζεηηθή δεκφζηνπ ρψξνπ     

Πξφβιεκα πγείαο     

Τπάξρνπλ κεγάιεο αλεθφξεο/θαηεθφξεο     
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4.4 Πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ εκπόδηα γηα λα κεηαθηλεζείηε κε πνδήιαην εληόο ηεο 

πόιεο ησλ Γξεβελώλ;  

Δκπόδηα Πνιύ 
ζεκαληηθό 

Αξθεηά 
ζεκαληηθό 

Λίγν 
ζεκαληηθό 

Καζόινπ 
ζεκαληηθό 

Έιιεηςε πνδειαηνισξίδσλ/πνδειαηνδξφκσλ     

Κίλδπλνο απφ ηελ θίλεζε νρεκάησλ (πςειέο 
ηαρχηεηεο, ζπκπεξηθνξά νδεγψλ) 

    

Έιιεηςε αζθαιψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 
πνδειάησλ  

    

Έιιεηςε επαξθνχο θσηηζκνχ θαηά ηηο 
βξαδηλέο ψξεο 

    

Γελ είλαη άλεην θαη βνιηθφ     

Καηξηθέο ζπλζήθεο     

Καθή αηζζεηηθή δεκφζηνπ ρψξνπ     

Τπάξρνπλ κεγάιεο αλεθφξεο/θαηεθφξεο     

 

4.5 Πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ θηλεηηθόηεηαο/πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ;  

Μέηξα  Πνιύ 
ζεκαληηθό 

Αξθεηά 
ζεκαληηθό 

Λίγν 
ζεκαληηθό 

Καζόινπ 
ζεκαληηθό 

Μεηαηξνπή νδψλ ζε νδνχο ήπηαο θπθινθνξίαο 
(ρακειή ηαρχηεηα νρεκάησλ, πξνηεξαηφηεηα 
ζε πεδνχο θαη πνδήιαηα) 

    

Μεηαηξνπή νδψλ ζε πεδνδξφκνπο     

Γεκηνπξγία πεδνδξνκίσλ ή αχμεζε πιάηνπο 
πθηζηάκελσλ ζε βάξνο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

    

Γεκηνπξγία πνδειαηφδξνκσλ     

Βειηίσζε εμππεξέηεζεο ΜΜΜ – πχθλσζε 
ζηάζεσλ θαη δξνκνινγίσλ 

    

Αλαβάζκηζε νδηθήο αζθάιεηαο (νξαηφηεηα, 
ζεκαηνδφηεζε, ζήκαλζε) 

    

Οξγάλσζε θαη ξχζκηζε ηεο ζηάζκεπζεο – 
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο 
ζηάζκεπζεο έλαληη ρξέσζεο 

    

Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ (ξάκπεο, 
δηαβάζεηο, νδεγνί, ηπθιψλ) 

    

Γεκηνπξγία πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ     

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο (γηα ελεκέξσζε 
ησλ πνιηηψλ, δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο) 

    

 

4.6 Καηαλνκή πόξσλ: Γηα θάζε 100€ πνπ ζα δαπαλεζνύλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο 

ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ, πόζα ζεσξείηε όηη ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζνύλ ζηηο παξαθάησ 

δξάζεηο;  

(ην άζξνηζκα ησλ πνζώλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε 100€) 

Γξάζε Πνζό 

Βειηίσζε νδηθήο αζθάιεηαο  

Αλάπηπμε ππνδνκψλ νρεκάησλ (δξφκνη, ζηάζκεπζε, θιπ.)  
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Βειηίσζε ππνδνκψλ πεδψλ, πνδειάησλ θαη ΑκεΑ  

Βειηίσζε πεξηβάιινληνο (πξάζηλν, ειεχζεξνη ρψξνη, αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο θιπ.)  

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο (γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο)  

Βειηίσζε Γεκφζηαο πγθνηλσλίαο  

ΤΝΟΛΟ 100,0€ 

 

4.7 Αλαθέξεηε ηξεηο νδνύο ή δηαζηαπξώζεηο εληόο ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ, νη νπνίεο ζεσξείηε 

όηη έρνπλ ηα ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα θαη πνηα είλαη απηά. 

α/α Οδόο ή δηαζηαύξσζε Πεξηγξαθή θύξηνπ πξνβιήκαηνο 

   

   

   

 

4.8 Καηαγξάςηε αλ ηπρόλ έρεηε εληνπίζεη θάπνην άιιν πξόβιεκα ή θάπνηα πξόηαζε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ.  

 

 

 

 

 

 

Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή θαη ηνλ ρξόλν ζαο! 
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Δθμοςιότθτα 1θσ διαβοφλευςθσ 
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Δθμοςιότθτα 2θσ Διαβοφλευςθσ 

Δελτίο Σφπου  
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Φόρμα 2θσ διαβοφλευςθσ 
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Δθμοςιότθτα ςε ΜΜΕ 
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Δθμοςιότθτα 3θσ Διαβοφλευςθσ 

Δελτίο Σφπου ςυμμετοχισ 
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Φόρμα ςυμμετοχισ 
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Απολογιςτικό Δελτίο Σφπου 
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Κάλεςμα κατάκεςθσ προτάςεων 
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Δθμοςιότθτα ςε ΜΜΕ 
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Δθμοςιότθτα ςε social media 
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