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1.

ΕΙΑΓΩΓΗ

1.1.

Ιςτορικό

Φάςη Β

Όπωσ αναφζρκθκε ιδθ ςτθν Τεχνικι Εκκεςθ 1 τθσ παροφςασ Μελζτθσ, ο Διμοσ
Τρίπολθσ ενεργοποιικθκε προ 20ετίασ περίπου για τθν επιςτθμονικι αντιμετϊπιςθ
των προβλθμάτων κυκλοφορίασ & ςτάκμευςθσ ςτον αςτικό ιςτό τθσ Τρίπολθσ, με
τθν ανάκεςθ γενικϊν και ειδικϊν κυκλοφοριακϊν μελετϊν.

Με βάςθ τισ μελζτεσ αυτζσ ο Διμοσ ζχει υλοποιιςει εκτεταμζνεσ μονοδρομιςεισ
και πεηοδρομιςεισ - ιδιαίτερα ςτο κεντρικό τμιμα τθσ πόλθσ - ενϊ παράλλθλα
ζδωςε ζμφαςθ και ςτο πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
αναγκϊν ςτάκμευςθσ των οχθμάτων των κατοίκων.

Σε ςυνζχεια των παραπάνω ενεργειϊν θ παροφςα Δθμοτικι Αρχι αποφάςιςε να
διερευνιςει τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι νζεσ αρχζσ τθσ κυκλοφοριακισ
τεχνικισ (μζςω τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ) ϊςτε να προχωριςει ςε νζα
ςυνολικι αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ πεηϊν & οχθμάτων ςτθν
πόλθ τθσ Τρίπολθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο κεντρικό τμιμα τθσ πόλθσ.

1.2.

Προθγοφμενεσ Μελζτεσ

Οι κυριότερεσ μελζτεσ για κζματα κυκλοφορίασ & ςτάκμευςθσ που ζχουν εκπονθκεί
από τον Διμο Τρίπολθσ ςτο παρελκόν είναι οι ακόλουκεσ:
●

Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ: “Μελζτη Οργάνωςησ Κυκλοφορίασ & τάθμευςησ Δήμου
Σρίπολησ”, 1997-2000.

●

Κ. ΠΕΣΡΑΚΗ: “Μελζτη Χαρακτηριςτικών τάθμευςησ”, 2012.

●

Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ: “Μελζτη Κυκλοφοριακών Φόρτων”, 2013.

●

Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ: “Μελζτη χεδίου Γενικήσ Διάταξησ Χώρων τάθμευςησ”, 2013.

●

Κ. ΠΕΣΡΑΚΗ: “Επικαιροποίηςη Κυκλοφοριακήσ Μελζτησ”, 2014.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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1.3.

Φάςη Β

Ανάκεςθ Μελζτθσ

Η ανάκεςθσ τθσ παροφςασ Μελζτθσ ζγινε με τθν Απόφαςθ αρικμ. 886/2015 τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Τρίπολθσ.

Στθν ςυνζχεια και ςε εφαρμογι τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ, υπογράφτθκε θ Σφμβαςθ
Ανάκεςθσ τθσ Μελζτθσ ςτισ 5/2/2016 μεταξφ του Δθμάρχου Τρίπολθσ κ. Δ. ΠΑΥΛΗ
και τθσ Αναδόχου κ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Τοπογράφου Μθχανικοφ.

1.4.

Αντικείμενο Μελζτθσ

Το αντικείμενο τθσ Μελζτθσ, αναλυτικά περιγράφεται ςτθν Απόφαςθ 886/2015 τθσ
Ο.Ε. του Διμου Τρίπολθσ.

Με βάςθ τθν ωσ άνω περιγραφι του αντικειμζνου, θ Μελζτθ ζχει εκπονθκεί ςε 3
φάςεισ ωσ εξισ:
Φάςθ Α:

Διατφπωςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ του
βαςικοφ οδικοφ δικτφου και διατφπωςθ πρόταςθσ από τθν Ανάδοχο.

Φάςθ Β:

Επιλογι προτιμθτζου ςεναρίου κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ από τον
Διμο Τρίπολθσ.

Φάςθ Γ:

Με βάςθ το επιλεγζν ςενάριο, αναλυτικι πρόταςθ κυκλοφοριακισ
οργάνωςθσ του ςυνολικοφ οδικοφ δικτφου τθσ Περιοχισ Μελζτθσ που κα
περιλαμβάνει

μονοδρομιςεισ,

πεηοδρομιςεισ,

δρόμουσ

ιπιασ

κυκλοφορίασ, κόμβουσ προσ διαμόρφωςθ ι / και ςθματοδότθςθ, κακϊσ
και μακροπρόκεςμεσ προτάςεισ.

Για τθν Φάςθ Α τθσ Μελζτθσ υποβλικθκε ςτισ 10.02.2016 θ Τεχνικι Εκκεςθ 1. Η
παροφςα Τεχνικι Εκκεςθ 2 αναφζρεται ςτθν Φάςθ Γ ωσ άνω.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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1.5.

Φάςη Β

Περιοχι Μελζτθσ

Η Περιοχι Μελζτθσ ορίηεται από τον περιμετρικό οδικό δακτφλιο που περικλείει τθν
αςτικι περιοχι τθσ Τρίπολθσ και αποτελεί τθν ςφνδεςθ τθσ πόλθσ με τθν υπόλοιπθ
Χϊρα, μζςω του εκνικοφ οδικοφ δικτφου προσ Καλαμάτα, Σπάρτθ, Ναφπλιο /
Κόρινκο και Πφργο.

1.6.

Ομάδα Μελζτθσ

Η ομάδα εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ αποτελζςκθκε από τουσ:
Ε. Ευαγγζλου,

Τοπογράφο Μθχανικό - Συγκοινωνιολόγο

Ι. Ζάχο,

Πολιτικό Μθχανικό - Συγκοινωνιολόγο

Ν. Διαποφλθ,

Τοπογράφο Μθχανικό.

Στθν

εκπόνθςθ

τθσ

Μελζτθσ

ζλαβε

μζροσ

ωσ

Ειδικόσ

Σφμβουλοσ

ο

κ. Κ. Ηλιόπουλοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ - Συγκοινωνιολόγοσ.

1.7.

Ευχαριςτίεσ

Για τθν πολφτιμθ βοικεια που προςζφεραν κακϊσ και για τθν αποτελεςματικι
ςυνεργαςία τουσ κατά τθν διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ Μελζτθσ, οι Μελετθτζσ
εκφράηουν τισ ευχαριςτίεσ τουσ ςτουσ:
Δ. Παυλι,

Διμαρχο Τρίπολθσ

Α. Κακλαμάνο,

Πρόεδρο Δθμοτικοφ Συμβουλίου Τρίπολθσ

Δ. Βόςνο,

Αντιδιμαρχο Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

Ν. Μπελιά,

Τοπογράφο Μθχανικό, Επιβλζποντα τθσ Μελζτθσ

Κ. άςςαλο,

Πολιτικό Μθχανικό, Τμθματάρχθ Τ.Υ. του Διμου.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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2.

ΒΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ

2.1.

Εναλλακτικά ενάρια

Φάςη Β

Στθν Φάςθ Α τθσ Μελζτθσ διατυπϊκθκαν και ερευνικθκαν 3 εναλλακτικά ςενάρια
κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ του βαςικοφ οδικοφ δικτφου του κζντρου τθσ Τρίπολθσ,
τα οποία ςτθρίχκθκαν ςτισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ του κεντρικοφ οδικοφ άξονα:
Βενιηζλου - Γεωργίου Α - Εκνομαρτφρων.

Τα εναλλακτικά ςενάρια παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 2.1.:

Πίνακασ 2.1.: Εναλλακτικά ενάρια
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΟΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

Σενάριο 1

Διπλισ κατεφκυνςθσ
(όπωσ ςήμερα)

Σενάριο 2

Μονόδρομοσ, από ανατολι προσ δφςθ
(από οδό Ναυπλίου προσ οδό Ερυθροφ ταυροφ)

Σενάριο 3

Μονόδρομοσ από δφςθ προσ ανατολι
(από οδό Ερυθροφ ταυροφ προσ οδό Ναυπλίου)

Σε κακζνα από τα εναλλακτικά ςενάρια προτάκθκε και ανάλογθ προςαρμογι των
λοιπϊν ςτοιχείων του βαςικοφ οδικοφ δικτφου, δθλαδι των αξόνων Λαμπράκθ /
Λαγοπάτθ, Ουάςιγκτων / Καλαμάτασ, κ.λ.π.

Και για τα τρία ςενάρια ίςχυςαν οι ακόλουκεσ παραδοχζσ:
α.

Ο περιμετρικόσ δακτφλιοσ παραμζνει ωσ ζχει ςε όλο του το μικοσ (με επιδίωξθ
ςφντομθσ ςυμπλιρωςθσ του ελλείποντοσ βορείου τμιματοσ).

β.

Η οδόσ Παπαρθγοποφλου κεωρείται ότι ζχει διανοιγεί πλιρωσ μζχρι τον
περιμετρικό δακτφλιο.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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2.2.

Φάςη Β

Επιλεγμζνο ενάριο

Στθν ςυνζχεια ςτθν Φάςθ Α ζγινε ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των τριων ςεναρίων και
επελζγθ ωσ επικρατζςτερο ςενάριο το εναλλακτικό ςενάριο 2, το οποίο ςυνοπτικά
προβλζπει τισ ρυκμίςεισ που αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια:

-

Ο κεντρικόσ οδικόσ άξονασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
●

Η οδόσ Ναυπλίου είναι οδόσ διπλισ κυκλοφορίασ

●

Οι οδοί Βενιηζλου, Γεωργίου Α και Εκνομαρτφρων είναι μονόδρομοι με
κατεφκυνςθ από τθν οδό Ναυπλίου προσ τθν Πλατεία Ανεξαρτθςίασ.

●

-

Η οδόσ Ερυκροφ Σταυροφ είναι οδόσ διπλισ κυκλοφορίασ.

Ωσ εναλλακτικι διαδρομι τθσ μονοδρόμθςθσ του κεντρικοφ άξονα
διαμορφϊνεται αντίκετθσ φοράσ διαδρομι μονοδρόμων από τισ οδοφσ 25θσ
Μαρτίου, Ταξιαρχϊν, Αγ. Δθμθτρίου, Μεταμορφϊςεωσ και Αταλάντθσ.

-

Η οδόσ Καλαμάτασ είναι οδόσ διπλισ κυκλοφορίασ, ενϊ θ οδόσ Ουάςινγκτων
είναι μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν Πλατεία Βαλτετςίου προσ τθν
Πλατεία Γεωργίου Α.

-

Οι οδοί Νικθταρά, Δεκάηου και Πελοπίδα είναι μονόδρομοι με κατεφκυνςθ
από τθν οδό Εκνομαρτφρων προσ τθν Πλατεία Βαλτετςίου.

-

Η οδόσ Λαμπράκθ είναι μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν Πλατεία
Κολοκοτρϊνθ προσ τθν περιμετρικι οδό και θ οδόσ Λαγοπάτθ είναι
μονόδρομοσ με φορά από τθν περιμετρικι οδό προσ τθν οδό Ελ. Βενιηζλου.

-

Οι οδοί Κφπρου και Χατηθχριςτου είναι μονόδρομοι με φορά από τθν Πλατεία
Γεωργίου Α προσ τθν οδό Σεράγιου.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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-

Φάςη Β

Η οδόσ Σεράγιου, ςτο τμιμα μεταξφ των οδϊν Δθμθτρακοποφλου και
Παπαρθγοποφλου,

είναι

μονόδρομοσ

με

κατεφκυνςθ

από

τθν

οδό

Δθμθτρακοποφλου προσ τθν οδό Παπαρθγοποφλου.

-

Η οδόσ 28θσ Οκτωβρίου είναι μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν οδό Οπλ.
Σεχιϊτθ προσ τθν Πλατεία Γεωργίου Α.

-

Η οδόσ Παπαρθγοποφλου είναι διπλισ κυκλοφορίασ ςε όλο το μικοσ τθσ πλθν
του τμιματοσ μεταξφ των οδϊν 28θσ Οκτωβρίου και Όκωνοσ, που είναι
μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν οδό 28θσ Οκτωβρίου προσ τθν οδό
Όκωνοσ.

-

Η οδόσ Ακαδθμίασ είναι μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν οδό
Παπαρθγοποφλου προσ τθν οδό 28θσ Οκτωβρίου.

-

Οι οδοί Μενελάου, Μαινάλου και Οπλ. Σεχιϊτθ είναι διπλισ κατεφκυνςθσ ςε
ολόκλθρο το μικοσ τουσ.

-

Η οδόσ Καλαβρφτων και θ οδόσ Αγ. Κωνςταντίνου είναι διπλισ κατεφκυνςθσ.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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3.

Φάςη Β

ΠΕΖΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ

Ο Διμοσ Τρίπολθσ ζχει ιδθ προχωριςει ςε ζργα πεηοποίθςθσ μιασ εκτεταμζνθσ
αςτικισ ηϊνθσ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι των οδϊν Εκν. Αντίςταςθσ & Τη. Κζννεντυ. Η
αναβάκμιςθ αυτι δθμιουργεί ςυνκικεσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςτο τμιμα τθσ
πόλθσ που βρίςκεται βόρεια του κφριου κεντρικοφ οδικοφ άξονα Βενιηζλου Γεωργίου Α - Εκνομαρτφρων.

Απόλυτθ άποψθ των Μελετθτϊν είναι ότι παρόμοια ουςιαςτικι επζμβαςθ βιϊςιμθσ
κινθτικότθτασ πρζπει να γίνει και ςτο τμιμα τθσ πόλθσ νότια του κεντρικοφ οδικοφ
άξονα. Αυτι θ παρζμβαςθ πρζπει να γίνει και για τον πρόςκετο κοινωνικό λόγο, ότι
το τμιμα αυτό τθσ πόλθσ είναι γενικϊσ πολεοδομικά υποβακμιςμζνο.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται να δθμιουργθκεί μία πεηοποιθμζνθ ηϊνθ ςτο νότιο
τμιμα τθσ πόλθσ και εγγφσ του κυρίου οδικοφ άξονα, δθλαδι μεταξφ του άξονα
αυτοφ και του ιεραρχθμζνου πλζον άξονα Ταξιαρχϊν - Αγίου Δθμθτρίου Μεταμορφϊςεωσ. Ωσ ανατολικό όριο τθσ ηϊνθσ αυτισ προτείνεται θ οδόσ 25 θσ
Μαρτίου και ωσ δυτικό θ οδόσ Λαμπράκθ.

Η πρόταςθ τθσ πεηοποιθμζνθσ ηϊνθσ υλοποιείται με τισ εξισ αναλυτικότερεσ
προτάςεισ:

●

Ολοι οι δρόμοι τθσ πεηοποιθμζνθσ ηϊνθσ μετατρζπονται ςε τυπικοφσ
πεηόδρομουσ, με τισ εξισ δφο εξαιρζςεισ:

●

Τθν οδό Ηρϊων Πολυτεχνείου, που ςτο τμιμα από Γεωργίου Α μζχρι
Μεταμορφϊςεωσ προτείνεται ωσ ιπιασ κυκλοφορίασ και

●

Τθν οδό Νικθταρά, που όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, κα λειτουργεί ωσ
μονόδρομοσ ςε όλο τθσ το μικοσ.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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4.

Φάςη Β

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

Η κυκλοφοριακι οργάνωςθ του βαςικοφ οδικοφ δικτφου τθσ πόλθσ αναφζρκθκε με
λεπτομζρεια ςτο Κεφάλαιο 2 τθσ Τεχνικισ Εκκεςθσ και αποτελεί ουςιαςτικά το
ςυμπζραςμα τθσ Αϋ Φάςθσ τθσ παροφςασ Μελζτθσ.

Στθν ςυνζχεια και με βάςθ τθν οργάνωςθ του βαςικοφ δικτφου, προςδιορίςκθκε θ
κυκλοφοριακι οργάνωςθ του υπόλοιπου δικτφου τθσ κεντρικισ περιοχισ τθσ πόλθσ.

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν πρόταςθ τθσ κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ, πζραν των
αναφερκζντων ιδθ πεηοδρομιςεων, υιοκετείται ευρζωσ το ςφςτθμα των
μονοδρομιςεων που ζχει μία ολόκλθρθ ςειρά πλεονεκτθμάτων, όπωσ:
●

Αφξθςθ τθσ κυκλοφοριακισ ικανότθτασ του οδικοφ δικτφου.

●

Αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ του δθμόςιου χϊρου που διατίκεται για τθν
κυκλοφορία (χϊροσ για πεηοδρόμια, χϊροσ για ςτάκμευςθ).

●

Αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ λειτουργίασ και άρα μείωςθ των χρόνων μετακίνθςθσ.

●

Αφξθςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ ςτισ διαςταυρϊςεισ, λόγω μείωςθσ των
διαςταυροφμενων ρευμάτων.

●

Μείωςθ των χρόνων αναμονισ ςε ςθματοδοτοφμενουσ κόμβουσ, λόγω
μείωςθσ των προςερχόμενων ρευμάτων.

●

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ (μείωςθ ρφπανςθσ, κορφβου).

●

Ταχεία και μικροφ κόςτουσ υλοποίθςθ των μζτρων.

Στο Σχζδιο 2.1. παρουςιάηονται αναλυτικά όλεσ οι προτεινόμενεσ μονοδρομιςεισ
ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Στο Σχζδιο αυτό και ςε οριςμζνα τμιματα του οδικοφ
δικτφου δεν υπάρχει ζνδειξθ τθσ φοράσ κίνθςθσ των οχθμάτων. Στα τμιματα αυτά
μπορεί θ κυκλοφορία να διεξάγεται όπωσ ςιμερα, ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα ςτθν
Δθμοτικι Αρχι να εφαρμόςει μελλοντικά οιαδιποτε κυκλοφορικι ρφκμιςθ, χωρίσ
να αλλοιϊνεται θ πρόταςθ τθσ Μελζτθσ.
Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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5.

Φάςη Β

ΣΑΘΜΕΤΗ

Στθν πρόςφατθ μελζτθ για τθν ςτάκμευςθ ςτθν κεντρικι περιοχι τθσ Τρίπολθσ
(Ε. Ευαγγζλου: “Μελζτη χεδίου Γενικήσ Διάταξησ Χώρων τάθμευςησ”, 2013) και με
βάςθ προχπάρχουςα αναλυτικι ςυλλογι ςτοιχείων ςτάκμευςθσ, ζγιναν οι εξισ δφο
βαςικζσ προτάςεισ:

α.

Διατιρθςθ τθσ περιοχισ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτα ςθμερινά όρια.

β.

Δθμιουργία 4 υπόγειων χϊρων ςτάκμευςθσ (garages) ςτισ ακόλουκεσ κζςεισ:

●

Πλατεία Βαλτετςίου (198 κζςεων ςτάκμευςθσ)

●

Πλατεία Παλαιάσ Αγοράσ (174 κζςεων ςτάκμευςθσ)

●

Πλατεία Νεκροταφείου (174 κζςεων ςτάκμευςθσ)

●

Πλατεία Αρεωσ (150 κζςεων ςτάκμευςθσ).

Νεότερα ςτοιχεία που να ανακεωροφν τα ςτοιχεία τθσ παραπάνω μελζτθσ, δεν
υφίςτανται ςτον παρόντα χρόνο, ςυνεπϊσ και Μελετθτζσ κεωροφν ότι οι παραπάνω
προτάςεισ εξακολουκοφν να είναι ιςχυρζσ.

Η μόνθ παρατιρθςθ που ιςχφει ςτο ςθμείο αυτό είναι ότι, όταν υλοποιθκεί ςτθν
πράξθ θ προτεινόμενθ πεηοδρόμθςθ τθσ ηϊνθσ νότια του κεντρικοφ οδικοφ άξονα,
πικανότατα κα υπάρξει μερικι αλλαγι των ςυνκθκϊν ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι.

Επειδι δε, ςτθν κζςθ αυτι δεν διατίκεται άλλοσ κατάλλθλοσ δθμόςιοσ χϊροσ, θ
Δθμοτικι Αρχι κα πρζπει να διερευνιςει τθν δυνατότθτα παροχισ κινιτρων για τθν
δθμιουργία ιδιωτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ ςτθν υπόψθ περιοχι.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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6.

Φάςη Β

ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙ ΚΟΜΒΩΝ

Στον επόμενο Πίνακα 6.1. παρουςιάηονται οι προτεινόμενεσ επεμβάςεισ ςε κφριουσ
κόμβουσ του αςτικοφ οδικοφ δικτφου τθσ κεντρικισ περιοχισ τθσ Τρίπολθσ. Οι
προτεινόμενεσ επεμβάςεισ κρίνονται ωσ αναγκαίεσ για τθν επιτυχι ςυνολικι
λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ τθσ κεντρικισ περιοχισ
τθσ πόλθσ.

Πίνακασ 6.1.: Κόμβοι προσ Διαρρφκμιςθ
Γεωμεηρική
Διαμόρθωζη

Σημαηοδόηηζη

Παραηηρήζεις

1. Λαγνπάηε Πεξηκεηξηθή Οδόο

√

√

Αξρηθά ζα ιεηηνπξγήζεη ρωξίο
ζεκαηνδόηε γηα λα ειεγρζεί ζηελ
ζπλέρεηα, αλ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κε ή
ρωξίο ζεκαηνδόηεζε.

2. Παπαξεγνπνύινπ Πεξηκεηξηθή Οδόο

√

√

Κόμβος

3. Οπάζηγθηωλ Ταμηαξρώλ Αγ. Γεκεηξίνπ

√

Δπηβάιιεηαη γηα ιόγνπο νδηθήο
αζθάιεηαο ιόγω πεξηνξηζκέλεο
εθαηέξωζελ νξαηόηεηαο.

4. Λακπξάθε Πεξηκεηξηθή Οδόο

√

Αιιαγή ρξόλωλ ζεκαηνδόηεζεο.

5. Ναππιίνπ - Γνύληα Βεληδέινπ

√

Αιιαγή ρξόλωλ ζεκαηνδόηεζεο.

6. Σεξαγηνύ Παπαξεγνπνύινπ

√

Αιιαγή ρξόλωλ ζεκαηνδόηεζεο.

7. Λακπξάθε Μεηακόξθωζεο

√

Αξρηθά ζα ιεηηνπξγήζεη ρωξίο
ζεκαηνδόηε γηα λα ειεγρζεί ζηελ
ζπλέρεηα, αλ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κε ή
ρωξίο ζεκαηνδόηεζε.

8. 28εο Οθηωβξίνπ Αθαδεκίαο

√

9. Σερηώηε Καιαβξύηωλ

√

10. Αγ. Νηθνιάνπ Τειέθνπ - Κνλδάθε

Αιιαγή ρξόλωλ ζεκαηνδόηεζεο.

√

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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7.

ΕΙΔΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ

7.1.

Παρεμβάςεισ ςτο Νοτιοδυτικό Σμιμα τθσ Περιμετρικισ Οδοφ

Φάςη Β

Λόγω τθσ μονοδρόμθςθσ τθσ κεντρικισ οδικισ αρτθρίασ τθσ Τρίπολθσ ςτο τμιμα
από τθν Πλατεία Κολοκοτρϊνθ μζχρι τθν Πλατεία Ανεξαρτθςίασ, θ εκτίμθςθ των
Μελετθτϊν είναι ότι κα αποκτιςει μεγαλφτερθ κυκλοφορία το υπόψθ τμιμα τθσ
Περιμετρικισ Οδοφ, δθλαδι το τμιμα από τθν οδό Ερυκροφ Σταυροφ μζχρι τον
ιςόπεδο κόμβο με τθν οδό Καλαμάτασ.

Για λόγουσ επομζνωσ εφρυκμθσ κυκλοφοριακισ λειτουργίασ του οδικοφ αυτοφ
τμιματοσ, αλλά και για λόγουσ οδικισ αςφάλειασ πεηϊν και οχθμάτων, επιβάλλεται
να γίνει οριηοντιογραφικι τακτοποίθςθ τθσ διατομισ του δρόμου (με ςτακερό
πλάτοσ ςε όλο το μικοσ του) κακϊσ και διαμόρφωςθ των διαςταυρϊςεων με τουσ
κάκετουσ δρόμουσ.

Παρόμοια αλλά μικρότερθσ κλίμακασ επζμβαςθ είναι αναγκαία και ςτο τμιμα τθσ
Περιμετρικισ Οδοφ μεταξφ των δφο ιςόπεδων κόμβων τθσ, με τισ οδοφσ Ναυπλίου
και Λαμπράκθ. Στο τμιμα αυτό οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ζχουν ωσ ςτόχο
κυρίωσ τθν ςθμειακι αναβάκμιςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ και δευτερευόντωσ μόνο
τθν βελτίωςθ τθσ κυκλοφοριακισ λειτουργίασ ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ.

7.2. φνδεςθ των Οδών Αγίου Δθμθτρίου & Μεταμορφώςεωσ
Λόγω τθσ λειτουργίασ του οδικοφ άξονα Ταξιαρχϊν - Αγίου Δθμθτρίου Μεταμορφϊςεωσ ωσ κφριασ ςυλλεκτιριασ που κα αναλάβει ςθμαντικό φορτίο,
δθμιουργοφνται προβλιματα οδικισ αςφάλειασ ςτθν ςφνδεςθ των δφο αυτϊν
δρόμων, που προκφπτει ςτθν Πλατεία Αγίου Δθμθτρίου.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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Φάςη Β

Για τον λόγο αυτό προτείνεται θ κατάλλθλθ γεωμετρικι διαμόρφωςθ τθσ ςφνδεςθσ
αυτϊν των δφο δρόμων με επαρκι κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ και με τθν
λιψθ μζτρων για αυξθμζνθ αςφάλεια των πεηϊν που κινοφνται ςτθν ευρφτερθ
περιοχι τθσ Πλατείασ Αγίου Δθμθτρίου.

Για τα υπόλοιπα οδικά τμιματα τθσ Πλατείασ Αγίου Δθμθτρίου, προτείνεται να
υιοκετθκεί θ δεξιόςτροφθ κίνθςθ.

7.3.

Διαμόρφωςθ & θματοδότθςθ του Κόμβου εραγιοφ - Δοφνια - Διοτίμασ

Ο κόμβοσ αυτόσ είναι πρόςφατα διαμορφωμζνοσ και λειτουργεί με φωτεινι
ςθματοδότθςθ. Αποψθ των Μελετθτϊν είναι ότι, πρζπει να γίνουν οριςμζνεσ
μικρισ κλίμακασ τροποποιιςεισ ςτθν γεωμετρικι του διαμόρφωςθ που πικανότατα
ςτθν ςυνζχεια να επιβάλλουν και μικρζσ τροποποιιςεισ ςτο χρονικό πρόγραμμα τθσ
ςθματοδότθςθσ του κόμβου.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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8.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ

8.1.

Γενικι Θεώρθςθ

Φάςη Β

Οι προτάςεισ που αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν
ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ Κυκλοφοριακισ Τεχνικισ, ςφμφωνα με τθν οποία κα πρζπει
να υιοκετοφνται οι αρχζσ τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) και να
υιοκετείται ζνα Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ).

Σφμφωνα με τθν ΒΑΚ, οι κυκλοφοριακζσ προτάςεισ ζχουν ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν
εξυπθρζτθςθ τθσ κινθτικότθτασ του “ατόμου” και δευτερευόντωσ μόνον τθν
διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων.

Αναφορικά με το “άτομο”, αυτό εξετάηεται κατά ςειρά προτεραιότθτασ ωσ πεηόσ επιβάτθσ - οδθγόσ.

Στον τομζα του “οχιματοσ” δίδεται κυρίωσ προτεραιότθτα ςτα οχιματα μαηικισ
μεταφοράσ (δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ) και δευτερευόντωσ μόνον ςτα οχιματα
ατομικισ μεταφοράσ (ταξί & ΙΧ).

Επομζνωσ κατά ςειράν κα πρζπει να προωκοφνται οι ακόλουκεσ μορφζσ
μετακίνθςθσ:


Μετακίνθςθ πεηι.



Μετακίνθςθ με ποδιλατο.



Μετακίνθςθ με δθμόςια ςυγκοινωνία.



Μετακίνθςθ με επιβατικό όχθμα.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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8.2.

Φάςη Β

Μετακινιςεισ Πεηι

Για τισ μετακινιςεισ πεηι, θ πρόβλεψθ αφορά πεηοδρόμουσ, δρόμουσ ιπιασ
κυκλοφορίασ και διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων.

Αναφορικά με πεηοδρομιςεισ ςτθν παροφςα Μελζτθ, πριν τθσ υφιςτάμενθσ
περιοχισ πεηοδρόμων βόρεια του κεντρικοφ οδικοφ άξονα, προτείνεται και θ
δθμιουργία μιασ νζα πεηοποιθμζνθσ περιοχισ νοτίωσ του κεντρικοφ οδικοφ άξονα.

Περαιτζρω με τισ προτεινόμενεσ πεηοδρομιςεισ ςτο αςτικό οδικό δίκτυο, παρζχεται
θ ευχζρεια διαπλατφνςεων πεηοδρομίων ςε ευρεία κλίμακα, πράγμα ιδιαίτερα
ενδιαφζρον για τθν κεντρικι περιοχι τθσ Τρίπολθσ, που διακρίνεται για τα
ιδιαιτζρωσ ςτενά πεηοδρόμια τθσ.

8.3.

Μετακινιςεισ με Ποδιλατο

Είναι ιδθ γνωςτό και γενικϊσ παραδεκτό ότι, θ γεωμορφολογία τθσ Τρίπολθσ
προςφζρεται ιδιαιτζρωσ για εκτεταμζνθ χριςθ ποδθλάτου. Απαιτείται όμωσ να
ςυνταχκεί ζνα Σχζδιο Δικτφου Ποδθλατοδρόμων, με βάςθ αφενόσ τισ ανάγκεσ των
κατοίκων και αφετζρου τισ δυνατότθτεσ του αςτικοφ οδικοφ δικτφου (κυρίωσ πλάτθ
οδοςτρωμάτων και πεηοδρομίων).

Το δίκτυο ποδθλατοδρόμων κα πρζπει κυρίωσ να εξαςφαλίηει πρόςβαςθ από
περιοχζσ κατοικίασ προσ ςχολικά ςυγκροτιματα, ακλθτικά κζντρα, χϊρουσ
πραςίνου κ.λ.π.

Θα πρζπει επομζνωσ θ Δθμοτικι Αρχι να μελετιςει και κεςμοκετιςει ζνα
ολοκλθρωμζνο δίκτυο ποδθλατοδρόμων και να προχωριςει κατόπιν ςε βακμιαία
υλοποίθςθ του δικτφου. Η βακμιαία υλοποίθςθ του δικτφου είναι απαραίτθτθ
επειδι ςυνδζεται υποχρεωτικά και με κατάργθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ “ςτθ οδό”
και αντικατάςταςι τουσ με κζςεισ ςτάκμευςθσ “εκτόσ οδοφ” (λόγω τθσ ανεπάρκειασ
δθμόςιου χϊρου ςτο οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ μελζτθσ), δθλαδι ςυνδζεται με
πρόγραμμα δθμιουργίασ ςτακμϊν επιβατικϊν αυτοκινιτων (garages).
Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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Φάςη Β

Με τθν κεςμοκζτθςθ από τον Διμο του Δικτφου Ποδθλατοδρόμων και ανάλογα με
τισ διατικζμενεσ εκάςτοτε πιςτϊςεισ, ο Διμοσ κα προχωριςει ςε ςταδιακι
υλοποίθςθ του Δικτφου ςε βάκοσ χρόνου.

8.4.

Μετακινιςεισ με Δθμόςιεσ υγκοινωνίεσ

Η ζλλειψθ μικροφ μικουσ και ακτινικισ μορφισ αςτικϊν λεωφορειακϊν γραμμϊν
που να εξυπθρετοφν το κεντρικό τμιμα τθσ πόλθσ είναι εμφανισ. Η ζλλειψθ αυτι
οδθγεί μονοςιμαντα ςε μεγαλφτερθ χριςθ του επιβατικοφ αυτοκινιτου (ΙΧ & ταξί),
γεγονόσ που προκαλεί ουςιαςτικι επιβάρυνςθ τθσ κυκλοφορίασ.

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να δθμιουργθκοφν αςτικζσ λεωφορειακζσ γραμμζσ
με οχιματα ενδεχομζνωσ ειδικοφ τφπου (π.χ. mini ι midi bus), οι οποίεσ μπορεί να
εξυπθρετοφν και περιοχζσ εκτόσ του κζντρου τθσ πόλθσ.

Η ςχετικι μελζτθ κα προςδιορίςει διαδρομζσ, ςτάςεισ / αφετθρίεσ / τζρματα,
ςυχνότθτεσ εξυπθρζτθςθσ (κατά τισ διάφορεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδοσ) τον
αρικμό των αναγκαίων οχθμάτων, τον αρικμό του προςωπικοφ κίνθςθσ ωσ και τισ
τιμζσ των ειςιτθρίων για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ επιβατϊν.

Η λειτουργία αυτϊν των λεωφορειακϊν γραμμϊν μπορεί να γίνει είτε από τον Διμο
Τρίπολθσ, είτε - ορκότερα - από το αντίςτοιχο ΚΤΕΛ, κατόπιν ειδικισ
προγραμματικισ ςυμφωνίασ μεταξφ Διμου και ΚΤΕΛ.

Μελετητήσ: Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, φμβουλοσ: Κ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ
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