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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μια από τις σημαντικότερες επιταγές της σημερινής πραγματικότητας για τις σύγχρονες πόλεις  

είναι η συμπερίληψή τους στο δίκτυο των Έξυπνων και Βιώσιμων πόλεων, των ενεργειακά 

αποδοτικών και των τεχνολογικά αναπτυγμένων. Ο Δήμος Ρόδου, ως ένας σύγχρονος Δήμος 

που ακολουθεί την αναπτυξιακή αυτή τάση, καλείται να κερδίσει μια θέση ανάμεσα στις 

Έξυπνες και Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις επανασχεδιάζοντας την πολιτική των μεταφορών 

του, αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και το υπάρχον 

σύστημα μεταφορών αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις και 

εξελίξεις.    

 

Βασικό μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η δημιουργία και υλοποίηση ενός 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που θα λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες (του 

συνόλου των πολιτών), το αναπτυξιακό όραμα και τους στόχους της πόλης καθώς και τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

 

Στο παρόν τεύχος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες μελέτες και στοιχεία που διαθέτει ο 

Δήμος, τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται από τους διάφορους τοπικούς φορείς 

καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αφορούν στην κυκλοφορία, στο 

περιβάλλον και στην αστική ανάπτυξη, προσαρμόζονται και εξειδικεύονται οι ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές του ELTIS ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός ΣΒΑΚ που θα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των Φορέων και των Πολιτών του Δήμου.  

 

1.1 Γενικά 

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου» ακολουθεί τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με 

την πρότυπη διακήρυξη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ελληνική Δημοκρατία, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των 

ορίων του Ν.4412/2016. Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει:  

 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του υπό μελέτη έργου. Αποτελείται από την τεκμηρίωση της 

σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της μελέτης, την τεχνική περιγραφή του 

αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου, αναφορά 

στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση 

μελέτη καθώς και αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της 

ευρύτερης περιοχής.  

 Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της 

σύμβασης και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.  

 Προεκτίμηση αμοιβής της σύμβασης μελέτης και τεκμηρίωσή της, που περιλαμβάνει τις 

προβλεπόμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν 

τη σύμβαση συμπεριλαμβανόμενης πρόβλεψης 15% για απρόβλεπτες δαπάνες 
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1.2 Καθορισμός περιοχής μελέτης 

 

 

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και το τέταρτο στην Ελλάδα μετά την 

Κρήτη, την Εύβοια και τη Μυτιλήνη (Λέσβο). Η έκτασή της είναι 1.401, 94 τ.χλμ. με μέγιστο 

μήκος 77 χλμ. και μέγιστο πλάτος 37 χλμ. Το νησί μπορεί να χαρακτηριστεί ημιορεινό με 

ψηλότερα βουνά τον Ατάβυρο (1.210μ.), τον Αρταμύτη (825μ.) και τον Προφήτη Ηλία (800μ.). 

Είναι πλούσιο σε βλάστηση και σε φυσικά νερά και οι ακτές του έχουν μήκος 253 χλμ. Βρίσκεται 

περίπου 460χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας, 380χλμ. δυτικά της Κύπρου και 18χλμ. 

νοτιοδυτικά της Τουρκίας.  

 

Ο Δήμος Ρόδου είναι δήμος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Διοικητικά η Ρόδος είναι 

πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη (Ν3852/2010- 

ΦΕΚ87Α/7-6-2010) το νησί έγινε ένας Δήμος με δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες, δεκαέξι (16) 

Δημοτικές Κοινότητες, εικοσιεπτά (27) Τοπικές Κοινότητες και δέκα (10) οικισμούς. Ο 

πληθυσμός του Δήμου είναι 115.490 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του 

δήμου ορίστηκε η πόλη της Ρόδου. 

 

Ο Δήμος Ρόδου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες με τους αντίστοιχους 

πληθυσμούς (απογραφή 2011). 

Η περιοχή μελέτης αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ρόδου, Ιαλυσού, Καλλιθέας και Πεταλουδών 

που αποτελούν το λεγόμενο πολεοδομικό συγκρότημα του «Βορείου τριγώνου» της νήσου.  

 

Η περιοχή μελέτης συγκεντρώνει το 75% του πληθυσμού, ποσοστό άνω του 85% των 

τουριστικών κλινών της νήσου ενώ κοντά στο 90% κυμαίνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων 

του τομέα των υπηρεσιών (τριτογενής). Στην ίδια περιοχή βρίσκεται το αεροδρόμιο, οι βασικές 

λιμενικές και άλλες υποδομές της νήσου (διαχείριση απορριμμάτων κλπ).   

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν δικαίως την περιοχή αυτή ως την πλέον κρίσιμη 

ιδιαίτερα ως προς την επιλογή και την εφαρμογή των μέτρων και των παρεμβάσεων που θα 

προταθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΒΑΚ Ρόδου. Εντούτοις, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να καταγραφούν σε λεπτομέρεια εκείνα τα χαρακτηριστικά, που 

επηρεάζουν τη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής στο σύνολό της και συγχρόνως 

διαμορφώνουν το κυκλοφοριακό της προφίλ. Για παράδειγμα η κάλυψη του οδικού δικτύου 

από το σύστημα Δημόσιας Συγκοινωνίας που εξυπηρετεί όλο το νησί και μεταφέρει προς την 

πόλη της Ρόδου τους μετακινούμενους τόσο τη χειμερινή όσο και την καλοκαιρινή περίοδο, 

αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο στάδιο 

καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. Η περιοχή της μελέτης  απεικονίζεται στην Εικ.  1.   
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Εικόνα 1: Περιοχή μελέτης   

 

Πηγή: Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ. Ρόδου 
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Πίνακας 1 

Δημοτική Ενότητα Δημοτική Κοινότητα/ Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός 

ΔΕ Αρχαγγέλου Αρχαγγέλου (ΔΚ) 7.615 

Μαλώνας (ΔΚ) 

Μασσάρων (ΤΚ) 

ΔΕ Ατταβύρου Εμπωνας (ΤΚ) 2.433 

Κρητηνίας (ΤΚ) 

Άγιου Ισιδώρου (ΤΚ) 

Μονολίθου (ΤΚ) 

Σιαννών (ΤΚ) 

ΔΕ Αφάντου Αφάντου (ΔΚ) 6.911 

Αρχίπολης (ΤΚ) 

ΔΕ Ιαλυσού Ιαλυσού (ΔΚ) 11.331 

ΔΕ Καλλιθέας Καλυθιών (ΔΚ) 9.354 

Κοσκινού (ΔΚ) 

Ψίνθου (ΤΚ) 

ΔΕ Καμείρου Σορωνής (ΔΚ) 4.720 

Καλαβαρδών (ΤΚ) 

Πλατανιών (ΤΚ) 

Διμυλίας (ΤΚ) 

Σαλάκου (ΤΚ) 

Φανών (ΤΚ) 

Απολλώνων (ΤΚ) 

ΔΕ Λινδίων Λίνδου (ΔΚ) 3.957 

Λάρδου (ΔΚ) 

Καλάθου (ΤΚ) 

Λαέρμων (ΤΚ) 

Πυλώνας (ΤΚ) 

ΔΕ Νότιας Ρόδου Γενναδίου (ΤΚ) 3.561 

Απολλακιάς (ΤΚ) 

Αρνίθας (ΤΚ) 

Ασκληπειού (ΔΚ) 

Βατίου (ΤΚ) 

Ιστρίου (ΤΚ) 

Κατταβιάς (ΤΚ) 

Λαχανιάς (ΤΚ) 

Μεσαναγρού (ΤΚ) 

Προφύλιας (ΤΚ) 

ΔΕ Πεταλουδών Κρεμαστής (ΔΚ) 14.962 

Μαριτσών (ΔΚ) 

Παραδεισίου (ΔΚ) 

Παστίδας (ΔΚ) 

Δαματριάς (ΤΚ) 

Θεολόγου (ΤΚ) 

ΔΕ Ρόδου Ρόδου (ΔΚ) 50.636 
Πηγή: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρόδου 2015-2019» 
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Το νησί της Ρόδου αποτελεί εδώ και δεκαετίες διεθνή τουριστικό προορισμό και δέχεται πάνω 

από δύο εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως. Κατά την θερινή περίοδο ο πληθυσμός του Δήμου 

Ρόδου αυξάνεται (εποχικός πληθυσμός) λόγω της προσέλευσης στο νησί τουριστών και 

φιλοξενούμενων αλλά και εποχικού εργατικού δυναμικού τόσο από τα κοντινά νησιά όσο και 

από άλλα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του Δήμου είναι 

προσαυξημένος κατά 72% περίπου το μήνα Αύγουστο και μειωμένος κατά 23% περίπου το 

μήνα Ιανουάριο.  

 

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η τουριστική βιομηχανία αποτελεί τη βασική πηγή 

εισοδήματος, απασχόλησης και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ο τριτογενής τομέας - βασικά ο 

τουρισμός- συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 80% στο περιφερειακό Α.Ε.Π. και 

εκπροσωπεί περίπου το 65% στην απασχόληση. Ο Τουρισμός αποτελεί κύριο παράγοντα 

προώθησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, για το δήμο Ρόδου οι 

εργαζόμενοι στο πρωτογενή τομέα ανέρχονται σε ποσοστό 3% και  στο δευτερογενή τομέα στο 

13%. Αξιοσημείωτη είναι η μονοκαλλιέργεια στην απασχόληση του τριτογενή τομέα, όπου 

απασχολείται το 84% του εργατικού δυναμικού, υπερέχοντας από το αντίστοιχο ποσοστό της 

χώρας (72%) κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.  

 

Επισημαίνονται τα εξής βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην αναπτυξιακή εξέλιξη του Δήμου. 

• Αποτελεί το εξωτερικό όριο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντική πύλη 

εισόδου στη χώρα και την Ε.Ε. 

• Βρίσκεται σε κομβική θέση: στους άξονες των θαλάσσιων μεταφορών προς     Μαύρη 

Θάλασσα, τον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό και των αερομεταφορών για Εγγύς – Μέση και 

Άπω Ανατολή, την Αφρική και Ωκεανία, στο «Μεσογειακό Τόξο», όπου μπορεί να ενισχυθεί ο 

ρόλος της και στον άξονα ανάπτυξης Κύπρου – νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Θράκης, όπως 

προβλέπει το εθνικό χωροταξικό σχέδιο. 

• Η απομακρυσμένη θέση και ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ρόδου την κατατάσσουν στις 

πλέον απομονωμένες περιοχές της Ε.Ε. με αυξημένο κόστος ανάπτυξης, με δυσεπίλυτα και 

μεγάλου κόστους συγκοινωνιακά προβλήματα, με υψηλού κόστους υποδομές, με χαμηλή 

αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης και με γενικά διστακτική την ιδιωτική πρωτοβουλία για 

επενδύσεις μεγάλης κλίμακας εκτός των τουριστικών υπηρεσιών. 

• Η μεθοριακή της θέση σε εθνικό – κοινοτικό επίπεδο συνεπάγεται επίσης σειρά 

μειονεκτημάτων, στην παρούσα φάση, εξαιτίας των δυσχερειών ανάπτυξης οικονομικών 

συνεργασιών με τις γύρω και εγγύς χώρες λόγω αστάθειας σχέσεων, γεωπολιτικών 

ανακατατάξεων και έκρυθμων καταστάσεων. 

Παρακάτω περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία των Δ.Ε. που περιλαμβάνονται 

την περιοχή μελέτης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη Δ.Ε. Ρόδου. 

 

1.2.1 Δημοτική Ενότητα  Ρόδου 

Η Δημοτική ενότητα Ρόδου καταλαμβάνει το βορειονατολικό άκρο της Νήσου Ρόδου και 

εκτείνεται από το ακρωτήριο Κουμπουρνού (Ζωνάρι) βόρεια, μέχρι τη Δ.Ε.  Ιαλυσού 

νοτιοδυτικά και Δ.Ε. Καλλιθέας νότια. Ανατολικά και βορειοδυτικά περιβάλλεται από θάλασσα. 

Ο πληθυσμός είναι σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 50.636 κάτοικοι. 

Η πόλη της Ρόδου έχει μια μακραίωνη και λαμπρή ιστορία 2.400 χρόνων. Η σύνθεση στο χώρο 

και το χρόνο διαφορετικών πολεοδομικών οργανώσεων και αρχιτεκτονικών στοιχείων 
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παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ η ιστορική της εξέλιξη και οι διάφορες φάσεις της 

μακροχρόνιας πορείας της είναι εμφανείς και αναγνώσιμες. Αξιόλογα μνημεία και πολιτιστικά 

τεκμήρια σώζονται ως τις μέρες μας από την Κλασσική ελληνική αρχαιότητα, την Ελληνιστική 

περίοδο, τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο, την περίοδο των ιπποτών, την τουρκοκρατία και την 

ιταλική κατοχή. 

 

Η έκταση των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. είναι 20,34 τ.χλμ. ενώ αποτελεί μόλις το 1,45% της 

επιφανείας του νησιού που είναι 1.401,46 τ.χλμ.. Έχει πληθυσμό 50.636 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2011)  

που αντιπροσωπεύει σε ποσοστό, το 43,85% του συνόλου του πληθυσμού της νήσου.  

Η πόλη τη Ρόδου έχει οικοδομηθεί βάση του Ιταλικού Ρυμοτομικού σχεδίου (Piano Regolatore)  

του 1926 στα χνάρια της αρχαίας πόλης. Επέκταση του σχεδίου πόλης προς τα νότια,  έγινε το 

1973 με το σχέδιο Δοξιάδη. Σύγχρονες  επεκτάσεις του σχεδίου πόλης έχουν γίνει στις περιοχές 

Ασγούρου και Ροδοπούλας αλλά και με την πολεοδόμηση οικοδομικών συνεταιρισμών. Το  ΓΠΣ 

της πόλης έχει εγκριθεί με την Υ.Α. 2736/197/26-1-87, (ΦΕΚ 193/Δ/11-3-87) «Έγκριση 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Ρόδου Ν. Δωδ/σου». 

 

Στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. βρίσκεται η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1988.  

Στην πόλη της Ρόδου σώζονται τρεις μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι υπολείμματα της αρχαίας 

πόλης της Ρόδου, οι οποίοι προστατεύθηκαν έγκαιρα και έμειναν αδόμητοι. Πέρα από τα 

αρχαιολογικό τους ενδιαφέρον, στους χώρους αυτούς παραμένει ουσιαστικά αδιατάρακτο το 

φυσικό περιβάλλον και η βλάστηση.   

• Η Ακρόπολη της Αρχαίας Ρόδου  

• Η νεκρόπολη στην περιοχή Ροδίνι  

• Η Νεκρόπολη στην περιοχή Καρακόνερο  

 

Η πόλη της Ρόδου, λόγω του μεγέθους και των υπηρεσιών που παρέχει, κατέχει πρωτεύοντα 

ρόλο σε όλα τα επίπεδα τόσο σε σχέση με το υπόλοιπο νησί αλλά και την ευρύτερη περιοχή. 

Στην πόλη της Ρόδου είναι εγκατεστημένες υπηρεσίες Διοίκησης – Υγείας – Εκπαίδευσης – 

Πρόνοιας. Η διοίκηση για ιστορικούς λόγους βρίσκεται κυρίως συγκεντρωμένη στο πρώην 

Ιταλικό Διοικητικό κέντρο της παραλιακής ζώνης Μαντρακιού και λιγότερο στην Π. Πόλη (οδός 

Ιπποτών) ενώ  νέο διοικητικό κέντρο έχει διαμορφωθεί στη θέση Ζέφυρος. Παράλληλα η πόλη 

της Ρόδου αποτελεί το εμπορικό, βιοτεχνικό και χονδρεμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. 

Το Περιφερειακό Νοσοκομείο βρίσκεται επίσης στα διοικητικά όρια της ΔΕ Ρόδου. 

 

Αναφορικά με τις συγκοινωνίες, το τουριστικό λιμάνι καθώς και το επιβατικό - εμπορικό 

λιμάνι βρίσκονται εντός πόλης. Το διεθνές αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» απέχει 15 χλμ. από την 

πόλη. Οι αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες με Αθήνα είναι σχετικά ικανοποιητικές, αν 

και ιδιαίτερα επιβαρημένες ως προς το κόστος.  

 

Η σύνδεση της πόλης με το υπόλοιπο νησί γίνεται με δύο (2) βασικούς οδικούς άξονες.  Ο 

πρώτος, είναι η Εθνική οδός Ρόδου – Λίνδου που οδεύει νότια μέχρι την Λίνδο και κατά μήκος 

του ανατολικού τμήματος του νησιού.  Ο δεύτερος, αφορά την επαρχιακή οδό Ρόδου – 

Αεροδρομίου – Μονολίθου, που οδεύει επίσης προς νότο και κατά μήκος του δυτικού τμήματος 

του νησιού.  Το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού συμπληρώνεται από την επαρχιακή οδό 

Καλιθέας- Φαληρακίου και την επαρχιακή οδό που διασχίζει  εγκάρσια όλο το νησί μέχρι την 

Κατταβιά. Με εγκάρσιους δε δρόμους καλύπτονται και οι οικισμοί της ενδοχώρας. 
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Η οδική σύνδεση της πόλεως της Ρόδου με το Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας, εξυπηρετείται 

πρωτίστως από την παραλιακή οδό (επαρχιακή οδό Ρόδου – Αεροδρομίου – Μονολίθου) και 

δευτερευόντως από την οδό Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο, η οποία από τους ντόπιους 

αποκαλείται συνήθως οδός Τσαΐρι-Αεροδρόμιο. 

Η οδική σύνδεση του νησιού με τον εμπορικό και Τουριστικό Λιμένα γίνεται από την επαρχιακή 

οδό Ρόδου Καλλιθέας, την εθνική οδό Ρόδου Λίνδου διαμέσου της οδού Εθνικής Αντίστασης και 

από τη επαρχιακή οδό Ρόδου- Ιαλυσού- Αεροδρομίου διαμέσου του κέντρο τη πολης ή των 

οδών Ηλιάδων, Μ. Πετρίδη και Εθνικής Αντίστασης.  

Δύο σημαντικά οδικά έργα για το νησί  αποτελούν η «περιμετρική οδός πόλεως Ρόδου» (τμήμα 

από κόμβο Καλιθέας μέχρι την οδό Σεφέρη) και η «οδός σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο» 

(μεσογειακή χάραξη).  

 

Η υλοποίηση της «Περιμετρικής οδού πόλεως Ρόδου» θα αποσυμφορίσει την πόλη της Ρόδου 

από τις διαμπερείς υπερτοπικές κίνησεις που αφορούν στην πρόσβαση των κατοίκων και των 

επισκεπτών του νησιού στο λιμάνι και το κέντρο της πόλης 

Η  «Οδός σύνδεσης Αεροδρομίου – πόλης Ρόδου (Μεσογειακή χάραξη) και επεκτάσεις της», θα 

ξεκινάει από το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και θα καταλήγει στον υπάρχοντα κόμβο 

Παστίδας, της οδού Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο. Θα έχει μήκος περίπου 9 χλμ και η διατομή 

της θα περιλαμβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50 μέτρων η κάθε 

μια. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κεντρική διαχωριστική νησίδα και διαχωριστικό στηθαίο. Θα 

συνδέεται με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο με τρεις ισόπεδους κόμβους στις θέσεις Νέο 

Νοσοκομείο, Κανδηλί και Ιαλυσό. Στην πόλη της Ρόδου, η σύνδεση με την νέα οδό, θα γίνεται 

στον κόμβο του Νέου Νοσοκομείου, με προέκταση της οδού Γεωργίου Σεφέρη, που αποτελεί και 

την υπάρχουσα σύνδεση της πόλης με το Νέο Νοσοκομείο. 

 

Μέσω των έργων αυτών θα υπάρξει διασύνδεση των δύο πυλών εισόδου του νησιού, Νέος 

Εμπορικός Λιμένας Ρόδου (Ακαντιά) και Διεθνής Αερολιμένας Ρόδου (Διαγόρας). Η ολοκλήρωση 

του οδικού δικτύου με επιπλέον οδικά έργα είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί 

λειτουργική η οδική διασύνδεση της νήσου.   

 

Η Ρόδος είναι μια ιδιόμορφη τοπογραφικά και κατ’ επέκταση πολεοδομικά, πόλη. Το Διοικητικό 

και Εμπορικό Κέντρο  της, βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού  και του πολεοδομικού  

συγκροτήματος της πόλης. Μεταξύ κέντρου  και περιοχών κατοικίας παρεμβάλλονται τα  

«φράγματα»  της  Μεσαιωνικής Πόλης και   ο  λόφος  του Αγ. Στεφάνου, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν μόλις τρεις «πύλες» εισόδου- εξόδου από και προς το  κέντρο.  Είναι προφανές από τα 

παραπάνω ότι για την  πρόσβαση στο Κέντρο διανύονται   μεγαλύτερες διαδρομές, σχεδόν  

διπλάσιες  σε  σχέση με πόλεις,  όπου το κέντρο τους βρίσκεται στον κεντρικό τους  πυρήνα,   

πράγμα  που φυσικά  δρα  σε βάρος της βιώσιμης κινητικότητας καθιστώντας ιδιαίτερα 

δυσεπίλυτο το  κυκλοφοριακό  σύστημα τη πόλης.  

 

Λόγω επιπλέον της δεδομένης γεωμετρίας του οδικού δικτύου της πόλης καθώς και του 

αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου -ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπολογίζεται ότι 

εισέρχονται στο κέντρο της πόλης 70.000 οχήματα ημερησίως-  απαιτούνται καθ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η μεσαιωνική πόλη παραμένει κλειστή σε 

όλα τα οχήματα, εκτός των οχημάτων ανεφοδιασμού, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. 

Στοιχεία για την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη της Ρόδου σε πραγματικό χρόνο είναι 

προσβάσιμα στην πλατφόρμα mobility.rhodes.gr και στην εφαρμογή RHODES PUBLIC 

TRANSPORT.  

http://www.mobilityrhodes.gr/
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To μεταφορικό έργο στο Δήμο εκτελείται από δυο φορείς: τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου 

Ρόδου (ΔΕΣ ΡΟΔΑ) που καλύπτει τα δυτικά χωριά και τα χωριά Κοσκινού μέχρι το Φαληράκι 

και το ΚΤΕΛ που καλύπτει τα υπόλοιπα χωριά. Πληροφορίες για τα δρομολόγια αλλά και την 

άφιξη σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ στις στάσεις βρίσκονται  στη 

πλατφόρμα mobility.rhodes.gr και στην εφαρμογή RHODES PUBLIC TRANSPORT. Σε εξέλιξη 

βρίσκεται η ανάπτυξη εφαρμογής για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

 

Η εξυπηρέτηση της πόλης με δημόσια συγκοινωνία είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολη.   Ο μικρός 

πληθυσμός της  Ρόδου σε συνδυασμό με τους  διάσπαρτους και απομακρυσμένους οικιστικούς 

υποδοχείς που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, δεν αφήνουν περιθώρια 

για  αποδεκτές συγκοινωνίες και  έρχονται σε αντίφαση με τη βιωσιμότητα της ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Τα 

δρομολόγια είναι πολύ αραιά, οι διαδρομές  μεγάλες, ο χρόνος μετάβασης στον προορισμό 

υπερβολικός αλλά και η ανταπόκριση  ανεπαρκής με αναμενόμενο αποτέλεσμα την απαξίωση 

της δημόσιας συγκοινωνίας από κατοίκους και επισκέπτες.   

 

Όσον αφορά στα πεζοδρόμια, το πλάτος τους σε συνδυασμό με τα εμπόδια που υπάρχουν 

πάνω σε αυτά, (φύτευση, φωτιστικά, κάδοι, τραπεζοκαθίσματα, παράνομη στάθμευση κ.α.) 

δυσχεραίνει την προσπελασιμότητα των πεζών, συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων 

χρηστών (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι κλπ.). Ειδικά διαμορφωμένες ράμπες δεν υπάρχουν σε 

όλες τις περιπτώσεις ενώ πολλές φορές όταν υφίστανται δεν τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές. Γενικά δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο κίνησης πεζών (πεζόδρομοι- 

πεζοδρόμια).   

 

Σημαντικό έργο βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί και ο παραλιακός ξύλινος πεζόδρομος 

ποδηλατοδρόμος της ΝΑ ακτής που ξεκινάει από το κέντρο της πόλης και  καταλήγει στο 

τουριστικό λιμάνι. Υπό κατασκευή βρίσκεται το τμήμα μέχρι τη Νέα Μαρίνα στη θέση ΚΟΒΑ. Το 

μήκος της οδού μετά την ολοκλήρωση του θα είναι 2.5 χλμ. περίπου. 

 

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων δεν έχει υλοποιηθεί στον Δήμο, αν και σημαντικό τμήμα της πόλης 

είναι επίπεδο.  Oι υφιστάμενοι ποδηλατοδρόμοι είναι μήκους μόλις 4 χλμ..  Η πόλη διαθέτει παρ’ 

όλα αυτά από το 2015, επτά (7) σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων με 76 ποδήλατα. Γενικά 

αν και παρουσιάζεται ετήσια βελτίωση των στατιστικών χρήσης, δεν υπάρχει ακόμη 

ικανοποιητική ζήτηση ενώ λίγοι μόνιμοι κάτοικοι το χρησιμοποιούν από και προς τη δουλειά 

τους. Η απουσία ποδηλατικών υποδομών σίγουρα δεν διευκολύνει/ενθαρρύνει τη χρήση τους 

ενώ σημαντική είναι η ενίσχυση της ποδηλατικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία. 

 

Ως προς τη στάθμευση, παρατηρείται μεγάλο ποσοστό παράνομης στάθμευσης κυρίως στο 

κέντρο της πόλης. Οι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης (ιδιωτικοί, δημόσιοι, παρά την οδό) που 

έχουν διαμορφωθεί δεν καλύπτουν τη ζήτηση, με αποτέλεσμα η στάθμευση των κατοίκων και 

των επισκεπτών να πραγματοποιείται εις βάρος της ομαλής κυκλοφοριακής ροής και της 

άνετης μετακίνησης των πεζών. Σύμφωνα μάλιστα με τη κυκλοφοριακή μελέτη της DENCO, στο 

εμπορικό  κέντρο  η  συμμόρφωση των οδηγών είναι πολύ χαμηλή αφού μόλις το 13.5% των 

οδηγών πληρώνει  εισιτήριο ( καταγραφή του 2012).  Πέρα από τη σήμανση που επισημαίνει 

την απαγόρευση της στάθμευσης σε ορισμένα σημεία του Δήμου και η οποία αγνοείται 

συστηματικά από τους χρήστες του οδικού δικτύου, η ελεγχόμενη στάθμευση που θεσπίσθηκε,  

ουσιαστικά  αδρανοποιήθηκε,  λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης.  

 

http://www.mobilityrhodes.gr/
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Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται από την παράνομη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων_ εν 

τη απουσία θεσμοθετημένων χώρων στάσης- στάθμευσης _στην ευρύτερη περιοχή του 

τουριστικού λιμένα και κατά μήκος της παραλιακής οδού και της μεσαιωνικής οχύρωσης αλλά 

και στην ξενοδοχειακή ζώνη του κέντρου, για τη εξυπηρέτηση των τουριστών κρουαζιέρας και 

των ημερόπλοιων αλλά και των ξενοδοχείων τη πόλης με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην 

προσβασιμότητα της πόλης και την κυκλοφορία.  

 

Το πρόβλημα επιτείνεται με την αυθαίρετη στάθμευση και των οχημάτων τροφοδοσίας, καθώς 

το θεσμοθετημένο ωράριο φόρτοoεκφόρτωσης δεν εξυπηρετεί ενώ δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας 

Επισημαίνουμε ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης τα οποία συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

 Μακρόχρονο, διαχρονικό και πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, με προεξέχοντα 

τον μεσαιωνικό χαρακτήρα της πόλης, κυρίως λόγω του επιπέδου διατήρησης των 

μνημείων (μεσαιωνική πόλη). 

 Τοπογραφική και χωροταξική ιδιαιτερότητα της πόλης, σε μορφή τριγώνου, με τις δύο 

πλευρές του να αποτελούν τα ΝΔ και NA θαλάσσια μέτωπα. Στο ΝΔ μέτωπο αναπτύχθηκαν 

κυρίως ξενοδοχειακές υποδομές, με διαμορφωμένο και τουριστικά ελκυστικό το θαλάσσιο 

μέτωπο, ενώ αντίθετα το ΝΑ μέτωπο καταλαμβάνεται κυρίως από βιομηχανικές υποδομές, 

υπολείμματα κυρίως της περιόδου της ιταλικής κατοχής, με αδιαμόρφωτο και μη ελκυστικό 

θαλάσσιο μέτωπο. 

 Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και υποδομών τοπικής, υπερτοπικής και διεθνούς εμβέλειας 

(εμπορικό και επιβατικό λιμάνι, μαρίνα, μουσεία κλπ) και με προεξέχουσα την τουριστική 

δραστηριότητα. 

 Λόγω της διαχρονικής εξέλιξης των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων (τοπικών και 

διεθνών), η άλλοτε ακμάζουσα βιομηχανική δραστηριότητα, ευρίσκεται σε παρακμή και 

συνεχή φθίνουσα πορεία, που μόνο τα υφιστάμενα αξιόλογα κτιριακά κελύφη εντός του 

αστικού ιστού (εγκαταλειμμένα πλέον), αποτελούν σχετική αναφορά. 

 Οι σταδιακά φθίνουσες οικονομίες (πρωτογενής και δευτερογενής), σε συνδυασμό με την 

αλματώδη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας κυρίως στην πόλη της Ρόδου (κατά τις 

δεκαετίες 1960-1990), συνετέλεσαν καθοριστικά στην βελτίωση τόσο του ΑΕΠ, όσο και των 

δημογραφικών δεδομένων ολόκληρου του νησιού και ιδιαίτερα της πόλης της Ρόδου. Αυτό 

όμως έχει οδηγήσει στην μονοκαλλιέργεια του τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα του τουρισμού 

και στην επακόλουθη εποχικότητα της απασχόλησης. Με συνέπεια, σημαντικό τμήμα του 

εργατικού δυναμικού, που απασχολείται σε τουριστικές δραστηριότητες, να «χειμάζει» 

κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 Η ταχύτητα της εξέλιξης της αστικοποίησης (λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των τριτογενών 

δραστηριοτήτων), σε συνδυασμό με τις τοπογραφικές και ιστορικές ιδιαιτερότητες της 

πόλης (μεσαιωνική πόλη, Monte Smith κλπ), οδήγησε την αστική επέκταση γραμμικά, κατά 

μήκος του νοτιο-ανατολικού και του νοτιο-δυτικού παραλιακού μετώπου (κυρίως 

τουριστικές υποδομές) και της νότιας ενδοχώρας (κυρίως περιοχές κατοικίας), κατεξοχήν 

εκατέρωθεν του οδικού άξονα Ρόδου-Λίνδου. 

 Όμως, τομείς εντός του παλαιού αστικού ιστού και κυρίως οι γειτνιάζοντες με τις 

εγκαταλειμμένες βιομηχανικές υποδομές και το εμπορικό λιμάνι της πόλης (ανατολικό 

παραλιακό μέτωπο), αλλά και περιοχές όπως τα «Κρητικά» (δυτικό παραλιακό μέτωπο) 

παραμένουν περιβαλλοντικά, λειτουργικά και κοινωνικο-οικονομικά υποβαθμισμένες, για 

διάφορους ιστορικούς λόγους. 
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1.2.2 Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού 

Η Ιαλυσός είναι μια σύγχρονη πόλη, που βρίσκεται στο βόρειο – δυτικό τμήμα του νησιού, σε 

απόσταση 8 χλμ από την πόλη της Ρόδου. Εκτείνεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της 

επαρχιακής οδού Ρόδου – Καμείρου. Ο πληθυσμός του οικισμού είναι 11.331 κάτοικοι σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011. 

 

Η τοπική οικονομία βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, αφού στην περιοχή υπάρχουν πολλές 

μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών και τουριστικά καταλύματα με 

χιλιάδες – συνολικά κλίνες – καθώς και δύο υπερσύγχρονα συνεδριακά κέντρα, με δυνατότητες 

διοργάνωσης και φιλοξενίας συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας. 

Σε ισχύ είναι το ΦΕΚ 1052/Δ/94 «Έγκριση Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Ιαλυσού Ν. 

Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου». 

 

Αναφορικά με την κινητικότητα, θέμα τίθεται με τη διαμπερή μέσα από τον οικισμό κίνηση της 

επαρχιακής  οδού που κατ’ αρχήν αντιμετωπίζεται με την προβλεπόμενη από το ΓΠΣ 

περιμετρική οδό του οικισμού προς τη θάλασσα, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.  

 

Στην αποσυμφόρηση της οδού που παραλαμβάνει τις υπερτοπικές κινήσεις από και προς 

αεροδρόμιο θα συμβάλει ουσιαστικά η  υλοποίηση της «Μεσογειακής χάραξης», της οδού που 

θα συνδέει την πόλη της Ρόδου με το Διεθνές αεροδρόμιο του νησιού. Η οδός θα διευκολύνει τις 

μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών του νησιού και θα συμβάλλει στη μείωση του 

χρόνου πρόσβασης στο αεροδρόμιο, στην ασφαλή οδήγηση και στη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων.   

 

1.2.3 Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών  

Η Δημοτική ενότητα Πεταλούδων βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νησιού της Ρόδου και 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο πεδινή – ημιορεινή. Η ενότητα αποτελείται από τις Δημοτικές 

Κοινότητες Κρεμαστής, Μαριτσών, Παραδεισίου, Παστίδας Δαματριάς και Θεολόγου και έχει 

πληθυσμό 14.962 κάτοικους σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες τάσεις αστικοποίησης λόγω της ανάπτυξης του 

τουρισμού, ο οποίος μετασχημάτισε τον, παραδοσιακά, αγροτικό πληθυσμό σε μικτό με 

κυρίαρχο το αστικό στοιχείο.  

 

Στα όρια της ΔΕ περιλαμβάνεται η Κοιλάδα των Πεταλούδων, μοναδικός βιότοπος σπάνιας 

φυσικής ομορφιάς που έχει χαρακτηρισθεί ως οικοσύστημα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και 

ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 (με site GR 4210006) αλλά και οχλούσες χρήσεις με κυρίαρχο το 

αεροδρόμιο Διαγόρας και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. 

 

 Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεση ζώνη απόσβεσης των πιέσεων του βόρειου 

υπερκορεσμένου αστικού τριγώνου του νησιού. Αυτό απεικονίζεται στη δημιουργία ζωνών 

αισθητικής και λειτουργικής υποβάθμισης, όπως κατά μήκος του παραλιακού άξονα της 

περιοχής, με κύριες πηγές όχλησης το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το αεροδρόμιο αλλά και  τον 

επαρχιακό οδικό άξονα Ρόδου – Αεροδρομίου όπου διασχίζει τους οικισμούς της Κρεμαστής και 

του Παραδείσιου.  

 

Σε ισχύ είναι τα ακόλουθα ΓΠΣ: 

• ΦΕΚ 169/Δ/90 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Κρεμαστής Ν. Ρόδου 

Ν. Δωδεκανήσου» 
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• ΦΕΚ 172/Δ/90 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Παραδεισίου Ν. 

Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου» 

• ΦΕΚ 413/ΑΑΠ/08 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Πεταλουδών» 

• ΦΕΚ 499/ΑΑΠ/09 «Τροποποίηση της Απόφασης περί Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου Δήμου Πεταλουδών». 

Η αποσυμφόρηση της Δ.Ε. Κρεμαστής από τη διαμπερή κίνηση αντιμετωπίζεται κατ’ αρχήν στο 

ΓΠΣ Κρεμαστής,  με την πρόβλεψη περιμετρικής του οικισμού οδού, που δεν έχει ακόμη 

υλοποιηθεί. Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει και η υλοποίηση όπως έχει προαναφερθεί 

της «Μεσογειακής χάραξης». 

 

1.2.4 Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας  

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας αποτελείται από τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυθιών, Κοσκινού 

και Ψίνθου πληθυσμό 9.354 κάτοικους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η τοπική 

οικονομία βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Ο οικισμός Φαληρακίου που υπάγεται στις 

Καλυθιές αποτελεί το τουριστικό κέντρο της  Δ.Ε. 

Στην περιοχή είναι σε ισχύ τα ακόλουθα Πολεοδομικά διατάγματα: 

 ΦΕΚ 42/Δ/95 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Κοσκινού Ν. Ρόδου Ν. 

Δωδεκανήσου» 

 ΦΕΚ 721/Δ/94 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμών Καλαθιές – Φαληράκι, 

κοινότητας Καλυθιών  Ν. Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου» 

 Υπό σύνταξη είναι το ΓΠΣ της Δ.Ε. Καλλιθέας. 

 

Η Κοσκινού επεκτείνεται κατά μήκος των δρόμων εισόδου στον οικισμό και ειδικά προς την 

βορειοδυτική πλευρά, περιοχή με ωραία θέα προς την πόλη της Ρόδου και τη θάλασσα. Λόγω δε 

της μικρής απόστασης από την πόλη της Ρόδου λειτουργεί πλέον σαν προάστιο. Ο οικισμός 

Κοσκινού λειτουργεί σαν μια Πολεοδομική Ενότητα, με ένα κέντρο που δεν είναι αρκετά 

αναπτυγμένο και συγκεντρώνει καταστήματα επιπέδου γειτονιάς (παντοπωλεία, κρεοπωλεία 

κλπ) καθώς και ορισμένους χώρους εστίασης και αναψυχής (καφετέριες, ένα μπαρ, εστιατόρια). 

Επίσης, στον οικισμό λειτουργούν περίπου 60 μικρές τουριστικές μονάδες οικογενειακού 

χαρακτήρα, με ενοικιαζόμενα δωμάτια και μια οργανωμένη ξενοδοχειακή μονάδα στους 

πρόποδες του οικισμού. 

 

Ο οικισμός Κοσκινού χαρακτηρίστηκε ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την υπ΄αριθ. 

17183/66/12- 9-69 Υπουργική πράξη και ως παραδοσιακός με το από 13-11-1987 Πρ. Δ/γμα 

(ΦΕΚ 594Δ’/78), το οποίο περιελάμβανε μεγάλο αριθμό παραδοσιακών οικισμών της Χώρας. Το 

Δ/μα αυτό θέτει ορισμένους όρους και περιορισμούς στον τρόπο δόμησης και επισκευής των 

κτιρίων με στόχο τόσο την προστασία των υπαρχόντων κτιρίων, όσο και του οικιστικού 

συνόλου. Οι περιορισμοί αυτοί είναι γενικοί και καθορίζουν τους βασικούς όρους δόμησης 

όπως, την αρτιότητα και τον συντελεστή δόμησης των οικοπέδων, το επιτρεπόμενο ύψος των 

κτιρίων κλπ., χωρίς όμως να καθορίζουν τα ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε οικισμού. 

 

Πρώην έδρα του Δήμου Καλλιθέας , οι Καλυθιές βρίσκονται σε απόσταση 15 χλμ. από την πόλη 

της Ρόδου. Ο οικισμός των Καλυθιών λειτουργεί σαν μια Πολεοδομική Ενότητα, παρότι 

διασχίζεται από την Επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλυθιών – Ψίνθου, με κέντρο και τόπο 

συγκέντρωσης των κατοίκων την περιοχή γύρω από την πλατεία και την μοναδική εκκλησία 

του οικισμού. 
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Κεντρικές λειτουργίες αναπτύσσονται, επίσης, γραμμικά κατά μήκος των δρόμων που ξεκινούν 

ακτινωτά από την πλατεία και συγκεντρώνουν κυρίως καταστήματα λιανικού εμπορίου και 

χώρους εστίασης και αναψυχής. Η ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών, και κυρίως του 

λιανικού εμπορίου, είναι σχετικά περιορισμένη λόγω της εξυπηρέτησης από την πόλη της Ρόδου 

και διότι οι κάτοικοι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο 

που είναι η τουριστική περίοδος, εξυπηρετούνται από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου που 

υπάρχουν στο Φαληράκι. Η βασική χρήση που επικρατεί στις Καλυθιές είναι η Κατοικία.  

 

Η έντονη οικοπεδοποίηση τα τελευταία χρόνια, με την ισοπέδωση των πρανών, τα μπαζώματα 

κλπ, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με κίνδυνο για πιθανές πλημμύρες και 

κατολισθήσεις και συνέπεια την αλλοίωση του οικισμού και του φυσικού περιβάλλοντος στις 

Καλυθιές. Η άναρχη δόμηση, και τα διώροφα τυποποιημένα κτίρια μεγάλου όγκου, που 

παρουσιάζουν εικόνα μικροαστικής πολυκατοικίας, είναι χαρακτηριστικά δείγματα, που αν δεν 

υπάρξει άμεση παρέμβαση με σχεδιασμό και πολεοδομικές ρυθμίσεις θα οδηγήσουν 

νομοτελειακά στην πλήρη αλλοίωση της φυσιογνωμίας του οικισμού, ο πυρήνας του οποίου 

διατηρεί τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά. 

 

Ο οικισμός της Ψίνθου λειτουργεί σαν μια Πολεοδομική Ενότητα, λόγω του μεγέθους και της 

δομής του. Η κυρίαρχη χρήση, στο σύνολο του οικισμού, είναι η Αμιγής Κατοικία. Το κέντρο του 

οικισμού διαμορφώνεται γύρω από την πλατεία, που διατηρεί τη ζωντάνια της με τα καφενεία 

και τα εστιατόρια που υπάρχουν γύρω από αυτή. Τα καταστήματα είναι λιγοστά και 

περιορίζονται στα απαραίτητα, για την πώληση τροφίμων. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την 

ελαιουργία και τη μελισσοτροφία και είναι αγρότες. Οι περισσότεροι όμως ασχολούνται 

παράλληλα και με τον τουρισμό.  

 

Ο οικισμός της Ψίνθου παρουσιάζει ενδιαφέρον και έχει χαρακτηρισθεί ως “παραδοσιακός 

οικισμός” (ΦΕΚ 594Δ/78). Σήμερα, τα κτίσματα με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά 

μειώνονται. Οι επισκευές, οι προσθήκες αλλά και τα καινούργια κτίσματα δεν φαίνεται να 

διατηρούν τα παραδοσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα ο οικισμός να χάνει σιγά – σιγά τον 

παραδοσιακό του χαρακτήρα.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα άμεσο φυσικό περιβάλλον της περιοχής της Ψίνθου. Η πυκνή 

βλάστηση και οι υγρότοποι όπως το διαμορφωμένο ρέμα δίπλα στο σχολείο που είναι 

κατάφυτο και η κοιλάδα “Φασούλι” με τις πηγές, περιοχή που πρέπει να προστατευτεί και να 

αναδειχθεί σε προστατευόμενο βιότοπο, προδίδουν στην περιοχή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, 

διαφορετικό από τις πολυσύχναστες ακτές της περιοχής.  

Η περιοχή της Ψίνθου πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να δέχεται επισκέπτες που αγαπούν την 

φύση και την ήπιας μορφής αναψυχή και όχι μόνον την έντονη διασκέδαση που συναντούν 

στην παραλία. 

 

Το Φαληράκι αναπτύσσεται κατά μήκος της παραλίας και στον πολεοδομικό του ιστό 

επικρατούν οι τουριστικές εγκαταστάσεις και χρήσεις αναψυχής και εμπορίου, απαραίτητες για 

την υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας. 

 

Η δόμηση παρουσιάζεται διάσπαρτη και το κέντρο του αναπτύσσεται κυρίως κατά μήκος του 

δρόμου που οδηγεί στην παραλία. Από τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού διέρχεται η Εθνική 

Οδός Ρόδου – Λίνδου, γεγονός που δημιουργεί περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα.  
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Ο οικισμός Φαληρακίου είναι σύγχρονος οικισμός με απρόσωπα κτίσματα χωρίς ιδιαίτερα 

μορφολογικά στοιχεία. Δεν πρόκειται για οργανωμένο οικισμό αλλά για ένα σύνολο κατοικιών 

που πυκνώνουν σταδιακά χωρίς να υπάρχει διαμορφωμένο κέντρο πόλης (γειτονιάς) χωρίς 

πλατεία, ελεύθερους χώρους σε κοινή χρήση και χωρίς Κοινωνική Υποδομή. Είναι οικισμός που 

“έχει ζωή” μόνο την τουριστική περίοδο, από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Τους 

υπόλοιπους μήνες οι περισσότεροι κάτοικοι μένουν στις Καλυθιές από τις οποίες απέχει, 

περίπου, 1,5 χλμ.  

 

Ως σημαντικό παραλιακό θέρετρο του νησιού, το Φαληράκι έχει συγκριθεί με άλλα περίφημα 

θέρετρα της ξέφρενης διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικιστική και η γενικότερη 

ανάπτυξη της περιοχής καθορίστηκε από τον τουρισμό. Η έλλειψη όμως σχεδιασμού του χώρου 

και η επιβολή μέτρων, κυρίως αισθητικού χαρακτήρα, έχουν οδηγήσει τον οικισμό σε 

υποβάθμιση που δρα εις βάρος του ίδιου του τουρισμού.  

 

Αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα, μη οργανωμένης ανάπτυξης, της περιοχής είναι τα εμφανή 

λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και οδηγούν στην υποβάθμιση 

του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Στα διοικητικά όρια της ΔΕ και συγκεκριμένα στην περιοχή Τσαϊρι βρίσκεται ο ΧΥΤΑ και το 

ΚΔΑΥ του Δήμου. 

 

2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο 

Ρόδου, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα 

συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης 

κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. 

 

Ο Δήμος Ρόδου ως αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους αντιμετωπίζει μια σειρά θεμάτων που 

αφορούν στον τρόπο της χωρικής του ανάπτυξης, σε προβληματικές μετακινήσεις προσώπων 

και αγαθών είτε με τα πόδια ή με μηχανοκίνητα μέσα, σε ασυνέχειες του υπάρχοντος οδικού 

δικτύου, σε έλλειψη συνεχούς και ολοκληρωμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού, στη λήψη αποσπασματικών μέτρων και ενεργειών από τους εκάστοτε αρμόδιους 

φορείς και τέλος στην έλλειψη χάραξης κοινής πολιτικής όσον αφορά στις αστικές 

μετακινήσεις.  

 

Εχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, ως σημείο εκκίνησης για τη σύνταξη του ΣΒΑΚ τίθενται οι εξής 

πολεοδομικοί στόχοι: 

1. Μείωση της παρουσίας του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης 

2. Επιστροφή ζωτικού χώρου στους πεζούς 

3. Στροφή της πόλης προς τη θάλασσα 

4. Αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης 

Συγκεκριμένα απαιτούνται οι παρακάτω δράσεις,  

 Ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή θεώρηση - σχεδιασμός 

 Οργάνωση της στάθμευσης  

o Ελεγχόμενη στάθμευση 

o Αστυνόμευση 

o Περιμετρικοί του κέντρου και της Μεσαιωνικής Πόλης χώροι στάθμευσης  

o Δωρεάν μεταφορά κατοίκων/ επισκεπτών από του περιμετρικούς χώρους 
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στάθμευσης με mini bus  

 Διαμόρφωση Πολιτικής για τη χρήση και οργάνωση της Δημόσιας συγκοινωνίας 

o Εξυγίανση των δρομολογίων αναφορικά με τις διαδρομές 

o Πύκνωση δρομολογίων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές 

o Επαρκής και επικαιροποιημένη πληροφόρηση 

o Μείωση κομίστρων  

o Σταδιακή αντικατάσταση στόλου με καθαρά οχήματα 

 Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων και αύξηση 

σταθμών και διατιθέμενων κοινόχρηστων ποδηλάτων 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένου δικτύου κίνησης πεζών και βελτίωση 

λειτουργικών χαρακτηριστικών υφιστάμενων πεζοδρομίων  

 Βελτίωση προσβασιμότητας για ΑμεΑ και ΑΜΚ 

 Ενθάρρυνση χρήσης  μηχανοκίνητων δικύκλων καθαρής τεχνολογίας 

 Προώθηση της ηλεκτροκίνησης με ηλεκτροκίνητα κοινόχρηστα ποδήλατα και οχήματα 

και σταθμούς φόρτισης 

 Ανάπλαση κέντρου πόλης για τη διασφάλιση λειτουργικού αναβαθμισμένου και 

ποιοτικού αστικού περιβάλλοντας που να ενσωματώνει καινοτόμες και πρωτοποριακές 

λύσεις. 

 

Κρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναγκαία μια ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών, που να 

επιτρέπει την ποσοτικοποίηση και σύγκριση της προσφοράς και ζήτησης για μετακινήσεις και 

την αναγνώριση των συνεπειών για τον Δήμο από την αλλαγή των μεγεθών αυτών  ανεξάρτητα 

από την αιτία που τις προκάλεσε. Επιπλέον, ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά 

σε συστήματα μεταφορών και μετακινήσεις γενικότερα μπορεί να προβλέψει και να εκτιμήσει 

τις συνέπειες που θα προκύψουν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλάζοντας έτσι αισθητά 

την εικόνα του Δήμου σε βάθος χρόνου. Η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του 

ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων 

μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για 

μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων, ενισχύει τη θέση ότι πρέπει άμεσα να γίνει η υλοποίηση 

ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς 

αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων 

των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των 

Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου 

περιβάλλοντος. 

 

Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον 

Δήμο με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την βελτιστοποίηση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη. Μια τέτοια διαδικασία στοχεύει: 

 Στη βελτίωση της κινητικότητας: ι) όλων των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ 

και ΑΜΚ, με κυριότερο μέλημα τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας με τη δημιουργία 

ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων- πεζοδρόμων και ΚΧ, και ii) των 

ποδηλατιστών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων. 

 Στη βελτίωση της συνέργειας του ποδηλάτου με λοιπά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία και 

αυτοκίνητα / χώροι στάθμευσης) και εμπλοκή του στην καθημερινότητα της πόλης. 

 Στην ενίσχυση και ανάπλαση των υφιστάμενων αστικών και περιαστικών 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και την ένταξη τους στο δίκτυο κίνησης 

πεζών και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της  πόλης. 

 Στη διαχείριση της στάθμευσης και την αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης, 
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την καθιέρωση δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής και την εύρεση εναλλακτικών λύσεων 

στάθμευσης και μετεπιβίβασης περιφερειακά του Δήμου. 

 Στην οργάνωση της κυκλοφορίας και την ιεράρχηση του οδικού δικτυού με μείωση και 

των διαμπερών κυκλοφοριακών ροών με στόχο τη βέλτιστη  εξυπηρέτηση και την 

ασφάλεια των χρηστών.  

 Στη ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων (Μεσογειακή χάραξη, Περιμετρική οδός) 

και την συμπλήρωση του οδικού δικτύου με επιπλέον άξονες προκειμένου να καταστεί 

λειτουργικό.  

 Στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με κατάλληλες διαμορφώσεις και τη βελτίωση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. 

 Στην ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τον περιορισμό της χρήσης των ΙΧ 

αυτοκινήτων στο κέντρο τη πόλης. 

 Στην τήρηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και την εξασφάλιση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης ώστε να παραμένουν ελεύθερες και μόνο για τη χρήση που 

προορίζονται. 

 Στη διαμόρφωση προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά 

και τη συγκοινωνία εντός της Μεσαιωνικής Πόλης τη Ρόδου και την ενίσχυση της 

ηλεκτροκίνησης εντός των τειχών.  

 Στη γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 

των εργαζομένων και των επισκεπτών του Δήμου. 

 Στην ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης της Ρόδου (city branding). 

Ενώ προϋποθέτει μια δομημένη μεθοδολογία που αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα1: 

 Καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου.  

 Καλή προετοιμασία  με ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συλλογή όλων των 

απαραίτητων δεδομένων που θα καθορίσουν τις ελλείψεις της πόλης, τα προβλήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν και δεν 

πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.  

 Ανάπτυξη στρατηγικών  μελλοντικών εξελίξεων.   

 Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος και καθορισμός προτεραιοτήτων για τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα.  

 Θέσπιση και ιεράρχηση λογικών στόχων που ο Δήμος θέλει να πετύχει. 

 Προσδιορισμός των τελικών πακέτων μέτρων που θα υλοποιηθούν για την εξυπηρέτηση 

του κοινού οράματος.  

 Σύνθεση του τελικού ΣΒΑΚ με ανάθεση ευθυνών, κατανομή χρηματοδότησης, ετοιμασία 

του σχεδίου δράσης και του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, ενσωμάτωση 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου και τελική υιοθέτηση 

(εγκεκριμένο/ολοκληρωμένο έγγραφο ΣΒΑΚ).   

 Εφαρμογή ΣΒΑΚ σε βραχυπρόθεσμο στάδιο, με υλοποίηση του σχεδίου δράσης, 

ενημέρωση κι εμπλοκή πολιτών και τελική αξιολόγηση των επιπτώσεων.   

 

Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία, κάτω από τον συντονιστικό 

ρόλο του Δήμου, εμπλέκονται μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, αλλά και το ευρύ κοινό 

και όργανα εκπροσώπησης αυτού.  Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ  έχει δύο σκέλη:  

 i) ένα στρατηγικό σκέλος που βασίζεται -κατ’ εξοχήν- στην ικανοποίηση των αναγκών 
κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα πόλεων και τα προάστιά 

                                                           
1
 Ο πλήρης κύκλος βημάτων και δραστηριοτήτων ενός ΣΒΑΚ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: 

http://www.eltis.org/content/sump-process 

http://www.eltis.org/content/sump-process
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τους, με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση, την αύξηση της οδικής 
ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών και, τέλος, 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβασής τους σε συγκεκριμένα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη μέτρα και δράσεις που οδηγούν σε έναν ενιαίο χωροταξικό, πολεοδομικό και 
συγκοινωνιακό σχεδιασμό και σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. 
Παράλληλα, πρέπει να προωθούνται τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον με 
ταυτόχρονη ανάπλαση του αστικού χώρου και απόδοση περισσότερου χώρου στις ήπιες 
μορφές μετακίνησης.   

 ii) Ένα επιχειρησιακό σκέλος που περιλαμβάνει την μελέτη των μέτρων που 

συναποτελούν το Σχέδιο, σε επίπεδο που είναι εφικτός ο προσδιορισμός του κόστους 

εφαρμογής τους.  Με τον τρόπο αυτό, και μέσω ανάλυσης κόστους - κοινωνικού 

οφέλους διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την 

διάθεση πόρων οδηγούν σε μετρήσιμο κοινωνικό όφελος  
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3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Στόχος της μελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας για το Δήμο Ρόδου, μέσω της υλοποίησης των συγκεκριμένων Φάσεων και 

Βημάτων όπως αυτά ορίζονται στις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές2 εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ και το Ν. 

4784/2021 (ΦΕΚ 40Α/16-3-2021) και αντιστοιχίζονται με τις παρακάτω δράσεις και Στάδια 

της παρούσας Μελέτης. 

Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο (2) Φάσεις και έξι  (6) Στάδια τα οποία είναι τα εξής: 

 

Φάση Α’ – Φάση Προετοιμασίας Σ.Β.Α.Κ.  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: Δομή Εργασίας και καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού 

 

Φάση B’  –Στάδιο Ανάπτυξης ΣΒΑΚ 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1 : Καθορισμός Διαδικασίας Ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Κατάρτιση Σεναρίων 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων¨ 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5: Κατάρτιση και Υποβολή Σχεδίου Δράσης 

 

 

Τα αντικείμενα και οι επιμέρους εργασίες των Σταδίων παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

  

                                                           
2Rupprecht Consult (editor), Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan, Second Edition, 2019 
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4 ΦΑΣΗ Α’ – ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σ.Β.Α.Κ.  
 

4.1 Στάδιο 1:  Δομή Εργασίας και καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού 

Πρόκειται, για το πρώτο στάδιο της πρώτης φάσης, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία και 

λειτουργία δια-τομεακής ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ εντός του Δήμου, στη δημοσιότητα του έργου 

και στη σύναψη συμφώνου συνεργασίας με τους καθύλην αρμόδιους φορείς που θα 

συμμετέχουν ενεργά καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Επιπλέον στο στάδιο αυτό, θα 

πραγματοποιηθεί ανασκόπηση και ανάλυση των σχετικών μελετών που αφορούν στους μέχρι 

σήμερα αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου και σχετίζονται με το ΣΒΑΚ. Περιλαμβάνει, τα 

ακόλουθα: 

 

4.1.1 Συγκρότηση δικτύου φορέων και υπογραφή συμφώνου συμμετοχής 

Υποστήριξη του Δήμου στον συντονισμό των επαφών με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τη 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ, το ΚΤΕΛ Ρόδου, το Σύνδεσημο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί Ρόδου, τα πρακτορεία 

αστικών διανομών, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δωδ/σου,  

το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων «Κολοσσός», την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, 

εκπρόσωποι της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου- Παρατηριτηριο οδικής ασφάλειας  αλλά και όποιους άλλους 

οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς διαθέτουν στοιχεία και μπορούν να συμβάλουν στην 

αρτιότητα της μελέτης. Σύμφωνα με το  Άρθρο 6 του Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’ /16.03.2021), ο 

Δήμος καλείται να συγκροτήσει το Δίκτυο Φορέων και να καταρτίσει Σύμφωνο Συμμετοχής για 

τον σκοπό της συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων, τα 

οποία θα περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μελών του δικτύου στην ανά στάδιο 

ανάπτυξη του ΣΒΑΚ3. 

 

4.1.2 Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ 

Υποστήριξη του Δήμου στην δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας ΣΒΑΚ όπου θα παρουσιάζονται 

όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής, είναι να 

ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους πολίτες και τους φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να 

καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχετικά ερωτήματα που θα σχεδιάζει και θα αναρτά ο 

Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Δήμο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για την ευρεία διάδοση 

της ιστοσελίδας και την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού, ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει την 

σύνδεση της ιστοσελίδας με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram 

κ.α.) καθώς και με τις ιστοσελίδες του Δήμου, της Περιφέρειας, των Φορέων Δ.Σ. κτλ. αλλα και 

την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα RHODES PUBLIC TRANSPORT όπου και υπαρχει η 

δυνατότητα ανάρτησης ερωτηματολογίων αναφορικά με παρεμβάσεις (υφιστάμενες ή 

μελοντικές) που έχουν σχέση με την κινητικότητα. 

                                                           
3
 Άρθρο 6, Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’ /16.03.2021) 

2.Το σύμφωνο συμμετοχής καταρτίζεται με ευθύνη του φορέα εκπόνησης σε συνεργασία με το δίκτυο 
φορέων και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, στη φάση της προετοιμασίας, εντός 
προθεσμίας που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης. Τροποποιήσεις ως προς τη σύνθεση του δικτύου 
φορέων λαμβάνουν χώρα έως το πέρας της ολοκλήρωσης του σταδίου 3 της φάσης Β’ του άρθρου 7. Τα 
εμπλεκόμενα μέρη του δικτύου φορέων υποβάλλουν απόψεις για το στάδιο του κύκλου Σ.Β.Α.Κ. κατά το 
οποίο εγγράφονται στο δίκτυο φορέων και για τα επόμενα στάδια αυτού. 
3.Στο σύμφωνο συμμετοχής προβλέπονται η δυνατότητα προσχώρησης νέων ή αποχώρησης 
εγγεγραμμένων εμπλεκόμενων μερών στο δίκτυο φορέων και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. 
4.Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3, εφόσον το σύμφωνο συμμετοχής δεν έχει 
συνυπογραφεί από κανέναν ενδιαφερόμενο, ο φορέας εκπόνησης καταρτίζει το Σ.Β.Α.Κ. χωρίς τη 
συγκρότηση του δικτύου φορέων. Τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν στην κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. μέσω 
των διαβουλεύσεων της φάσης Β’. 
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Τα ερωτήματα θα σχετίζονται με τον καθορισμό των προβλημάτων κινητικότητας της πόλης, 

την πρόταση πιθανών λύσεων, το πώς βλέπουν οι κάτοικοι τον Δήμο τους σήμερα και πως 

επιθυμούν να τον δουν να διαμορφώνεται στο μέλλον. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι πολίτες 

θα συμβάλλουν δυναμικά στη διαμόρφωση του οράματος και των στόχων που θέλει να επιτύχει 

ο Δήμος, πετυχαίνοντας έτσι τη συμμετοχική προσέγγιση που είναι και το ζητούμενο κάθε 

ΣΒΑΚ. Η σελίδα θα πρέπει να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό (παραδοτέα Σταδίων, νέα 

ερωτήματα, γεγονότα και δράσεις που σχετίζονται άμεσα με τη βιώσιμη κινητικότητα στον 

Δήμο, κλπ.). Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

έναρξη του έργου και να ενσωματώνει όλο το πληροφοριακό υλικό για το έργο. Συγχρόνως θα 

έχει δημιουργηθεί το πρώτο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα στοχεύει στην καταγραφή 

των βασικών προβλημάτων κινητικότητας των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου, αλλά και 

της άποψής τους για την ιεράρχηση των δράσεων βιώσιμης κινητικότητας που θα επιθυμούσαν 

να πραγματοποιηθούν.  

 

4.1.3 Λογότυπο ΣΒΑΚ 

Ο Ανάδοχος καλείται, σε συνεργασία με το Δήμο, να σχεδιάσει ένα λογότυπο για το ΣΒΑΚ του 

Δήμου συνοδευόμενου από σχετικό σλόγκαν, τα οποία θα χρησιμοποιήσει στη σχεδίαση της 

ιστοσελίδας και των ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου. 

 

4.1.4 Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της περιοχής 

μελέτης 

Στον Ανάδοχο θα δοθούν από τον Δήμο όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί και σχετίζονται 

άμεσα ή και έμμεσα με το αντικείμενο της μελέτης όπως (όχι περιοριστικά) μελέτες 

κυκλοφοριακές, συγκοινωνιακές, πολεοδομικές, κοινωνικοοικονομικές και αναπτυξιακών 

έργων, χαρτογραφικά υπόβαθρα, κτλ. 

 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι βασικές σχετικές μελέτες που διαθέτει στην ο 

Δήμος Ρόδου και θα περιληφθούν στον φάκελο της μελέτης που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο 

μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Πίνακας 1: Διαθέσιμα στοιχεία 

Α/α Τίτλος Μελέτης Μελετητής Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

1 

«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Ρόδου», Α΄ 

Στάδιο  

Παπαχριστοδούλου 

Γ.  Μωραϊτου Π.  

Δήμος Ροδίων, Δ/νση 

Πολεοδομίας 

2005 

2 

«Ανάπλαση Ανατολικής Ακτής»  

Παπαχριστοδούλου 

Γ.  Μωραϊτου Π.  

Δήμος Ροδίων, Δ/νση 

Πολεοδομίας 

2006 

3 

«Δίκτυο ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου», 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Ροδίων 

Παπαχριστοδούλου 

Γ.  Μωραϊτου Π.  

Δήμος Ροδίων, Δ/νση 

Πολεοδομίας 

2009 

4 «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ. Ρόδου», Β1 

Στάδιο 

 

Τσέτσης Σ. & 

Συνεργάτες 

Σύμβουλοι 

2010 
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Α/α Τίτλος Μελέτης Μελετητής Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Μηχανικοί 

5 ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

«Πολεοδομική  οργάνωση  και καθορισμός 

ειδικών χρήσεων γης και ειδικών όρων και 

περιορισμών δόμησης στη Μεσαιωνική 

Πόλη της Ρόδου» 

Παπαχριστοδούλου 

Γ.   

Δ/νση Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων 

2012 

6 «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της 

Ρόδου», 1ο στάδιο μελέτης , Ανάλυση 

υφιστάμενη κατάσταση, προτεινόμενη 

κυκλοφοριακή οργάνωση περιοχής μελέτης 

Ριζομιλιώτης Χ.  

Denco 

Συγκοινωνιακές 

μελέτες ΕΠΕ 

2013 

7 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ρόδου 

2015-2019» 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Προγραμματισμού 

και Οργάνωσης,  

2015 

8 Έγκριση εγκατάστασης φωτεινής 

σηματοδότησης στη συμβολή των οδών 

Δενδρινού και Γρηγορίου Ε’ στο Δήμο 

Ρόδου. (ΦΕΚ 3618 Β’ 8-11-2016) 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

2016 

9 Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 

Εθνάρχου Μακαρίου – Αλλαγή  

κατεύθυνσης των οδών Πλωτάρχου  

Μπλέσσα και Ταρπον Σπρινγκς- 

Αμφιδρόμηση της οδού Γ. Γ. Παπανικολάου -  

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού 

Ακροπόλεως 

 (ΦΕΚ 1643 Β’11-05-2018) 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

2018 

10 «Καθορισμός χώρων στάθμευσης, i. Γενικής 

Χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε 

επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii.Στάσεις 

Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμεΑ στο 

κέντρο της πόλης, ιv. Μοτοποδηλάτων, v.  

Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής 

Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου» 

ΦΕΚ 2843 Β’ 17-07-2018 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

2018 

11 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής 
Πόλης στο Δήμο Ρόδου (ΦΕΚ 1063 Β’ 01-04-
2019) 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

Όχι μεχρι 

σήμερα 

12 Καθορισμός χώρων στάθμευσης Γενικής 
χρήσεως για ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ και ΑμεΑ, 
Καθορισμός χώρων στάθμευσης για την 
εξυπηρέτηση Σχολικών Μονάδων 
Δημιουργία διάβασης πεζών στην Πόλη της 
Ρόδου (ΦΕΚ 2910 Β’ 19-07-2019) 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

2019 

13 Λειτουργία των Φωτεινών Σηματοδοτών 
(αριθμό πρωτ. ΔΟΥ 242/ΦΚ/17-02-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών) στη 
συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Γ. Παπανικολάου  

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

2020 
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Α/α Τίτλος Μελέτης Μελετητής Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

14 Δημιουργία διαβάσεων πεζών και  ορισμός 
ορίου ταχύτητας στη Δ.Ε. Ιαλυσού (ΦΕΚ 
4397 Β’ 6-10-2020) 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

Όχι έως σήμερα 

15 Μονοδρόμηση οδών  Μιχ. Μπόνη,  
τμήματος   Παν. Μιχαηλίδη και 
προτεραιότητες οδών στην περιοχή 
Ροδοπούλας , της  Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

Δήμος Ρόδου, Δ/νση 

Τεχνικών έργων & 

Υποδομών 

Εχει 

εφαρμοστεί 

 

Επίσης θα δοθούν στον Ανάδοχο άλλα έργα που μελετώνται ή έχουν μελετηθεί και πρόκειται να 

υλοποιηθούν άμεσα και συνδέονται άρρηκτα με την κινητικότητα του Δήμου.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκεντρώσει και θα διαθέσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία κρίνει 

απαραίτητα για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος θα εντοπίσει σε 

ποιο βαθμό οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί έχουν υλοποιηθεί και θα εξετάσει και θα 

παρουσιάσει τους λόγους που αυτές οι μελέτες, ή συγκεκριμένα μέτρα αυτών, δεν 

εφαρμόσθηκαν ή σε ποιο βαθμό εφαρμόσθηκαν με επιτυχία. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσει 

αξιολόγηση των δοθέντων μελετών για τον εντοπισμό προτάσεων που χρήζουν 

επαναξιολόγησης. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην ανασκόπηση των ανωτέρω σχετικών μελετών 

και των σχετικών έργων που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση αλλά και 

σχετικών προτάσεων των οποίων η υλοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε. Στη συνέχεια, θα πρέπει 

ο Ανάδοχος, αντλώντας στοιχεία από τις Υπηρεσίες του Δήμου, να υπολογίσει σε ετήσια βάση 

και να παρουσιάσει σε σχετικό πίνακα τους πόρους που διατέθηκαν από τον Δήμο για έργα 

σχετικά με τη βελτίωση της κινητικότητας την τελευταία δεκαετία. 

 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των μελετών θα ληφθούν υπόψιν για τον καθορισμό των 

απαιτούμενων ερευνών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης και θα συμπεριληφθούν στο Παραδοτέο 2 του 

έργου. 
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5 ΦΑΣΗ B – ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ 

 

5.1 ΣΤΑΔΙΟ 1 : Καθορισμός Διαδικασίας Ανάπτυξης 

Κατά το Στάδιο 1, θα πραγματοποιηθεί ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος του συνόλου των 

εργασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς επίσης και των επόμενων 

σταδίων που απαιτούνται για την υλοποίηση του. 

 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις δράσεις που θα 

ενισχύσουν το συνεργατικό σχεδιασμό και την εμπλοκή Φορέων και Πολιτών κατά τη 

διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι Δράσεις του Σταδίου αυτού αφορούν στα παρακάτω: 

 

5.1.1 Οργάνωση Διαβουλεύσεων και συναντήσεων συν-σχεδιασμού  

Η οργάνωση διαβουλεύσεων θα περιλαμβάνει: 

Ορισμό του χρόνου και τόπου που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια 

που θα έχουν σχεδιαστεί και εκτυπωθεί από τον Ανάδοχο πριν από κάθε Διαβούλευση (θα 

τυπωθούν τουλάχιστον 300 αρχικά ενημερωτικά φυλλάδια (ενδεικτικά Α4 διπλωμένο σε 

τρίπτυχο ή διπλωμένο Α5) για την Α’ Διαβούλευση, 500 για τη Β’ Διαβούλευση). Επιπλέον, ο 

Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα τυπώσει την αφίσα του έργου (τουλάχιστον σε 30 αντίτυπα) και 

ένα Roll Up που θα χρησιμοποιηθούν στις Διαβουλεύσεις και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα 

αφορούν το ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή, να ετοιμάσει τη λίστα των προσκεκλημένων φορέων και συλλόγων πολιτών, να ετοιμάσει 

τη σχετική πρόσκληση που θα προωθήσει ο Δήμος, να οργανώσει τον χώρο που θα δοθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, να φροντίσει για τα πρακτικά και τις σχετικές παρουσιάσεις, να 

οργανώσει τη συζήτηση και να καταγράψει τις απόψεις των πολιτών και των Φορέων που θα 

συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

 

Πριν τη διοργάνωση κάθε Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει την ιστοσελίδα ΣΒΑΚ, 

ώστε να μπορούν οι Φορείς και οι Πολίτες να ενημερωθούν για το ΣΒΑΚ, την πορεία του έργου 

και το αντικείμενο της διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα κάθε διαβούλευσης θα 

ενσωματώνονται στα παραδοτέα του αντίστοιχου Σταδίου και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του ΣΒΑΚ.  

 

Η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους χώρους πραγματοποίησης των διαβουλεύσεων κρίνεται 

απαραίτητο να εξασφαλιστεί από τον Δήμο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

Οι συναντήσεις συν-σχεδιασμού, θα πραγματοποιηθούν κατά την απόφαση της στρατηγικής 

ή/και κατά την επιλογή του πακέτου μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα. Οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιηθούν μεταξύ της ομάδας ΣΒΑΚ του Δήμου και του Αναδόχου, και τους 

εμπλεκόμενους Φορείς (π.χ. Ένωση ξενοδόχων, τουριστικά πρακτορεία, ΚΤΕΛ Ρόδου, 

συνδέσμους ταξί, την τροχαία και συλλόγους αστικών εμπορευματικών μεταφορών, κλπ) 

καθώς και με εκπροσώπους πολιτών (ενώσεις ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ, πεζών και σχολικών 

επιτροπών).  

 

Οι συναντήσεις συν-σχεδιασμού (συναντήσεις ομάδας ΣΒΑΚ του Δήμου με εκπροσώπους 

φορέων και Δημόσιες Διαβουλεύσεις) θα πραγματοποιούνται διαδυκτιακά σε περίπτωση 
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έκτακτης ανάγκης (π.χ. περιοριστικά μέτρα για αντιμέτωπιση πανδημίας Covid-19). Ο Ανάδοχος 

θα αναλάβει και σε αυτή την περίπτωση την οργάνωση αυτών των συναντήσεων. 

 

5.1.2 Οργάνωση και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Εργασιών Μελέτης 

Απαραίτητος κρίνεται ο σχεδιασμός του συνόλου των εργασιών που θα υλοποιηθούν κατά τη 

Φάση Ανάπτυξης του ΣΒΑΚ και ο ακριβής χρονοπρογραμματισμός τους. Για τον σκοπό αυτό ο 

Ανάδοχος πριν την έναρξη των ερευνών θα παραδώσει στον Δήμο το μεθοδολογικό πλαίσιο και 

το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ερευνών περιγράφοντας αναλυτικά τις μετρήσεις και τις έρευνες 

που θα οργανώσει, τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιήσει, τις ακριβείς θέσεις μέτρησης, 

τη δειγματοληψία, τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλέξει και τη διάρκεια κάθε 

εργασίας, προκειμένου να εγκριθούν από την επιτροπή ΣΒΑΚ του Δήμου. 

 

Η διαδικασία, τα εργαλεία και ο χρονοπρογραμματισμός των διαβουλεύσεων αλλά και όλων 

των άλλων δράσεων ενημέρωσης φορέων και πολιτών, καθώς και το πρόγραμμα εργασιών και 

το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα θα περιγραφούν αναλυτικά από τον Ανάδοχο στο  Παραδοτέο 

1 του έργου που ο Ανάδοχος θα παραδώσει τρεις  (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

του. Επιπλέον, στο Παραδοτέο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τους κινδύνους και τα 

ρίσκα που μπορεί να προκύψουν κατά τη φάση αυτή καθώς και να προτείνει βασικές 

εναλλακτικές για την αποφυγή τους.  Το Παραδοτέο 1 μετά την παραλαβή και έγκριση του από 

την Αναθέτουσα Αρχή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

 

5.2 ΣΤΑΔΙΟ 2 : Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Κατάρτιση Σεναρίων 

Το Στάδιο 2, θα ξεκινήσει με τη διεξαγωγή της 1ης Διαβούλευσης, την οποία θα  διοργανώσει ο 

Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και με τη συμμετοχή φορέων, οργανώσεων 

πολιτών και επιχειρηματιών. Στόχος της Διαβούλευσης, θα αποτελέσει η κατάθεση σχολίων και 

απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα κινητικότητας. 

 

Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος, θα πραγματοποιήσει συλλογή στοιχείων χρήσεων γης και οδικού 

δικτύου, στοιχεία μετακινήσεων (κυκλοφοριακοί φόρτοι, έρευνα Προέλευσης – Προορισμού, 

Δημοσίων Συγκοινωνιών (Δ.Σ.) και χαρακτηριστικά στάθμευσης), στοιχεία τροχαίων 

ατυχημάτων/συμβάντων, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία εξυπηρέτησης των 

μετακινούμενων (αξιοποίηση υπαρχουσών σχετικών μελετών, πραγματοποίηση μετρήσεων και 

έρευνας ερωτηματολογίου). Τέλος θα ακολουθήσει ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων 

αυτών και εντοπισμός των υπαρχόντων προβλημάτων κινητικότητας συμπεριλαμβανομένων 

και των Δημοτικών κτιρίων της περιοχής μελέτης ενώ θα καταρτιστούν σενάρια για την 

κατάσταση της κινητικότητας στην περιοχή παρέμβασης . 

 

Αναλυτικά οι Δράσεις του Σταδίου παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 

 

5.2.1 Οργάνωση της 1ης Διαβούλευσης   

Το Στάδιο 2 θα ξεκινήσει με την διοργάνωση της 1ης Διαβούλευσης που στόχο έχει την 

ενημέρωση των Φορέων και των πολιτών για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου και 

την πραγματοποίηση ανοιχτής συζήτησης επάνω στα βασικά προβλήματα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν. 

 

Αρχικά, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσουν στα πλαίσια της Διαβούλευσης, 

τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
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Αστικής Κινητικότητας και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει τόσο στην ανάπτυξη του Δήμου και 

των γύρω περιοχών όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

 

Θα ακολουθήσει παρουσίαση των προβλημάτων όπως αυτά θα προκύψουν από την 

ανασκόπηση των σχετικών μελετών αλλά και των προτάσεων επίλυσης αυτών. Στη συνέχεια θα 

γίνει ανοιχτός διάλογος με τα θέματα που θα πρέπει το ΣΒΑΚ να εστιάσει.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά, 

όχι μόνο με τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους θα 

μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πόλης όπως οι ίδιοι την οραματίζονται. 

Ταυτόχρονα, θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προβλήματα κινητικότητας που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους ενώ θα δύναται να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο έρευνας μετακινήσεων. 

 

Ο χρόνος και ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο σε 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται τα 

ενημερωτικά φυλλάδια που θα έχει σχεδιάσει κι εκτυπώσει ο Ανάδοχος.    

 

Σε περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. περιοριστικά μέτρα 

αντιμετώπισης πανδημίας covid-19) ο ανάδοχος θα οργανώσει τη Διαβούλευση διαδυκτυακά.   

 

Τα αποτελέσματα της 1ης διαβούλευσης θα ενταχθούν στο Παραδοτέο 2 του έργου το οποίο 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

 

5.2.2 Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Ο Ανάδοχος με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και τις συστηματικές 

παρατηρήσεις της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης, θα οριστούν και σχεδιαστούν οι 

απαραίτητες έρευνες και μετρήσεις των χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, στάθμευσης και 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που θα εστιάσουν στην περιοχή μελέτης. 

 

Οι καταγραφές που στόχο έχουν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

 

5.2.2.1 Απογραφή Οδικού Δικτύου, Χρήσεων Γης, Δημογραφικών και 

Κοινωνικοοικονομικών Στοιχείων της Περιοχής Μελέτης 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να χρησιμοποιήσει ως βάση το ψηφιακό υπόβαθρο που διαθέτει ο Δήμος 

και αφορά στην Δημοτική Ενότητα της Ρόδου το οποίο θα επικαιροποιήσει. με τις καταγραφές 

που περιγράφονται παρακάτω. Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος καλείται να  επικαιροποιήσει το   

ψηφιακό υπόβαθρο σε GIS και να το επεκτείνει στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης (υπόλοιπες 

Δημοτικές Ενότητες που συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης) όπου θα συμπεριλάβει τα 

βασικά χαρακτηριστικά οδικού δικτύου που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και το 

σύστημα των Δ.Σ. που εξυπηρετούν την περιοχή. Οι καταγραφές που αφορούν στην Δημοτική 

Ενότητα Ρόδου είναι: 

 Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, βάσει των γεωμετρικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του. 

 Την κυκλοφοριακή οργάνωση για το οδικό δίκτυο για κατηγορία έως  δευτερεύουσα 

συλλεκτήρια (κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριες) εντός της Δημοτικής 
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Ενότητας Ρόδου και έως κύρια συλλεκτήρια στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης (κύριες και 

δευτερεύουσες αρτηρίες και κύριες συλλεκτήριες) Απογράφονται, οι ισχύουσες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων, μονοδρομήσεις, απαγορεύσεις 

κίνησης σε συγκεκριμένα μέσα, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα), τα στοιχεία της διατομής 

των οδών (αριθμός και πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτη πεζοδρομίων, κατάσταση 

οδοστρώματος και πεζοδρομίων/πεζοδρόμων, κλίσεις οδών – πάνω ή κάτω από 5%, πλάτος 

νησίδας – αν υπάρχει). Επίσης, επί του συνόλου του οδικού δικτύου θα επισημανθούν τα 

οδικά τμήματα που αφορούν σε πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και θα 

απογραφούν τα χαρακτηριστικά αυτών. Οι οδοί στις οποίες θα γίνει πλήρης απογραφή των 

χαρακτηριστικών τους θα προκύψει από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο και κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει πρωτεύουσες και 

δευτερεύουσες αρτηρίες καθώς και πρωτεύουσες συλλεκτήριες οδούς. Ο Δήμος, δύναται να 

υποδείξει και άλλες σημαντικές οδούς χαμηλότερης κατηγορίας σε πλήρη συνεννόηση με 

τον Ανάδοχο (έως τριάντα (30) στο σύνολό τους). 

 Την συγκέντρωση από αρμόδιες υπηρεσίες και καταγραφή, εφόσον χρειάζεται 

επικαιροποίηση πληροφορίας υφιστάμενων σηματοδοτούμενων κόμβων, διαβάσεων πεζών 

και λοιπού εξοπλισμού εξυπηρέτησης των μεταφορών/ μετακινήσεων (στάσεις, θέσεις ταξί, 

θέσεις φορτοεκφόρτωσης, κ.α.) με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που άπτονται της 

κινητικότητας ΑΜΕΑ (ράμπες, οδηγοί τυφλών, ύπαρξη επαρκούς ελεύθερου ύψους και 

πλάτους όδευσης, σημαντικά εμπόδια που εμποδίζουν την κίνηση ΑΜΕΑ, κτλ.). 

 Την καταγραφή της υφιστάμενης ρυθμιστικής κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε 

όλη την περιοχή μελέτης για το ιεραρχημένο δίκτυο της περιοχής μελέτης στις πρωτεύουσες 

και δευτερεύουσες αρτηρίες καθώς και στις κύριες συλλεκτήριες οδούς. 

 Την σύνταξη χάρτη σημαντικών χρήσεων γης (στη βάση του υπάρχοντος χάρτη χρήσεων 

γης και του ΓΠΣ που θα δοθεί στον Ανάδοχο). Αυτό θα αφορά κυρίως τον υπολογισμό των 

ποσοστών χρήσεων γης ανά ζώνη, όπως αυτές θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή για 

τις ανάγκες του κυκλοφοριακού μοντέλου, αλλά και τον εντοπισμό των θέσεων και 

προσβάσεων χρήσεων που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης μετακινήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα (όχι περιοριστικά), ο Ανάδοχος θα περιλάβει στο χάρτη: 

 Αριθμό εργαζομένων για σημαντικές χρήσεις γης 

 Υπηρεσίες τις οποίες επισκέπτονται συχνά ΑΜΕΑ (π.χ. ΚΕΠΑ, υπηρεσίες υγείας, 

υπηρεσίες που δίνουν επιδόματα κλπ.) 

 Δημόσιες υπηρεσίες που επισκέπτεται συχνά ο πολίτης 

 Σημεία με γενικό ενδιαφέρον άρα και ενδιαφέρον από ΑΜΕΑ (π.χ. εμπορικές ζώνες, 

θέατρα/κινηματογράφοι, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) 

 Σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, χώροι πολιτισμού, 

εκκλησίες, περιοχές φυσικού κάλλους κλπ.) 

 Συλλογή κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης σε 

επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή ταχυδρομικού κώδικα (πληθυσμός, Δείκτης Ιδιοκτησίας 

Ι.Χ., ΑΕΠ, κτλ.). Για τις σημαντικές χρήσεις γης (π.χ. νοσοκομεία) ο Ανάδοχος καλείται, 

επίσης να καταγράψει τον αριθμό εργαζόμενων και την επισκεψιμότητα αυτών. 

 

Όλα τα παραπάνω θα εισαχθούν σε βάση δεδομένων (GIS), όπου θα περιγράφονται αναλυτικά 

τα χαρακτηριστικά του ιεραρχημένου οδικού δικτύου. Το δίκτυο θα κωδικοποιηθεί 

(διαχωρισμός σε ζώνες σε συνεργασία με την αναθέτουσα Αρχή) έτσι ώστε να μπορέσει να 

αποτελέσει τη βάση για το κυκλοφοριακό μοντέλο που θα αναπτυχθεί.  
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5.2.2.2 Καταγραφή μετακινήσεων 

Η διαδικασία καταγραφής μετακινήσεων θα περιλαμβάνει: 

 

 Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων σε διατομές. Θα γίνουν με απογραφικά μηχανήματα σε 

τουλάχιστον 20διατομές, με καταγραφή ανά ώρα για δύο 24ωρα. Οι διατομές θα 

προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 Μετρήσεις σύνθεσης της κυκλοφορίας και στρεφουσών κινήσεων σε κύριες διασταυρώσεις 

της περιοχής μελέτης. Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε μία τυπική ημέρα (με 

πρωινό και απογευματινό ωράριο καταστημάτων), σε περίπου 20 κόμβους για τα χρονικά 

διαστήματα 07:00-10:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00. Οι κόμβοι θα προσδιοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Οι παραπάνω μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε τυπική χειμερινή περίοδο ενώ κατά την 

περίοδο τουριστικής αιχμής (θερινή περίοδο) θα πραγματοποιηθεί: 

 

 Έρευνα Προέλευσης Προορισμού παρά την οδό (RSS) σε περίπου 20 θέσεις οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν και κάποιες από τις θέσεις μετρήσεων στις διατομές και τους κόμβους που 

περιγράφηκαν παραπάνω και θα αποτελούν βασικά σημεία εισόδου-εξόδου της περιοχής 

μελέτης. Στόχος της έρευνας Προέλευσης Προορισμού παρά την οδό είναι να αποτυπωθεί η 

εποχιακή ζήτηση της θερινής περιόδου μέσα από την καταγραφή των μετακινήσεων των 

επισκεπτών από και προς τουριστικά σημεία και αξιοθέατα και θερινούς προορισμούς 

(παραλίες Ρόδου) καθώς επίσης και των μετακινήσεων των πολιτών που ενδεχομένως 

διαφοροποιούνται κατά τη θερινή περίοδο. 

 

Τονίζεται πως σε περίπτωση που ισχύουν περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας Covid-

19, όλες οι παραπάνω μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον σε περιόδους 

λειτουργίας λιανεμπορίου και σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την 

βάση δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των 

στοιχείων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα αποτυπωθούν σε κατάλληλους πίνακες και 

διαγράμματα και σε χάρτες κυκλοφοριακών φόρτων (θεματικοί χάρτες GIS) που θα 

απεικονίζουν την Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία, τους Ωριαίους Φόρτους Αιχμής, το Ποσοστό 

Κορεσμού, κτλ.   

 

5.2.2.3 Έρευνα προέλευσης προορισμού (Π-Π) των μετακινήσεων 

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει έρευνα ερωτηματολογίων (αποκαλυπτόμενης και δεδηλωμένης 

προτίμησης-revealed and stated preference) σε νοικοκυριά προκειμένου να καταγράψει για όλα 

τα μέλη τις ημερήσιες μετακινήσεις τους, στοιχεία αυτών και βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή του μεταφορικού μέσου. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα θα ζητηθούν 

ποιοτικοί δείκτες τόσο για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες (π.χ. καθαριότητα, ευκολία προμήθειας 

εισιτηρίων, τήρηση χρονοπρογραμματισμού, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ κλπ.) όσο και για τη χρήση 

ποδηλάτου και την πεζή μετακίνηση. 

 

Ως ελάχιστο απαιτούμενο πληθυσμιακό δείγμα για την εκπόνηση της έρευνας ορίζονται τα 750 

ερωτηματολόγια. Από αυτά, το 1/5 (150 ερωτηματολόγια) θα περιλαμβάνουν την 
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αξιολόγηση ποιοτικών δεικτών του συστήματος Δ.Σ, ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης. Επίσης 

θα πραγματοποιηθεί έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων που ως ελάχιστο απαιτούμενο 

πληθυσμιακό δείγμα ορίζονται τα 200 ερωτηματολόγια. Η κατανομή δείγματος θα γίνει βάσει 

πληθυσμού ζώνης αλλά και άλλων χαρακτηριστικών τα οποία θα οριστούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο της μελέτης. Το δείγμα ερωτηθέντων θα 

πρέπει να είναι χαρακτηριστικό και να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικών κατηγοριών 

πληθυσμού, φοιτητές, ΑΜΕΑ, χρηστών ΔΣ, ανέργων κτλ  

 
Το είδος των ερωτηματολογίων, η μεθοδολογία δειγματοληψίας, η οργάνωση της έρευνας και η 

μεθοδολογία ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας θα προταθεί από τον Ανάδοχο στο 

Παραδοτέο 1 του έργου και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος στην 

προσφορά που θα καταθέσει, καλείται να περιγράψει εκ των προτέρων και όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα (συνέντευξη κατόπιν 

συνεννόησης στα νοικοκυριά τουλάχιστον για τα 150 ερωτηματολόγια που εμπεριέχουν 

έρευνα δεδηλωμένων προτιμήσεων και τηλεφωνική για το υπόλοιπο δείγμα μετά από σχετικό 

ραντεβού και αφού έχει πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση από το Δήμο). 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της Έρευνας Π-Π με κατ’ οίκον επίσκεψη λόγω 

περιοριστικών μέτρων πανδημίας, θα εξεταστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με 

τον Ανάδοχο, ισοδύναμα εκτέλεσης του αντικειμένου (π.χ. τηλεφωνική έρευνα, αντικατάσταση 

μέρους των απαιτούμενων ερωτηματολογίων Π-Π με ερωτηματολόγια έρευνας παρά την οδό, 

κ.α.) 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την 

βάση δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των 

στοιχείων. Από την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν θα προκύψουν τα μητρώα Π-Π 

των συνολικών μετακινήσεων για την περιοχή μελέτης. Συγχρόνως, θα προκύψουν οι βασικοί 

παράμετροι των αλγορίθμων καταμερισμού των μετακινήσεων στα μεταφορικά μέσα και ως εκ 

τούτου τα μητρώα μετακινήσεων ανά μεταφορικό μέσο. 

 

5.2.2.4 Απογραφή των χαρακτηριστικών Στάθμευσης 

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών στάθμευσης σε 12 τουλάχιστον αντιπροσωπευτικές 

διαδρομές κατά τη χειμερινή περίοδο στο σύνολο της περιοχής μελέτης και τουλάχιστον 12 

αντιπροσωπευτικές διαδρομές κατά τη θερινή περίοδο που θα προσδιοριστούν σε 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Για το προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στάθμευσης 

θα πραγματοποιηθεί έρευνα καταγραφής προσφοράς και εναλλαγής (καταγραφή πινακίδων 

κυκλοφορίας ανά ώρα - 06:00-22:00 – κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας με τα 

καταστήματα να λειτουργούν και το απόγευμα). 

 

Αναλυτική απογραφή στάθμευσης καθώς και νυχτερινή απογραφή οχημάτων κατοίκων θα 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή απογραφής του οδικού δικτύου. 

 

Επιπρόσθετα, θα καταγραφεί η προσφορά στάθμευσης εκτός οδού (δημόσιοι και ιδιωτικοί, 

στεγασμένοι ή μη χώροι στάθμευσης), ο αριθμός εισόδων/ εξόδων τους ανά πλευρά 

οικοδομικού τετραγώνου και η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική στην περιοχή απογραφής του 

οδικού δικτύου. 
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Επιπλέον, για το σύνολο της περιοχής μελέτης, θα απογραφούν οι υφιστάμενες θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων, δίκυκλων και τουριστικών λεωφορείων οι οποίες και 

θα περαστούν στο GIS. 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την 

βάση δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των 

στοιχείων. Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αυτής θα υπολογιστεί το ακριβές 

ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης στην περιοχή μελέτης και θα επισημανθούν οι ανάγκες 

στάθμευσης των κατοίκων, των επαγγελματιών και των ΑΜΕΑ. 

 

5.2.2.5 Καταγραφή του συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς 

Θα περιγραφούν, με στοιχεία που θα διατεθούν από τη Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, οι γραμμές, διαδρομές, 

στάσεις, αφετηρίες-τέρματα, είδος και χωρητικότητα οχημάτων, τιμολογιακή πολιτική, 

χρονοπρογραμματισμός γραμμών, επιβατική κίνηση, καθώς επίσης και των σταθμών ταξί και 

φορτοταξί. 

 

Θα γίνει αξιολόγηση της γεωγραφικής κάλυψης της πόλης από τα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς με 

καταγραφή αναγκών για αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών και ένταξη νέων κέντρων 

εξυπηρέτησης καθώς και αξιοποίηση υποδομών “park & ride”. Επίσης, θα αξιολογηθεί η ευκολία 

προσβασιμότητας των οχημάτων και προσπέλασης των στάσεων από άτομα με προβλήματα 

κινητικότητας (ηλικιωμένοι) και ΑΜΕΑ. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί το επίπεδο της πληρότητας 

των λεωφορειακών γραμμών αλλά και της συχνότητας τους σε ώρες αιχμής και μη. 

 

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί, κατά τη χειμερινή περίοδο, μελέτη μετακινήσεων στα 

αστικά λεωφορεία, με έρευνα επιβατικής κίνησης σε 8 λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται 

εντός του Δήμου ή/και σε γειτονικούς δήμους, για μια τυπική ημέρα για ένα 8ωρο (δύο 4ωρα 

πρωινής και απογευματινής αιχμής). Η μελέτη θα επαναληφθεί, κατά τη θερινή περίοδο, σε 20 

τουλάχιστον λεωφορειακές γραμμές που καλύπτουν το οδικό δίκτυο της Ρόδου, κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική ζήτηση κατά 

την περίοδο αυτή και να αποτιμηθεί η ικανοποίηση των επισκεπτών του νησιού. 

 
Σε περίπτωση που ισχύουν περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 τα 

παραπάνω θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον σε περιόδους λειτουργίας λιανεμπορίου και 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (χειμερινή περίοδο), και 

λιανεμπορίου (θερινή περίοδο) ενώ ταυτόχρονα ο Ανάδοχος θα έρθει σε επαφή με την αρμόδια 

αρχή προκειμένου βάσει της εμπειρίας που η τελευταία διαθέτει να καθοριστεί το ποσοστό της 

πραγματικής επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί στα καταμετρηθέντα νούμερα.   

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο τα αποτελέσματα της ανάλυσης, σε ψηφιακό υπόβαθρο, 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω, τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και 

την βάση δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των 

στοιχείων. 

 

5.2.2.6 Καταγραφή δεδομένων για εναλλακτική μετακίνηση 

Από την έρευνα Π-Π, θα εντοπιστούν τα σημεία έλξης/παραγωγής των σημαντικότερων ροών 

πεζών, οι οποίες θα συσχετιστούν με τις υφιστάμενες και επικείμενες υποδομές πεζοδρόμων. 

 

Επιπλέον, θα εντοπιστούν και οι θέσεις με σημαντικές ροές ποδηλάτων οι οποίες θα 
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συσχετιστούν και με τις επικείμενες υποδομές ποδηλατοδρόμων. Ταυτόχρονα θα διερευνηθούν 

πιθανά σημεία χωροθέτησης σταθμών ποδηλάτων και συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

 
Σε συνεργασία με τον Δήμο, θα καθοριστούν διαδρομές καταγραφής πεζών και θα συλλεχθούν 

τα αντίστοιχα στοιχεία. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 5 διατομές στην 

περιοχή μελέτης. Επιπλέον, θα πρέπει να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα ποσοστά ΑμεΑ 

και ΑΜΚ στο σύνολο των μετακινούμενων.  

 

Τέλος θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν στοιχεία σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και να προσδιοριστεί ο βαθμός διείσδυσης στο γενικό 

πληθυσμό του δήμου των ηλεκτροκίνητων οχημάτων καθώς και οχημάτων εναλλακτικών 

καυσίμων 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο, εκτός από τα αποτελέσματα της ανάλυσης σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται παραπάνω, τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την βάση 

δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των στοιχείων. 

 

5.2.2.7 Καταγραφή ατυχημάτων και προσδιορισμός μελανών σημείων 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στοιχείων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της 

περιοχής μελέτης για τα τελευταία 5 έτη. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από τις αστυνομικές 

αρχές και από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, ειδικότερα όσον αφορά σε θανατηφόρα ατυχήματα και ατυχήματα 

με τραυματισμό για τα οποία συμπληρώνεται ΔΟΤΑ. 

 

Από την ανάλυση των ατυχημάτων θα προκύψουν τα μελανά σημεία και οδικά τμήματα του 

οδικού δικτύου που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων. 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Δήμο εκτός από τα αποτελέσματα της ανάλυσης σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται παραπάνω, τα πρωτογενή συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την βάση 

δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των στοιχείων. 

 

Για όλα τα παραπάνω και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ερευνών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να δίνει στην Αναθέτουσα Υπηρεσία του Δήμου εβδομαδιαίο προγραμματισμό των 

καταγραφών, επισημαίνοντας και τυχόν αστοχίες της προηγούμενης εβδομάδας και τον τρόπο 

κάλυψης τους. Στον προγραμματισμό θα αναφέρονται η μέρα και το ακριβές διάστημα 

εκπόνησης κάθε έρευνας, τα άτομα που θα απασχοληθούν ή/και ο εξοπλισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί, το δείγμα του πληθυσμού ή/και οι θέσεις καταγραφής και ότι άλλα στοιχεία 

κρίνει η Αναθέτουσα αρχή ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στη σχετική αναφορά. 

 

5.2.3 Σενάρια για την κινητικότητα της περιοχής παρέμβασης 

 

Μετά τη συλλογή των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών/χωροτακτικών δεδομένων, θα 

πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και προσαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου με στόχο την 

προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση της  και τη διαμόρφωση και 

αξιολόγηση των προτεινόμενων σεναρίων για την προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας (εναλλακτικά σενάρια κυκλοφοριακής διαχείρισης). Οι εργασίες για την επίτευξη 

των παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στα βήματα που ακολουθούν. 
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Τονίζεται, πως στην περίπτωση που ισχύουν περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας 

Cοvid-19 και οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί υπό ειδικές συνθήκες, η κατάσταση θα 

πρέπει να αποτυπωθεί μεν όπως καταγράφηκε αλλά λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους 

αυξητικούς συντελεστές  στις μετακινήσεις μετά από σχετική ανάλυση των δεδομένων στην 

οποία θα προβεί ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

 

5.2.3.1 Υπολογισμός της υφιστάμενης ζήτησης των μετακινήσεων 

Ως πρώτο βήμα του παρόντος σταδίου εργασίας θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις έρευνες Π-Π στα νοικοκυριά, ώστε με αναγωγή του 

δείγματος να προκύψουν τα υφιστάμενα μητρώα Π-Π μετακινήσεων για τα διάφορα 

μεταφορικά μέσα. Τα μητρώα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του προτύπου 

των τεσσάρων βημάτων που θα ακολουθήσει. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία από τα 

ερωτηματολόγια στα οποία δηλώνεται η προέλευση και ο προορισμός του μετακινούμενου θα 

ανοιχτούν με βάση το ποσοστό του δείγματος, το σύνολο των φόρτων που θα καταγραφούν 

στο οδικό δίκτυο και την επιβατική κίνηση των γραμμών για τις μετακινήσεις με Δ.Σ. Το πρώτο 

άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί στη μέση περίπου της έρευνας, όταν δηλαδή θα έχουν 

συμπληρωθεί κατά το ήμισυ το δείγμα – ζεύγη Π-Π.  

 

Στη συνέχεια θα εντοπιστούν αν υπάρχουν κενά σε ζώνες προέλευσης και προορισμού και θα 

γίνει στοχευόμενη δειγματοληψία στα υπόλοιπα ώστε να καλυφθεί στο σύνολό της η περιοχή 

μελέτης με το κατάλληλο δείγμα, όπως αυτό θα προκύψει από την επεξεργασία των 

πληθυσμιακών στοιχείων και των χρήσεων γης της κάθε ζώνης. 

Με τα στοιχεία της έρευνας παρά την οδό, θα υπολογιστεί και η διαφοροποίηση της ζήτησης 

των μετακινήσεων και της κατανομής στα μεταφορικά μέσα και για τη θερινή περίοδο. 

 

5.2.3.2 Ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

Η ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αποσκοπεί στην αποτύπωση 

των χαρακτηριστικών του συγκοινωνιακού συστήματος της περιοχής μελέτης. Πιο 

συγκεκριμένα, από τις αυτοψίες, την έρευνα ερωτηματολογίων και την έρευνα μετακινήσεων 

Δ.Σ. παρά την οδό και στα δημόσια μεταφορικά μέσα θα αποτυπωθούν οι γραμμές του 

συστήματος Δ.Σ. της περιοχής μελέτης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών (συχνότητες, 

χρόνοι διαδρομής, στάσεις, πληρότητες, στόλος κλπ).  Συγχρόνως, για το οδικό δίκτυο θα 

αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων (χωρητικότητα, λωρίδες, πλάτη, 

νόμιμη και παράνομη στάθμευση, φόρτιση κτλ.), θα αναλυθούν τα στοιχεία σηματοδότησης και 

θα και θα βρεθούν οι κόμβοι και τα ποσοστά με τα οποία η κάθε κυκλοφοριακή ζώνη διοχετεύει 

τις μετακινήσεις της στο δίκτυο. 

 

Η προσφερόμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση θα προσομοιωθεί τόσο για τη χειμερινή όσο και 

για την καλοκαιρινή περίοδο όπου υπάρχουν σχετικές αλλαγές (π.χ. θερινά δρομολόγια Δ.Σ, 

δρόμοι που πιθανός πεζοδρομούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κ.α.) 

 

5.2.3.3 Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου 

Η ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αποσκοπεί στην αποτύπωση 

των χαρακτηριστικών του συγκοινωνιακού συστήματος της περιοχής μελέτης. Πιο 

συγκεκριμένα, από τις αυτοψίες, την έρευνα ερωτηματολογίων και την έρευνα μετακινήσεων 

ΔΣ. παρά την οδό και στα δημόσια μεταφορικά μέσα θα αποτυπωθούν οι γραμμές του 

συστήματος Δ.Σ. της περιοχής μελέτης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών (συχνότητες, 

χρόνοι διαδρομής, στάσεις, πληρότητες, στόλος κτλ).  Συγχρόνως, για το οδικό δίκτυο θα 
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αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων (χωρητικότητα, λωρίδες, πλάτη, 

νόμιμη και παράνομη στάθμευση, φόρτιση κτλ.), θα αναλυθούν τα στοιχεία σηματοδότησης και 

θα βρεθούν οι κόμβοι και τα ποσοστά με τα οποία η κάθε κυκλοφοριακή ζώνη διοχετεύει τις 

μετακινήσεις της στο δίκτυο. 

 

5.2.3.4 Ανάπτυξη και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου 

Μετά τον καθορισμό όλων των απαραίτητων στοιχείων, θα ξεκινήσει η ανάπτυξη και 

προσαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου. Για την εκτίμηση της ζήτησης των μετακινήσεων 

θα αναπτυχθεί το κλασσικό μοντέλο τεσσάρων βημάτων (γένεση, κατανομή στο χώρο, 

κατανομή στα μεταφορικά μέσα και κατανομή στο δίκτυο). Η γένεση των μετακινήσεων θα 

προσομοιωθεί με ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τη διαμόρφωση του οποίου θα 

εξεταστούν ως μεταβλητές όλα τα συλλεχθέντα κοινωνικοοικονομικά, δημογραφικά και 

πολεοδομικά στοιχεία της περιοχής μελέτης (πληθυσμός, χρήσεις γης, ΑΕΠ, δείκτη ιδιοκτησίας 

Ι.Χ κ.α.)  και θα χρησιμοποιηθούν τα στατιστικώς σημαντικά και ανεξάρτητα.  Για την κατανομή 

των μετακινήσεων στο χώρο και τον υπολογισμό του ολοκληρωμένου μητρώου Π-Π θα πρέπει 

να αναπτυχθεί ένα μοντέλο βαρύτητας, το οποίο θα στηρίζεται στις παραγωγές και έλξεις από 

κάθε ζώνη και στους συντελεστές μεμονωμένης στάθμισης που θα αντιστοιχούν στην 

χρονοαπόσταση μεταξύ των ζωνών.   

 

Για την κατανομή στα διάφορα μεταφορικά μέσα και τον υπολογισμό των αντίστοιχων 

μητρώων Π-Π, θα δημιουργηθούν μοντέλα επιλογής μέσου τα οποία θα βασιστούν στα 

αποτελέσματα της έρευνας δεδηλωμένων προτιμήσεων και στα στοιχεία γενικευμένου κόστους 

που θα προκύψουν από αυτά.  Το μοντέλο επιλογής μέσου που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 

είναι μοντέλο logit ή probit ή nested logit ανάλογα με τις κατανομές που θα προκύψουν από τα  

δεδομένα που θα συλλεχθούν. Στην ανάπτυξη του μοντέλου επιλογής μέσου θα διερευνηθεί και 

η στατιστική σημαντικότητα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και άλλων δεικτών. Με τον 

τρόπο αυτό  θα εκτιμηθεί η συμβολή τους στην τελική επιλογή του μέσου,. Το μοντέλο επιλογής 

μέσου θα πρέπει να περιλαμβάνει παραμέτρους με ευαισθησία στις αλλαγές που αφορούν στην 

εισαγωγή υποδομών και πολιτικών με τα οποία προωθούνται τα ήπια μεταφορικά μέσα ενώ 

στην τελική κατανομή θα συμπεριλαμβάνει τα μέσα αυτά (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση, car 

sharing κτλ) ως ξεχωριστές κατηγορίες.  Τέλος, η κατανομή στο δίκτυο τόσο για τα Ι.Χ. οχήματα 

όσο και για τα δημόσια μέσα θα γίνει με τη χρήση αλγορίθμων ελαχιστοποίησης χρόνου τα 

οποία για την περίπτωση των δημοσίων μέσων μεταφοράς θα εμπλέκουν και τον φόρτο των 

οχημάτων ως επιπρόσθετη φόρτιση του δικτύου (additional volume). 

 

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν το κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης το οποίο προτείνεται 

να αναπτυχθεί με χρήση του προγράμματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού και ανάλυσης VISUM ή 

άλλο παρόμοιο. 

 

Το μοντέλο θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τα δεδομένα που θα έχουν συλλεγεί ενώ 

συγκεκριμένοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της προσαρμογής του μοντέλου 

στην παρούσα κατάσταση.  

 

Για την αξιολόγηση της επίδρασης των προτεινόμενων σεναρίων στην προώθηση της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μελέτης θα 

αναπτυχθεί μοντέλο πρόβλεψης της ζήτησης των μετακινήσεων που θα στηρίζεται στη 

μελλοντική εξέλιξη των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και όλων των άλλων 

παρόντων της ΠΜ που εισέρχονται στο μοντέλο γένεση και έλξης. Συγχρόνως για το άνοιγμα 
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των γενέσεων και έλξεων στο χώρο και τη δημιουργία του συνολικού μητρώου Π-Π θα πρέπει 

να καθοριστεί με λεπτομέρεια το μελλοντικό δίκτυο των μετακινήσεων ώστε να βρεθούν οι νέες 

χρονοαποστάσεις που επηρεάζουν το μοντέλο βαρύτητας. 

 

Οι χρονικοί ορίζοντες στους οποίους θα εξεταστούν τα προτεινόμενα σενάρια βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας είναι η πενταετία και η δεκαετία ενώ για κάθε χρονικό σενάριο θα 

πραγματοποιηθεί προσομοίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών τόσο της χειμερινής (τυπικής) 

όσο και της θερινής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο θα αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του 

συγκοινωνιακού δικτύου κατά τους μήνες της υψηλής ζήτησης (εποχικότητα). Ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί στις διαφοροποιήσεις που πραγματοποιούνται τη θερινή περίοδο όσον 

αφορά την κάλυψη και συχνότητα των Δημοσίων Συγκοινωνιών, τις μεταβολές στη λειτουργία 

του οδικού δικτύου (τυχών εποχικές πεζοδρομήσεις ή άλλες ρυθμίσεις), τις τουριστικές 

υπηρεσίες μετακίνησεις που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος (δημοτική γραμμή, τρενάκι, 

τουριστικές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινές μετακινήσεις επισκεπτών κ.α.). 

 

Επισημαίνεται ότι στο πέρας του σταδίου αυτού θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή το 

Παραδοτέο 2 του έργου στο οποίο θα περιλαβάνεται περα από τα αποτελέσματα της 1ης 

διαβούλευσης, το σύνολο των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τα οποία θα προκύψουν 

από την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν και θα περιγράφεται αναλυτικά όλη η 

μεθοδολογία ανάπτυξης του μοντέλου. Συγχρόνως θα παραδοθούν οι σχετικοί μαθηματικοί 

αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ένα από τα στάδια ανάπτυξης του (γένεση, 

κατανομή στο χώρο, κατανομή στα μεταφορικά μέσα και κατανομή στο δίκτυο), το συνολικό 

μητρώο και τα μητρώα μετακινήσεων ανά μεταφορικό μέσο καθώς και όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία που απαιτούνται για την αναπαραγωγή όλων των βημάτων του κυκλοφοριακού 

μοντέλου εντός του λογισμικού σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή θέλει να προβεί σε 

χρήση του μετά το πέρας του παρόντος έργου. Το Παραδοτέο 2 του έργου θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

 

5.3 ΣΤΑΔΙΟ 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και 

στόχων 

Κατά το τρίτο Στάδιο ανάπτυξης του ΣΒΑΚ, θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση στρατηγικών 

ανάπτυξης της πόλης μέσα από την εκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης της περιοχής 

μελέτης. Θα διατυπωθούν τρία (3) μελλοντικά σενάρια στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη 

στρατηγικές προτεραιοτήτων που θα δίνουν έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα. 

 

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ένα κοινό όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα του 

Δήμου Ρόδου, το οποίο και θα επικοινωνήσει στο ευρύ κοινό μέσω εκστρατειών ενημέρωσης 

και ανοιχτών εκδηλώσεων. Παράλληλα, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα 

καθορίσουν τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει σε προτεραιότητα να επιλυθούν.  

 

Οι Δράσεις του παρόντος Σταδίου αναλύονται στις παρακάτω ενότητες. 

5.3.1 Ανάπτυξη και επικοινωνία αρχικού κοινού οράματος και προτεραιοτήτων 

Θα διαμορφωθούν σενάρια εξέλιξης εξωτερικών παραγόντων για την επόμενη πενταετία και 

δεκαετία. Με τον όρο ‘σενάριο’ νοείται η περιγραφή συγκεκριμένων εξελίξεων στο μέλλον, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων που οφείλονται στη μεταβολή εξωτερικών 

παραγόντων (όπως δημογραφικές και οικονομικές αλλαγές) καθώς και των προτεραιοτήτων 

όπως ορίζονται από τις στρατηγικές προτεραιότητες (έμφαση στην ηλεκτροκίνηση ή στη 



 

35 

 

βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας κτλ.)4». Θα αναπτυχθούν τουλάχιστον 3 στρατηγικές για 

την περιοχή μελέτης με χρονικό ορίζοντα την πενταετία και δεκαετία σύμφωνα και με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Τα σενάρια θα βασίζονται σε εκτιμήσεις εξέλιξης κοινωνικοοικονομικών μεγεθών στην περιοχή 

μελέτης, και ευρύτερων εξελίξεων στον τομέα της κινητικότητας. Η μία στρατηγική θα 

αποτυπώνει το μέλλον της πόλης αν δεν αναπτυχθεί τίποτα παραπάνω από τα 

προγραμματισμένα έργα και αν συνεχίζει να ακολουθείται η ίδια συντηρητική στρατηγική που 

εστιάζει στην εξυπηρέτηση των Ι.Χ. ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη θα αποτυπωθούν  πιθανά 

σενάρια μελλοντικής εξέλιξης της πόλης που θα ακολουθούν μια εφικτή αλλά συγχρόνως 

εξελιγμένη στρατηγική η οποία θα βασίζεται στην ανάπτυξη υποδομών και πολιτικών 

προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (έμφαση 

στις Δημόσιες Συγκοινωνίες, έμφαση στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, έμφαση στη μη 

μηχανοκίνητη κινητικότητα κτλ.). 

 

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα κληθεί να εξετάσει πιθανά σενάρια εξέλιξης πληθυσμού, 

απασχόλησης και θέσεων εργασίας. Οι προβλέψεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το 

υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του χώρου, όπως αυτές καθορίζονται 

από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). Για την μελλοντική προβολή του πληθυσμού θα 

χρησιμοποιηθούν δεδομένα από την τελευταία απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και 

από τους πληθυσμούς σχεδιασμού/χωρητικότητας και τις πολεοδομικές τάσεις, όπως αυτές 

καταγράφονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει κατά την κατάθεση της πρότασης του, κατάλληλες τεχνικές με τις 

οποίες θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν οι στρατηγικές αυτές και η ευαισθησία τους στις 

μεταβαλλόμενες (ενδογενείς και εξωγενείς) συνθήκες κινητικότητας. 

 

Οι εναλλακτικές στρατηγικές θα αποτελέσουν και το αντικείμενο των συναντήσεων συν-

σχεδιασμού με φορείς και Ομάδες Πολιτών. Οι συναντήσεις με τους αρμόδιους Φορείς που 

εμπλέκονται σε κάθε στρατηγική θα καθορίσει την εφικτότητα της υλοποίησης τους, τις 

προϋποθέσεις, τον τρόπο συνεργασίας αλλά και συγχρόνως θα συμβάλει και στην αξιολόγηση 

των επιπτώσεων τους οι οποίες θα εκτιμηθούν με πολυκριτηριακή ανάλυση ή εκτίμηση 

κόστους οφέλους ή και εκτίμηση SWOT. Η συμμετοχή των πολιτών στον καθαρισμό των 

εναλλακτικών στρατηγικών θα διασφαλιστεί μέσω της ιστοσελίδας ΣΒΑΚ. Η ανταλλαγή 

απόψεων θα σχηματίσει και μια πρώτη εικόνα του οράματος που έχουν οι Φορείς και οι Πολίτες 

για την πόλη τους. 

5.3.2 Καθορισμός τελικού οράματος και προτεραιοτήτων 

Μετά από την ανάλυση των προηγούμενων μελετών, τα αποτελέσματα της πρώτης 

διαβούλευσης, των δράσεων συν-σχεδιασμού, αλλά και των δεδομένων που θα συλλεχθούν και 

θα αναλυθούν, θα προκύψουν οι τάσεις του Δήμου όσον αφορά στην αστική ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, την κυκλοφορία, την οικονομία, την καινοτομία κ.α. Συγχρόνως, η ανάλυση των 

συλλεχθέντων κυκλοφοριακών δεδομένων και τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που 

θα καταγράφουν τις απόψεις των πολιτών θα επισημάνουν τα σχετικά προβλήματα, τα οποία 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα προβλήματα και οι ώριμες προτάσεις των πολιτών θα 

                                                           
4 Rupprecht Consult (editor), Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan, Second Edition, 2019. 
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παρουσιαστούν στην επιτροπή ΣΒΑΚ του Δήμου 5 , με τη μορφή τριών εναλλακτικών 

στρατηγικών. Μέσα από τη συνάντηση αυτή θα διαμορφωθεί το όραμα της πόλης, η 

στρατηγική με την οποία θα το εξυπηρετήσει και οι προτεραιότητες τις οποίες θέλει να επιτύχει. 

 

Μετά τη διαμόρφωση του κοινού οράματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει εκ νέου τους 

πολίτες, ώστε αυτοί να κατανοήσουν πλήρως τους στόχους που αυτό εξυπηρετεί. Η συμμετοχή 

και η παρέμβαση των πολιτών σε περίπτωση που δε συμφωνούν με το όραμα του ΣΒΑΚ 

κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό το όραμα θα επικοινωνηθεί μέσα από την ιστοσελίδα 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος 

διαλόγου, ο οποίος θα βοηθήσει στην αποτύπωση των σχολίων και στη διαμόρφωση ενός 

τελικού οράματος που θα εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών και των Φορέων. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προωθήσει το κοινό όραμα μέσα από Δελτία Τύπου 

(τουλάχιστον 3) και αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τουλάχιστον 2 ραδιοφωνικοί 

σταθμοί και συνέντευξη σε 2 τοπικά κανάλια). 

 

5.3.3 Προσδιορισμός επιμέρους στόχων 

Μετά τον καθορισμό του οράματος, ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, θα 

καθορίσει «έξυπνους»6 στόχους που αποτελούν ένα από τα βασικότερα ορόσημα του ΣΒΑΚ. Οι 

στόχοι που θα καθοριστούν σε αυτή τη φάση θα συμπληρώσουν την επιλεχθείσα στρατηγική 

για το μέλλον της πόλης, επιτρέποντας τον έλεγχο της επίδοσης όλου του ΣΒΑΚ μέσα από την 

εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων που θα προταθούν κατά το Στάδιο 6. Η διαδικασία που 

θα ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό των στόχων, την ιεράρχησή τους και την τελική επιλογή 

τους θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι στόχοι θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με το κοινό όραμα 

που αποτελεί και τον απώτερο σκοπό του ΣΒΑΚ. Η επιλογή τους θα προκύψει μέσα από τη 

διαδικασία ιεράρχησης των προσδοκιών. Η συνεχής εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών είναι 

απαραίτητη.  

 

Η ανάπτυξη ειδικών στόχων (συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών) επιτρέπει την 

παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των σκοπών του ΣΒΑΚ και καθορίζει το βασικό 

σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι 

θα πρέπει να είναι ακριβείς κάνοντας χρήση ποσοτικών και ποιοτικών όρων και εύκολα 

κατανοητοί, μετρήσιμοι κι εφικτοί, ενώ πολύ βασικός παράγοντας που θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη είναι τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία και θα πρέπει να επιτευχθούν. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει/συνθέσει τους ειδικούς αυτούς στόχους και να αναπτύξει τη 

μεθοδολογία αξιολόγησής τους. Παραδείγματα στόχων παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί. 
Πίνακας 2: Παραδείγματα ειδικών στόχων του ΣΒΑΚ 

Περιγραφή  Στόχου Ποσοτικοποίηση Στόχου 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

Έτος 

στόχος 

Αναβάθμιση της 

αστικής οδικής 

Μείωση των ατυχημάτων που 

αφορούν στην παράσυρση 

Ατυχήματα 50% 10ετία 

                                                           
5Ως επιτροπή ΣΒΑΚ του Δήμου ορίζεται η κλειστή ομάδα εργασίας που θα έχει συσταθεί από τον Δήμο με 
απόφαση Δημάρχου και θα περιλαμβάνει δημοτικούς υπαλλήλους από διαφορετικά τμήματα του Δήμου 
που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του ΣΒΑΚ 
6  Ως «έξυπνοι» (S.M.A.R.T.) ορίζονται οι στόχοι που είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι 
(Measurable), πραγματοποιήσιμοι (Achievable), σχετικοί με τον σχεδιασμό (Relevant) και με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (Timely). 
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Περιγραφή  Στόχου Ποσοτικοποίηση Στόχου 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Στόχος 

Έτος 

στόχος 

ασφάλειας πεζού στο αστικό οδικό δίκτυο. 

Αύξηση της 

προσβασιμότητας 

Αύξηση των διαδρομών που 

μπορούν να γίνονται 

ανεμπόδιστα από ανθρώπους 

με κινητικά προβλήματα. 

χλμ. 80% 10ετία 

Μείωση των 

περιβαλλοντικών 

ρύπων 

Μείωση του CO2 εντός του 

αστικού κέντρου 

χλγρ. 10% 10ετία 

Αύξηση της χρήσης 

Δ.Σ. 

Αύξηση του ποσοστού χρήσης 

των αστικών Δημοσίων 

Συγκοινωνιών με τελικό 

προορισμό το κέντρο της πόλης 

Μετακινήσεις 30% 10ετία 

Αύξηση των ήπιων 

μεταφορικών 

υποδομών 

Αύξηση των πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων 

χλμ. 60% 10ετία 

 

Η παραπάνω μεθοδολογία και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις που τελικά θα αξιολογηθούν 

καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων και η τελική 

προσέγγιση πάνω στην οποία θα βασιστεί ο καθορισμός των χρονικών σεναρίων αλλα και η 

διαδικασία και η τελική διαμόρφωση των στόχων και των δεικτών παρακολούθησης της 

εξέλιξής των στόχων του ΣΒΑΚ Ρόδου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο  Παραδοτέο 3 του 

έργου το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

 

5.4 ΣΤΑΔΙΟ 4:  Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

Το Στάδιο 4 θα ξεκινήσει με τον καθορισμό των εναλλακτικών μέτρων και υποδομών με 

γνώμονα την εξυπηρέτηση του οράματος και των στόχων που έχουν επιλεχθεί από το Δήμο. 

Κάνοντας χρήση κυκλοφοριακού προτύπου θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη εκτίμηση των 

επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων και υποδομών στο δίκτυο μεταφορών, πριν αυτά 

παρουσιαστούν στη δεύτερη διαβούλευση (διοργανωμένη από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δεύτερης διαβούλευσης και 

τις τελικές προτάσεις/ αλλαγές/ απόψεις των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί η 

ενσωμάτωση των μέτρων σε ολοκληρωμένα «πακέτα μέτρων» η αξιολόγηση των οποίων θα 

οδηγήσει στα τελικά πακέτα μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα (5ετία και 10ετία). Για κάθε χρονικό 

ορίζοντα θα υπολογιστούν οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον, 

καθώς και οι δείκτες με τους οποίους αυτές θα παρακολουθούνται. 

 

Πιο αναλυτικά το παρόν Στάδιο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

 

5.4.1 Διαμόρφωση πακέτου μέτρων ΣΒΑΚ 

Στη αρχή του Σταδίου 4 θα διαμορφωθεί μια λίστα με μέτρα πολιτικής, υποδομών και 

τεχνολογίας η οποία θα μπορεί να εξυπηρετήσει την επιλεγείσα στρατηγική, το όραμα και τους 

στόχους του Δήμου. Τα μέτρα αυτά θα συνδυαστούν και θα αποτελέσουν τα εναλλακτικά 

πακέτα μέτρων κάθε χρονικού ορίζοντα (5ετίας και 10ετίας), με κριτήριο τις επιπτώσεις τους 

στους δείκτες στόχων που έχουν οριστεί στο προηγούμενο στάδιο.  
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Τα μέτρα θα πρέπει να αναλύονται και να κατηγοριοποιούνται κατ' ελάχιστον στις κάτωθι 
ενότητες:  

1. ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, 

2. προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο), 

3. εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο μεταφορών 

για το σύνολο των χρηστών, 

4. βελτίωση της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών της 

οδού, 

5. μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, 

6. προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 

μεταφορών, 

7. καλύτερη διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής, 

8. οργάνωση της στάθμευσης, 

9. αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. 
 

Λόγω περιορισμένων προϋπολογισμών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα τελικά επιλεγμένα μέτρα, 

πολιτικές και υποδομές να αποδίδουν τα μέγιστα για το σύνολο των χρημάτων που 

δαπανούνται. Για τον λόγο αυτό θα προηγηθεί μια εκτίμηση των μέτρων/υποδομών/πολιτικών 

με αξιολόγηση κόστους - οφέλους. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η επιλογή ρεαλιστικών 

και οικονομικά εφικτών μέτρων και υποδομών. 

 

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα εστιάσει στα προτεινόμενα μέτρα που 

θεωρεί ως τα πλέον σημαντικά και θα εκτιμήσει τη σχέση κόστους – οφέλους, προκειμένου να 

ενισχυθεί η αξιοπιστία εφαρμογής τους και να αποφευχθεί η επιλογή εκείνων των οποίων η 

εφαρμογή δεν είναι οικονομικά ρεαλιστική. Στην όλη διαδικασία η συνεκτίμηση του κόστος 

συντήρησης κρίνεται αναγκαία. Στη συνέχεια τα τελικά σενάρια θα εμπλουτιστούν με 

λεπτομερέστερη περιγραφή για την εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων και πολιτικών. Η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται πολύ και από τον βαθμό της μεταξύ τους 

συνέργειας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρούνται ως «πακέτα» μέτρων και όχι 

μεμονωμένα. Η επιλογή θα βασιστεί στην εμπειρία άλλων περιοχών που εφάρμοσαν παρόμοιες 

πολιτικές και θα πρέπει να συνάδει με το απαιτούμενο κόστος υλοποίησης. Ο Ανάδοχος σε 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή αφού επαναξιολογήσει το πλαίσιο των διαθέσιμων 

πόρων, θα προσδιορίσει ένα «πακέτο» μέτρων διασφαλίζοντας τη σύνδεσή τους με τους 

προκαθορισμένους στόχους του ΣΒΑΚ. 

 

Ενδεικτικά (όχι περιοριστικά), τα προτεινόμενα μέτρα προώθησης και διαχείρισης της βιώσιμης 

κινητικότητας μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 

 Ανάπτυξη δικτύου κίνησης πεζών και κοινοχρήστων χώρων 

 Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων και αύξηση του στόλου των κοινόχρηστων ποδηλάτων 

και σταθμών 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας για ΑμεΑ και ΑΜΚ 

 Ιεράρχηση οδικού δικτύου και μείωση των διαμπερών ροών  

 Ολοκλήρωση οδικών υποδομών (περιμετρική οδός, νέα είσοδος πόλης)  και ανακατασκευή 

και ανάπλαση κύριων οδικών αξόνων από τις οποίες διοχετεύεται μεγάλο μέρος της 
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κυκλοφορίας που θα επιτρέπει την ομαλή προσπέλαση των μηχανοκίνητων μέσων και την 

ασφαλή διάβαση των πεζών. 

 Προώθηση των μέσων ήπιας κυκλοφορίας (πεζή, ποδήλατο, ΜΜΜ και ταξί) και της έννοιας 

της βιώσιμης κινητικότητας εν γένει, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης κοινού. 

 Βελτίωση συνέργειας του ποδηλάτου με λοιπά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία και αυτοκίνητα 

/ χώροι στάθμευσης) και εμπλοκή του στην καθημερινότητα της πόλης 

 Ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ και προώθηση μέτρων για την διευκόλυνση της λειτουργίας 

τους (επανασχεδιασμός και ιεράρχηση δρομολογίων, ενιαίο εισιτήριο για ΜΜΜ και 

αξιοθέατα, διαθεσιμότητα φυλλαδίων και έντυπων χαρτών  για τα δρομολόγια, αδιάλειπτη 

και ορθή λειτουργία του Κέντρου  Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου 

moblity.rhodes.gr) 

 Εισαγωγή υποδομών και μέσων για την προώθηση νέων μορφών μηχανοκίνησης στο 

κέντρο της πόλης (ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) 

 

Ο καθορισμός των εναλλακτικών πακέτων μέτρων, θα αποτελέσει και το αντικείμενο των 

συναντήσεων συν-σχεδιασμού με φορείς ή/και Ομάδες Πολιτών εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι 

κλειστές συναντήσεις με τους αρμόδιους Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση κάθε μέτρου 

θα καθορίσει τον ακριβή τρόπο υλοποίησης τους, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο συνεργασίας 

αλλά και το κόστος και το χρόνο για την εφαρμογή τους. 

 

Με τον καθορισμό των εναλλακτικών πακέτων μέτρων και υποδομών θα πραγματοποιηθεί 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τους στις κυκλοφοριακές συνθήκες με τη χρήση του 

κυκλοφοριακού μοντέλου 4 βημάτων. Ο Ανάδοχος θα κληθεί να πραγματοποιήσει πρόβλεψη 

της μελλοντικής ζήτησης μετακινήσεων για κάθε έναν από τους χρονικούς ορίζοντες και για 

κάθε ένα από τα εναλλακτικά πακέτα μέτρων. Η μελλοντική ζήτηση θα στηρίζεται στην εξέλιξη 

των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και όλων των παραγόντων που εισέρχονται στο 

μοντέλο γένεσης και έλξης μετακινήσεων. Συγχρόνως, για τον καταμερισμό της μελλοντικής 

ζήτησης στον χώρο και στα μέσα, θα πρέπει να καθοριστεί με λεπτομέρεια το μελλοντικό 

δίκτυο, ώστε να βρεθούν οι νέες τιμές των παραμέτρων (π.χ. χρονοαποστάσεις) που 

επηρεάζουν τα μοντέλα βαρύτητας και κατανομής στα μέσα. 

 

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εναλλακτικών πακέτων μέτρων ανά 

χρονικό ορίζοντα θα παρουσιαστούν στη δεύτερη διαβούλευση, όπου και θα αποφασιστεί 

(διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και φορέων) η τελική επιλογή του 

πακέτου μέτρων για κάθε χρονικό ορίζοντα. 

 

Κατόπιν, ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα διαμορφώσει 

το τελικό πακέτο μέτρων κάθε χρονικού ορίζοντα και θα ποσοτικοποιήσει εκ νέου τις 

επιπτώσεις του στις κυκλοφοριακές συνθήκες. Με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

κυκλοφοριακού προτύπου ο Ανάδοχος, θα υποβάλει το τελικό σχέδιο κυκλοφοριακής 

οργάνωσης (τελικά χρονικά σενάρια διαχείρισης βιώσιμης κινητικότητας). 

 

5.4.2 Οργάνωση της 2ης Διαβούλευσης   

Στο πλαίσιο της 2ης  Διαβούλευσης, θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις των προτεινόμενων 

εναλλακτικών μέτρων, δίνοντας την ευκαιρία τόσο στους φορείς όσους και στους πολίτες να 

εκφράσουν την άποψη τους για τα μέτρα που πιστεύουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν την 

επιλεχθείσα στρατηγική, το όραμα και στόχους της πόλης. Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή 

των φορέων και των πολιτών στη διαμόρφωση του τελικού πακέτου μέτρων και παρεμβάσεων. 
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Δύο εβδομάδες πριν τη διοργάνωση της δεύτερης Διαβούλευσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει 

την ιστοσελίδα ΣΒΑΚ, ώστε να μπορούν οι Φορείς και οι Πολίτες να ενημερωθούν για τα 

βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων που έχουν καθοριστεί και να εκφράσουν τις απόψεις τους 

για αυτά είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσα από την συμμετοχή τους στη διαβούλευση. 

Ο χρόνος και ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα διανέμονται τα ενημερωτικά 

φυλλάδια που θα έχει σχεδιάσει κι εκτυπώσει ο Ανάδοχος (500 αντίτυπα). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει και πάλι σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να ετοιμάσει τη λίστα 

των προσκεκλημένων φορέων και συλλόγων πολιτών, να ετοιμάσει τη σχετική πρόσκληση που 

θα προωθήσει ο Δήμος, να οργανώσει τον χώρο που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να 

φροντίσει για τα πρακτικά και τις σχετικές παρουσιάσεις, να οργανώσει τη συζήτηση και να 

καταγράψει τις απόψεις των πολιτών και των Φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση. 

  

Τα εναλλακτικά και τελικά πακέτα μέτρων για κάθε χρονικό ορίζοντα και οι επιπτώσεις αυτών 

στο κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής μελέτης αλλα και τα αποατελέσματα της διαβούλευσης 

θα περιγράφονται αναλυτικά στο Παραδοτέο 4 του έργου το οποίο θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

 

5.5 Στάδιο 5: Κατάρτιση και Υποβολή Σχεδίου Δράσης 

Στο στάδιο αυτό θα προετοιμαστεί ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση των μέτρων.  Ο Ανάδοχος έπειτα από συνάντηση με την Αναθέτουσα Αρχή και τους 

εμπλεκόμενους φορείς θα ετοιμάσει την Πρώτη Έκδοση του ΣΒΑΚ που θα περιλαμβάνει την 

αναλυτική περιγραφή των χρονικών σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας, του τεχνικού και 

οικονομικού προγραμματισμού τους, της σύμπραξης των φορέων που απαιτείται και των 

πιθανών χρηματοδοτικών πηγών, σύμφωνα με τα όσα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. Πέραν των παραπάνω, η Πρώτη έκδοση θα περιλαμβάνει, τους πιθανούς 

κινδύνους καθώς και το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού κι εφαρμογής κάθε μέτρου.  

 

Μετά την ευρεία συζήτηση των, προτεινόμενων από το ΣΒΑΚ, τελικών υποδομών/μέτρων και 

πολιτικών θα καταγραφούν όλες οι απόψεις που αφορούν σε πιθανές συνέργειες φορέων, 

πολιτών και Δημοτικής Αρχής για την προώθηση και την επιτυχή υλοποίησης του ΣΒΑΚ. 

   

Τα παραπάνω θα εμπλουτίσουν την αρχική έκδοση ΣΒΑΚ και θα συντελέσουν στην έκδοση του 

τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ρόδου, ήτοι το Παραδοτέο 5  του 

έργου το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ.  

 

Η ολοκλήρωση και αυτής της φάσης σηματοδοτεί και το τέλος της Φάσης Ανάπτυξης του ΣΒΑΚ 

που έχει ως ορόσημο την Υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης και την έναρξη της υλοποίησης του 

(Στάδιο 6,  άρθρο 8 του Ν.4784/2021 ΦΕΚ 40Α’ 16-03-2021). 
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6 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

6.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 – Καθορισμός Διαδικασίας Ανάπτυξης 

Σκοπός του παραδοτέου είναι η δημιουργία ενός πλήρους αρχείου που θα περιλαμβάνει το 

σύνολο των μεθοδολογιών και του χρονοπρογραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος των 

ερευνών για την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων αλλά και των διαδικασιών δημοσιοποίησης 

και συμμετοχής των πολιτών και φορέων στη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ. Θα διαρθρώνεται σε 

ειδικά θεματικά κεφάλαια που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

 

6.1.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο και χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης των επιμέρους 

εργασιών της μελέτης 

Αρχικά, η έκθεση θα ορίζει τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ανασκόπηση του 

περιεχομένου των υφισταμένων μελετών που θα παραδώσει ο Δήμος στον Ανάδοχο και θα 

αφορούν και τα σχετικά με το έργο συμπεράσματα που θα προκύψουν ώστε να βοηθήσουν 

στην κατάληξη προτεραιοτήτων, οράματος, στόχων και σεναρίων. 

Στη συνέχεια θα καθορίσει τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της υπάρχουσας 

κατάστασης περιγράφοντας με ακρίβεια τη μεθοδολογία των κυκλοφοριακών μετρήσεων και 

των απογραφών, το είδος των ερωτηματολογίων Π-Π και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η 

έρευνα (συνέντευξη κατόπιν συνεννόησης στα νοικοκυριά), τον τρόπο οργάνωσης και 

διεξαγωγής των ερευνών, τα ερωτηματολόγια που θα χρησιμοποιηθούν, τις βάσεις δεδομένων 

που θα καταχωρηθούν τα συλλεγόμενα στοιχεία, τον τρόπο ανάλυσης τους και τα δευτερογενή 

στοιχεία που θα παραχθούν από τις καταγραφές. 

Μεγάλη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην μεθοδολογία σύνθεσης και αξιολόγησης των 

εναλλακτικών στρατηγικών, του κοινού οράματος και των μετρήσιμων στόχων αυτού, των 

εναλλακτικών πακέτων μέτρων καθώς και στον τύπο των μοντέλων και των μεθοδολογιών που 

θα χρησιμοποιήσει για να αξιολογήσει τις στρατηγικές και τα πακέτα μέτρων. 

Μεγάλο μέρος των στοιχείων αυτών θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και στην τεχνική 

προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων καθώς θα αποτελέσουν κριτήρια κατανόησης του έργου 

και αξιολόγησης της τεχνικής μεθοδολογίας. 

Τέλος, απαραίτητο κρίνεται, να δοθεί ο ακριβής χρονοπρογραμματισμός για κάθε βήμα της 

μελέτης ενώ θα πρέπει τονιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις που μπορεί να 

υπάρξουν και ο τρόπος με τον οποίο ο Ανάδοχος θα τους αντιμετωπίσει. 

 

6.1.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Χρονοπρογραμματισμός Υλοποίησης των Δράσεων 

Ενημέρωσης και Διεπαφής με το Ευρύ Κοινό και τους Φορείς.  

Στο παρόν ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει αναλυτικά όλο το μεθοδολογικό πλαίσιο και τον 

χρονοπρογραμματισμό για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και συνεργασίας με το 

ευρύ κοινό και τους φορείς. Η έκθεση θα παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν, τις τεχνολογίες ανάπτυξής τους, τους στόχους των ερωτηματολογίων που θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας με τους πολίτες, τις δράσεις με 

τις οποίες θα προβληθεί το ΣΒΑΚ, τον τρόπο οργάνωσης των διαβουλεύσεων και τα μέσα 

διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων. 

 

Στα πλαίσια του παρόντος Παραδοτέου περιλαμβάνεται περιγραφή της μεθοδολογίας με την 

οποία θα υλοποιηθούν: 

 ο σχεδιασμός και η δημιουργία της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Ρόδου όπου θα υπάρχει όλο το 

σχετικό πληροφοριακό υλικό για το έργο, 
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 η διασύνδεση της ιστοσελίδας με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δημιουργία 

αντίστοιχων λογαριασμών Facebook, Instagram κ.α.) καθώς επίσης και με τις ιστοσελίδες 

του Δήμου, της Περιφέρειας, των φορέων Δ.Σ. κλπ., 

 ο σχεδιασμός και η παράδοση του λογότυπου ΣΒΑΚ του Δήμου, συνοδευόμενο από σχετικό 

σλόγκαν, 

 ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων επικοινωνίας με το κοινό και οι τρόποι 

με τους οποίους το κοινό θα ενημερώνεται και θα παρακινείται να συμμετέχει,  

 ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων ΣΒΑΚ,   

 ο σχεδιασμός και η παραγωγή της αφίσας του έργου, 

 ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός Roll Up παρουσίασης του έργου, 

 η διαδικασία, τα εργαλεία και τα μέσα για τη διοργάνωση των διαβουλεύσεων, καθώς και 

για την τελική αποτίμηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτές, και  

 η μεθοδολογία επικοινωνίας με το ευρύ κοινό και τους πολίτες και οι δράσεις τις οποίες θα 

οργανώσει ή θα συμμετέχει ο Δήμος με στόχο της δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 

ΣΒΑΚ και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

 

6.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 – Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Κατάρτιση Σεναρίων 

Σκοπός του παραδοτέου είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας, η 

αναγνώριση των προβλημάτων και η ανάδειξη ευκαιριών της περιοχής παρέμβασης που 

καλείται να αντιμετωπίσει και να αναδείξει το ΣΒΑΚ αλλα και η διατύπωση σεναρίων. Το 

παραδοτέο θα αποτελείται από τεχνική έκθεση και μια σειρά ηλεκτρονικών αρχείων. Πιο 

συγκεκριμένα, η τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνει: 

 

6.2.1 Συμπεράσματα από την ανασκόπηση των σχετικών μελετών που αφορούν στους 

μέχρι σήμερα αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου και σχετίζονται με το ΣΒΑΚ 

Θα περιλαμβάνεται περιγραφή όλων των μελετών (που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στον 

Ανάδοχο) που έχουν εκπονηθεί και σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με το αντικείμενο της 

μελέτης. Στην περιγραφή θα παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι, τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις όπως προκύπτουν από τις συγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, το παραδοτέο θα 

περιλαμβάνει: 

 

 την αναλυτική περιγραφή όλων των επιμέρους στοιχείων που συνέλλεξε ο Ανάδοχος 

μέσα από επαφές του με τον Δήμο, 

 την αναλυτική περιγραφή των άμεσα με την κινητικότητα έργων που έχουν μελετηθεί 

και πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα,   

 την περιγραφή υφιστάμενων μελετών εφαρμογής που σχετίζονται με την προώθηση 

της βιώσιμης κινητικότητας και αναδεικνύουν την ωριμότητα του Δήμου προς την 

κατεύθυνση αυτή και  

 την ανάδειξη των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου και τον εντοπισμό των 

προβλημάτων και των προτεινόμενων διαχρονικά παρεμβάσεων για την επίλυση τους, 

όπως αυτά προκύπτουν από την ανασκόπηση όλων των ανωτέρω σχετικών μελετών.  

 

6.2.2 Συμπεράσματα από την 1η Διαβούλευση 

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, ήτοι την αναλυτική καταγραφή των 

απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα τοπικά προβλήματα κινητικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα καταγράψει τα βασικά σημεία της Διαβούλευσης (πρακτικά) 

και στη συνέχεια θα συγγράψει και παραδώσει την Έκθεση που θα περιγράφει τη διαδικασία 
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που ακολουθήθηκε, τα βασικά σημεία των παρουσιάσεων, τις απόψεις των πολιτών και των 

φορέων που συμμετείχαν και τα τελικά συμπεράσματα της συνάντησης όπως αυτά θα 

προκύψουν στο τέλος της Διαβούλευσης.  

  

6.2.3 Επεξεργασία-Ανάλυση-Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης θα περιλαμβάνει την επεξεργασία και την ανάλυση 

όλων των συλλεχθέντων δεδομένων, στοιχείων, μετρήσεων και ερευνών, έτσι ώστε να 

προκύψει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του οδικού δικτύου στην 

περιοχή μελέτης αλλά και να εντοπιστούν τα προβλήματα κινητικότητας. 

 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τα οποία θα προκύψουν από την ανάλυση 

των δεδομένων αποτελούν το περιεχόμενο του παρόντος Παραδοτέου. 

Πιο συγκεκριμένα το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου, τις χρήσεις γης και άλλα 

πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τους κυκλοφοριακούς φόρτους των οδικών αξόνων, το 

δίκτυο ΜΜΜ, το καθεστώς στάθμευσης, την οδική ασφάλεια καθώς και πιθανά ειδικά 

κυκλοφοριακά προβλήματα. Διακριτή αναφορά θα γίνει στην μετακίνηση των ΑΜΕΑ με 

γνώμονα την καταγραφή και απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στην 

περιοχή μελέτης. 

 Παρουσίαση των μεγάλων έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν 

βραχυπρόθεσμα και τρόπος επιρροής της υπό μελέτης περιοχής. 

 Παρουσίαση της χωροταξίας και των πολεοδομικών χαρακτηριστικών, διαπιστώσεις και 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση όλων των παραπάνω στοιχείων. Θα 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποδομών και των χρήσεων γης στο σύνολο του Δήμου 

που επηρεάζουν τον χωρικό και κυκλοφοριακό χαρακτήρα του. 

 Πίνακα με τα συλλεχθέντα γεωμετρικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών 

(υφιστάμενη κατάσταση). Όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών αυτά 

περιλαμβάνουν: πλάτος οδοστρώματος, αριθμός και πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, 

μονόδρομη/αμφίδρομη κίνηση οχημάτων, πλάτη πεζοδρομίων, πλάτη ελεύθερης όδευσης 

πεζών, ύπαρξη και πλάτος νησίδων, ποδηλατοδρόμων, κλίση οδών (πάνω ή κάτω από 5%), 

ύπαρξη ραμπών ΑΜΕΑ και οδηγού τυφλών καθώς και αξιολόγηση της λειτουργικότητας 

τους, υλικό του οδοστρώματος και πεζοδρομίου καθώς και αξιολόγηση αυτών (βάσει τις 

ισχύουσας νομοθεσίας). 

 Όσον αφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών αυτά περιλαμβάνουν την 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου έως και το επίπεδο δευτερεύουσας συλλεκτήριας οδού. Οι 

πίνακες θα συνοδεύονται και από το ψηφιακό υπόβαθρο που ο Ανάδοχος θα παραλάβει 

στην έναρξη του έργου από τον Δήμο, το οποίο θα έχει επικαιροποιήσει, με όλα τα 

παραπάνω στοιχεία που θα έχει καταγράψει. 

 Αναλυτική περιγραφή και ανάλυση των μετρήσεων αλλά και πάσης φύσεως συλλογής 

στοιχείων (περιγραφή εντύπων απογραφών και μετρήσεων, θέσεις μετρήσεων κτλ.), 

δηλαδή απογραφή οδικού δικτύου και οργάνωσης κυκλοφορίας, απογραφή Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς, καταγραφή χρήσεων γης και ποσοστών αυτών ανά ζώνη (όπως αυτές θα 

οριστούν για τις ανάγκες του κυκλοφοριακού μοντέλου), καταγραφή της φωτεινής 

σηματοδότησης, μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας. Το σύνολο 

των πρωτογενών στοιχείων (απογραφικά δελτία, μετρήσεις κτλ.) θα περιληφθούν σε 

Παράρτημα στο τέλος της έκθεσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού 

φόρτου, θα αποτυπωθούν σε κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα και σε χάρτες 

κυκλοφοριακών φόρτων. 
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 Αποτελέσματα της καταγραφής της στάθμευσης, δείκτης εναλλαγής και αποτύπωση της 

παράνομης στάθμευσης, με έμφαση στα χαρακτηριστικά στάθμευσης της οριζόμενης 

περιοχής (βλ. περιγραφή Σταδίου 3). Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παράνομης 

στάθμευσης με την βοήθεια διαγραμμάτων και πινάκων για την οριζόμενη περιοχή. 

Παρουσίαση των θέσεων και του καθεστώτος φορτοεκφόρτωσης για όλη την περιοχή 

μελέτης. Παράθεση των Κανονιστικών Αποφάσεων που αφορούν σε απαγορεύσεις σε 

εισόδους σχολείων, Ι.Ν, τραπεζών, ξενοδοχείων κτλ. 

 Συνολική κυκλοφοριακή θεώρηση και επισήμανση των προβλημάτων της περιοχής μελέτης. 

 Αναλυτική περιγραφή της τελικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 

των συλλεγμένων δεδομένων, των στατιστικών αναλύσεων που έγιναν, κτλ. της έρευνας 

ερωτηματολογίου. Το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων θα περιληφθούν σε Παράρτημα 

στο τέλος της έκθεσης. 

 

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από σειρά σχεδίων.  

Τα επεξεργασμένα στοιχεία θα απεικονισθούν σε χάρτες (θεματικοί χάρτες GIS), ως εξής: 

 

Χάρτης Α-1: Οδική Υποδομή & Χρήσεις γης 

Θα περιλαμβάνει, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), τις υφιστάμενες και μελλοντικές οδικές και 

λοιπές υποδομές καθώς επίσης και σημαντικές χρήσεις γης που επηρεάζουν το μεταφορικό 

σύστημα στην περιοχή μελέτης. Το υπόβαθρο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα γίνει αντιπαραβολή με τα τρέχοντα έργα του Δήμου και τις τρέχουσες μελέτες του. 

 

Χάρτης Α-2: Οδικό δίκτυο & Υποδομές 

Θα περιλαμβάνει, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 

την ιεράρχηση του οδικού δικτύου και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά (πλάτη οδών, πλάτη 

πεζοδρομίων, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, σηματοδοτούμενοι κόμβοι κτλ.) στην περιοχή 

απογραφής του οδικού δικτύου. 

 

Χάρτης Α-3: Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), τα αποτελέσματα των κυκλοφοριακών 

φόρτων και μετρήσεων, όπως η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 

πρωινής, απογευματινής και βραδινής αιχμής σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων, στους 

βασικούς οδικούς άξονες καθώς και οι θέσεις των σταθμών μέτρησης κυκλοφοριακών φόρτων. 

Οι χάρτες φόρτων κυκλοφορίας θα υποστηρίζονται από κατάλληλους πίνακες καθώς και από 

σειρά σχημάτων, γραφημάτων κτλ. 

 

Χάρτης Α-4: Στάθμευση 

Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), τα αποτελέσματα της έρευνας στάθμευσης 

όπως τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά ανά οικοδομικό τετράγωνο (προσφορά στάθμευσης, 

ρυθμίσεις στάθμευσης, χώροι στάθμευσης εκτός οδού κλπ.) Οι χάρτες στάθμευσης θα 

υποστηρίζονται από κατάλληλους πίνακες όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός και η τιμολογιακή 

πολιτική των χώρων στάθμευσης εκτός οδού. Επιπλέον θα υπάρχει χάρτης Ειδικών Θέσεων 

Στάθμευσης που θα συμπεριλαμβάνει για όλη την περιοχή μελέτης τις θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης, θέσεις για ΑΜΕΑ και εισόδους-εξόδους από ιδιωτικούς και δημοσίους 

χώρους στάθμευσης, καθώς και όλων των ειδών τις απαγορεύσεις βάσει του Κ.Ο.Κ. 

 

Χάρτης Α-5: Δημόσιες Συγκοινωνίες 



 

45 

 

Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000),  οι υφιστάμενες διαδρομές, οι αφετηρίες 

και οι στάσεις των αστικών λεωφορειακών γραμμών. Στον χάρτη αυτό θα επισημαίνεται ποιες 

από αυτές τις γραμμές (εάν αυτές υπάρχουν) δύνανται να εξυπηρετήσουν ΑΜΕΑ. 

 

Χάρτης Α-6: Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 

Θα απεικονιστεί, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), για τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες 

αρτηρίες καθώς και στις κύριες συλλεκτήριες οδούς, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

 
Χάρτης Α-7: Φωτεινή Σηματοδότηση 

Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000), ή σχηματικές αποτυπώσεις, τα 

χαρακτηριστικά των φωτεινών σηματοδοτών, συνοδευόμενα από ανάλυση κινήσεων, 

καθυστερήσεων, άλλων παραμέτρων λειτουργίας κτλ. 

 

Χάρτης Α-8: Τροχαία Ατυχήματα 

Θα απεικονίζονται, σε κατάλληλη κλίμακα (1:2000),  , οι μελανές θέσεις και τα οδικά τμήματα 

μεγάλης επικινδυνότητας, καθώς και ο αριθμός και το είδος των τροχαίων ατυχημάτων σε κάθε 

μελανή θέση και οδικό τμήμα. 

 

Θα παραδοθούν επίσης χάρτες και για την θερινή περίοδο όπου υπάρχουν σημαντικές 

μεταβολές από τα στοιχεία της χειμερινής. 

 

Οι παραπάνω χάρτες θα παραδοθούν σε έντυπη (σε 4 αντίγραφα) και σε ψηφιακή μορφή, 

δομημένοι σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Επίσης, θα παραδοθούν όλα τα 

πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την καταγραφή της υφιστάμενης  κατάστασης 

(πρωτότυπα των εντύπων απογραφής κυκλοφοριακών φόρτων, χρήσεων γης, στάθμευσης, 

στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων κτλ.) 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Δήμο εκτός από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όλα τα 

παραπάνω πρωτογενή των διαφόρων εντύπων και τα συμπληρωμένα έντυπα καθώς και την 

βάση δεδομένων με την κωδικοποίηση αυτών στην οποία βασίζεται και η ανάλυση των 

στοιχείων.   

 

Επιπλέον στο Παραδοτέο θα εισαχθούν σε ειδικό Παράρτημα όλοι οι εβδομαδιαίοι 

προγραμματισμοί των καταγραφών που ήταν υποχρεωμένος να παρέχει ο Ανάδοχος στην 

Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ερευνών. 

 

Μαζί με την Τεχνική Έκθεση ο Ανάδοχος θα παραδώσει και μια σειρά ηλεκτρονικών 

αρχείων που θα περιλαμβάνουν: 

Στοιχεία προσφοράς οδικού δικτύου 

Σε συνέχεια της απογραφής του οδικού δικτύου, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το ψηφιακό 

υπόβαθρο του βασικού οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης του ΣΒΑΚ, με την κωδικοποίηση 

των οδικών τμημάτων, κόμβων και κύριων κόμβων (σε περίπτωση που αυτοί έχουν οριστεί) και 

ζωνών που έχει δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε μορφή shapefile (*.shp), στη βάση των 

παρακάτω στοιχείων: 

 για τα οδικά τμήματα (links): 

 ονομασία της οδού στην οποία ανήκει το οδικό τμήμα 

 κατηγορία οδού (π.χ. κύρια ή συλλεκτήρια αρτηρία), κωδικοποιημένη με τρόπο 

που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.  
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 μεταφορικά μέσα στα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία επί του οδικού τμήματος 

 αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας 

 αριθμό των λειτουργικών λωρίδων 

 ταχύτητα ελεύθερης ροής (μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα) ανά τύπο οχήματος 

στον οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία 

 πληροφορία για το αν είναι μονόδρομος ή όχι, κωδικοποιημένη με τρόπο που θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 

 χωρητικότητα (οχήματα/ ώρα) 

 στοιχεία μετρήσεων φόρτων για ΙΧ επιβατηγά, ταξί και φορτηγά (24ωρος και 

ωρών πρωινής και απογευματινής αιχμής) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

φάση της παρούσας μελέτης 

 τιμές τυχών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της 

«αντίστασης» (impedance) κάθε οδού (και περιγραφή αυτών των παραμέτρων 

σε συνοδευτικό έγγραφο 

 

 για τους κόμβους (και κυρίους κόμβους, αν αυτοί ορίζονται ξεχωριστά): 

 τύπο σήμανσης, κωδικοποιημένο με τρόπο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή 

 χωρητικότητα 

 τιμές τυχών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της 

«αντίστασης» (impedance) του κάθε κόμβου (και περιγραφή αυτών των 

παραμέτρων σε συνοδευτικό έγγραφο) 

 

 για τις ζώνες: 

 κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (π.χ. πληθυσμός ανά κατηγορία πληθυσμού, 

θέσεις εργαζομένων, κτλ.) που θα χρησιμοποιηθούν για τα μοντέλα γένεσης και 

καταμερισμού των μετακινήσεων στα μέσα 

 

6.2.4 Μαθηματικά πρότυπα και στοιχεία υφιστάμενης ζήτησης μετακινήσεων 

 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τους σχετικούς μαθηματικούς αλγορίθμους που χρησιμοποιήθηκαν 

για κάθε ένα από τα στάδια ανάπτυξής: γένεση, κατανομή στο χώρο και κατανομή στα 

μεταφορικά μέσα, κατανομή στο δίκτυο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται 

για την αναπαραγωγή όλων των βημάτων του κυκλοφοριακού μοντέλου εντός του λογισμικού 

σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή θέλει να προβεί σε χρήση του μετά το πέρας του 

παρόντος έργου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παραδώσει  τα αποτελέσματα από την προσαρμογή 

του μοντέλου στην υφιστάμενη κατάσταση.  

 

Επίσης, θα παραδώσει το συνολικό μητρώο και τα μητρώα μετακινήσεων ανά μεταφορικό 

μέσο, σε 24ωρη βάση και για τις ώρες αιχμής. Το κάθε μητρώο θα παραδοθεί σε μορφή *.xlsx 

(*.xls) ή *.csv και θα φέρει a * a εγγραφές, όπου a ο αριθμός των κυκλοφοριακών ζωνών που 

έχουν οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σημειώνεται ότι θα γίνει προσαρμογή του μοντέλου της χειμερινής περιόδου και στην 

καλοκαιρινή με χρήση των καταγραφών που θα πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων και στις δύο χρονικές περιόδους. 

 



 

47 

 

6.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 – Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, προτεραιοτήτων 

και στόχων 

 

Το Παραδοτέο θα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες: 

 

6.3.1 Παρουσίαση Σεναρίων Μελλοντικών Στρατηγικών Ανάπτυξης 

Στο παρόν ο Ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που 

εξετάστηκαν ώστε να προκύψουν τα εναλλακτικά σενάρια στρατηγικών ανάπτυξης του Δήμου 

Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, θα περιγράψει και θα παραδώσει Χάρτη με τις υφιστάμενες και τις 

μελλοντικές υποδομές που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν, ώστε να δημιουργηθεί το 

υπόβαθρο με τις υποδομές βάσης που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε προσέγγιση. Στη συνέχεια θα 

περιγράψει και εξετάσει τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που θα προτείνει ο Δήμος σε συνδυασμό 

με την υλοποίηση επιπλέον υποδομών και μέτρων βιώσιμης κινητικότητας. Η περιγραφή της 

κάθε εναλλακτικής προσέγγισης θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους Χάρτες. Τέλος, ο 

Ανάδοχος θα παραδώσει και θα περιγράψει τα στοιχεία που αφορούν τη μελλοντική προβολή 

του πληθυσμού, απασχόλησης και θέσεων εργασίας για κάθε χρονικό ορίζοντα, συνοδευόμενη 

από αντίστοιχο Πίνακα αναφοράς σε επίπεδο κυκλοφοριακών ζωνών. 

 

6.3.2 Μεθοδολογία και Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προκαταρκτικών Προσεγγίσεων 

για την Ανάπτυξη του ΣΒΑΚ 

 

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει και περιγράψει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (π.χ. 

πολυκριτηριακή ανάλυση ή /και ανάλυση SWOT) για την αξιολόγηση των προκαταρκτικών 

προσεγγίσεων (όπως αυτές περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα) και τα αποτελέσματα 

αυτής. Επιπλέον, θα περιγράψει την τελική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τον καθορισμό 

των χρονικών σεναρίων όπως αυτή προέκυψε μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

6.3.3 Κοινό Όραμα, Προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι Βιώσιμης Κινητικότητας 

Ο Ανάδοχος θα περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον τελικό 

καθορισμό του κοινού οράματος και των προτεραιοτήτων που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή για 

την περιοχή μελέτης. 

 

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα περιγράψει τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής των ειδικών 

στόχων που ο Δήμος Ρόδου καλείται να πετύχει, καθώς επίσης και τη μεθοδολογία αξιολόγησης 

των ειδικών στόχων που ακολουθήθηκε. Οι στόχοι θα ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια έτσι ώστε 

οι τιμές τους να είναι εφικτές και εύκολα μετρήσιμες. Θα οριστούν οι προϋποθέσεις μέτρησης 

των στόχων – δεικτών (π.χ. ειδικός παρόδιος εξοπλισμός).   

 

6.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 – Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων 

 

6.4.1 Συμπεράσματα από τις συναντήσεις συν-σχεδιασμού και τη 2η Διαβούλευση 

Περιλαμβάνει τα  αποτελέσματα της 2ης Διαβούλευσης και των συναντήσεων συν-σχεδιασμού 

που στόχο έχουν την σύνθεση και την ενημέρωση επάνω στα πακέτα μέτρων που θα επιλεγούν 

για κάθε χρονικό ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα καταγράψει τα βασικά σημεία της 

Διαβούλευσης (πρακτικά), τα βασικά σημεία των παρουσιάσεων, τις απόψεις των πολιτών και 
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των φορέων που συμμετείχαν και τα τελικά συμπεράσματα της συνάντησης όπως αυτά θα 

προκύψουν στο τέλος της Διαβούλευσης, δηλαδή η στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΣΒΑΚ 

καθώς και το όραμα και οι στόχοι για το μέλλον της περιοχής μελέτης. 

 

6.4.2 Καθορισμός Τελικού Πακέτου Μέτρων 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τεχνική έκθεση με τα εναλλακτικά και τελικά πακέτα μέτρων 

κινητικότητας, στην οποία θα περιέχονται τα παρακάτω: 

1. Εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης μετακινήσεων  

2. Πλήρης αιτιολόγηση της επιλογής των τελικών πακέτων μέτρων για κάθε χρονική περίοδο. 

Ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης που θα ενσωματώνεται σε παράρτημα θα αποτελεί η 

συγκέντρωση των κύριων παρατηρήσεων που έγιναν από φορείς και πολίτες και η 

τεκμηριωμένη απάντηση (θετική ή αρνητική) σε αυτές. 

1. Πίνακας και αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων παρεμβάσεων για την πενταετία και 

δεκαετία, συνοδευόμενα από τεκμηρίωση επιλογής τους. 

2. Πίνακας με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όλης της περιοχής μελέτης συνοδευόμενος 

από επαρκή αιτιολόγηση. 

3. Πίνακας μονοδρομήσεων, πεζοδρομήσεων, οδών ήπιας κυκλοφορίας και δικτύου αυτών, 

συνοδευόμενος από αιτιολόγηση δημιουργίας τους για πενταετία και δεκαετία 

4. Πίνακας με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (προτεινόμενη κατάσταση), τα οποία 

θα αφορούν: το πλάτος οδοστρώματος, τον αριθμό και τα πλάτη των λωρίδων 

κυκλοφορίας, την μονόδρομη/αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων, τα πλάτη πεζοδρομίων, 

την ύπαρξη ή όχι και το πλάτος νησίδων, ποδηλατοδρόμων, κτλ. Τα ανωτέρω θα αφορούν 

στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό (5 ετία) 

5. Παρουσίαση του προτεινόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων και αιτιολόγηση της επιλογής 

του και για τους δύο χρονικούς ορίζοντες (5 ετία και 10 ετία) 

6. Παρουσίαση του δικτύου προσβάσιμων αξόνων. 

7. Πίνακα διανοίξεων οδών και τρόπο επιρροής της κυκλοφοριακής ροής στην περιοχή 

μελέτης και για τους δύο χρονικούς ορίζοντες. 

8. Προτάσεις αναμόρφωσης υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων σηματοδοτούμενων κόμβων 

(με αιτιολόγηση πιθανής κατάργησης τους ή τοποθέτησης νέων) και στόχοι και για τους 

δύο χρονικούς ορίζοντες. 

9. Περιγραφή των προτάσεων και ρυθμίσεων που αφορούν στις δημόσιες συγκοινωνίες, 

υφιστάμενες και μελλοντικές, πλήρης τεκμηρίωση αλλαγών/αναδιάρθρωσης δρομολογίων 

αστικών συγκοινωνιών, πίνακα με το δίκτυο των προτεινόμενων στάσεων και των 

συνδέσεών τους με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Πρόταση έγκρισης τουριστικών διαδρομών 

(λεωφορείων, ποδηλάτων κλπ.). Να συμπεριληφθούν σενάρια για την επέκταση των 

υφιστάμενων ή/και δημιουργίας νέων υπηρεσιών μεταφοράς ΑΜΕΑ. 

10. Στόχοι και προτάσεις διαχείρισης της στάθμευσης παρά την οδό. Προτάσεις για την 

διαχείριση των υφιστάμενων ειδικών χώρων στάθμευσης (π.χ. αλλαγή/ δημιουργία νέων 

θέσεων φορτοεκφόρτωσης, ΑΜΕΑ, τουριστικών λεωφορείων, κτλ.). 

11. Προτάσεις για την χωροθέτηση αστικών χώρων μεταφόρτωσης εμπορευμάτων (city 

logistics). 

12. Προτάσεις για τη διαχείριση της διαμπερούς κυκλοφορίας. 

13. Παρουσίαση των υποδομών ηλεκτροκίνησης, των συστημάτων για οχήματα ή ποδήλατα 

κοινής δημόσιας χρήσης και των κινήτρων για τη χρήση ηλεκτροκίνησης και για τους δύο 

χρονικούς ορίζοντες. 

14. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το οδικό δίκτυο 

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται από σειρά πινάκων και τον Χάρτη Τελικής Πρότασης. 
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Χάρτης ΤΠ: Τελική Πρόταση Σεναρίων Διαχείρισης Κινητικότητας 

Θα απεικονιστεί σε κλίμακα 1:1000, η τελική πρόταση σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας (π.χ. 

προτεινόμενες τροποποιήσεις των γραμμών αστικής συγκοινωνίας και στάσεων, προτάσεις 

στάθμευσης, προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, προτεινόμενες διαμορφώσεις πεζοδρόμων, 

οδών ήπιας κυκλοφορίας, δικτύων προσβάσιμων αλυσίδων ΑΜΕΑ, κτλ.). 

 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα παραδώσει σε ψηφιακή μορφή: 

 Τα δεδομένα που αφορούν τη μελλοντική προβολή στοιχείων, όπως ο πληθυσμός, η 

απασχόληση και οι θέσεις εργασίας, για κάθε χρονικό ορίζοντα σε επίπεδο 

κυκλοφοριακών ζωνών. Θα παραδοθεί αρχείο σε μορφή *.xlsx (*.xls) ή *.csv που θα 

φέρει a εγγραφές, όπου a αριθμός των κυκλοφοριακών ζωνών, 

 Τα μητρώα μελλοντικών μετακινήσεων ανά μεταφορικό μέσο σε 24ωρη βάση και για τις 

ώρες αιχμής. Το κάθε αρχείο θα παραδοθεί σε μορφή *.xlsx (*.xls) ή *.csv και θα φέρει a 

x a εγγραφές, όπου a αριθμός των κυκλοφοριακών ζωνών, όπως έχουν οριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 – Τελικό Σχέδιο Δράσης 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή την πρώτη έκδοση του ΣΒΑΚ που θα 

περιλαμβάνει λεπτομερές σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού με: 

 Αναλυτική περιγραφή του κάθε μέτρου, 

 Περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού τους, 

 Χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού κι εφαρμογής κάθε μέτρου, 

 Αναμενόμενη συμβολή των  υποδομών και μέτρων στην επίτευξη των ειδικών στόχων,  και 

 Πιθανές πηγές χρηματοδότησης και κίνδυνοι. 

 

Το τεύχος θα συνοδεύεται από σειρά σκαριφημάτων και σχετικές εικόνες που θα απεικονίζουν 

σε λεπτομέρεια τις τελικές υποδομές και μέτρα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές υλοποίησής 

τους (π.χ. σκαριφήματα παρεμβάσεων στους κόμβους, προδιαγραφές υλοποίησης δικτύου 

ποδηλατοδρόμων, σύνδεση οδών ήπιας κυκλοφορίας με το υφιστάμενο δίκτυο πεζοδρόμων, 

βελτιστοποίηση των ραμπών ΑΜΕΑ, προτεινόμενο υλικό του οδοστρώματος και πεζοδρομίου, 

τυχόν προτεινόμενα διαχωριστικά κυκλοφορίας οδού και άλλα ρυθμιστικά στοιχεία της οδού, 

προτεινόμενες αστικές παρεμβάσεις, αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων 

πεζοδρομήσεων, μονοδρομήσεων, προτεινόμενα σχέδια ρύθμισης στάθμευσης κτλ.). 

 

Στο παραδοτέο αυτό θα ενσωματωθούν οι απόψεις που αφορούν σε πιθανές συνέργειες 

φορέων, πολιτών και Δημοτικής Αρχής για την προώθηση και την επιτυχή υλοποίηση των 

μέτρων ΣΒΑΚ. Κατόπιν ελέγχου ποιότητας του τελικού εγγράφου ΣΒΑΚ από την Αναθέτουσα 

Αρχή, θα λάβουν χώρα οι διαδικασίες έγκρισης 7. 

                                                           
7
 Άρθρο 8, Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’ /16.03.2021), 

Η αναφορά κύκλου του Σ.Β.Α.Κ. υποβάλλεται με αίτηση του φορέα εκπόνησης μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να εξετασθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της. 
Το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνει την 
περάτωση των επιμέρους ενεργειών της φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης του 
κύκλου Σ.Β.Α.Κ. 
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Τέλος, θα  περιλαμβάνεται η προετοιμασία του σχετικού υλικού που χρειάζεται για την 

παρουσίαση και την αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

6.6 Διαδικασία αναθεώρησης ΣΒΑΚ 

Σύμφωνα με την παρ. 2, Άρθρο 9, Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’ /16.03.2021), η διαδικασία 

αναθεώρησης μπορεί να γίνεται μετά την παρελευση 5 έτών και όχι αργότερα από τα 10 έτη8.  

 

 

7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 8. Α3 του Ν.4412/2016, ο χρόνος ολοκλήρωσης του 

αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε 24 μήνες. Οι προθεσμίες για την υποβολή από τον 

Ανάδοχο των επί μέρους σταδίων της μελέτης, καθορίζονται οι ακόλουθες: 

 

Για τη Φάση Β   

Στάδιο 1 (παραδοτέο 1), τρεις (03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (παραδοτέο 1) 

 

Στάδιο 2 (παραδοτέο 2), έξι (06) μήνες από την παραλαβή του παραδοτέου 1  και την εντολή 

της υπηρεσίας 

 

Στάδιο 3 (παραδοτέο 3), έξι (06) μήνες από την παραλαβή του παραδοτέου 2  και την εντολή 

της υπηρεσίας 

 

Στάδιο 4 (παραδοτέο 4), πέντε (05) μήνες από την παραλαβή του παραδοτέου 3  και την 

εντολή της υπηρεσίας 

 

Στάδιο 5 (παραδοτέο 5), τέσσερις (04) μήνες από την παραλαβή του παραδοτέου 4  και την 

εντολή της υπηρεσίας 

 

Για τις προθεσμίες σύνταξης και υποβολής κάθε σταδιου  ορίζονται καθαροί χρόνοι.  

 

Ο επιπρόσθετος χρόνος από την υποβολή κάθε παραδοτέου μέχρι την έγκριση του, δεν 

υπολογίζεται στο χρόνο εκπόνησης των επιμέρους σταδίων της μελέτης. 

 

Το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα καθώς και τα παραδοτέα που θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

παραδώσει σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί. 

 

Στον καθαρό χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος των εγκρίσεων των Παραδοτέων από τον Δήμο. 

  

                                                                                                                                                                                     
Το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως Σ.Β.Α.Κ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από 
εισήγηση του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών περί 
πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων. 
8 Παράγραφο 2, Άρθρο 9, Ν. 4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’ /16.03.2021), 
Το Σ.Β.Α.Κ. αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή 
αναγκών οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, και πάντως οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση 
δεκαετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 8. 
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8 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 
 

Πίνακας 3: Λίστα παραδοτέων Μελέτης 

 

ΦΑΣΗ Β    Α/Α Τίτλος 
Μήνας 

παράδοσης 

Στάδιο 1 Π/1 Καθορισμός Διαδικασίας Ανάπτυξης Μ3 

Στάδιο 2 Π/2 
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και 

Κατάρτιση Σεναρίων 
Μ9 

Στάδιο 3 Π/3 
Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού 

οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων 
Μ15 

Στάδιο 4 Π/4 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων Μ20 

Στάδιο 5 Π/5 Τελικο Σχέδιο Δράσης Μ24 
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9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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