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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Η περιοχή μελέτης αφορά τον Όρμο Αιγιάλης της Αμοργού. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται 
το λιμάνι της Αιγιάλης με αρκετές υπηρεσίες συγκεντρωμένες όπως ταχυδρομείο, φαρμακείο, 
μουσείο, ΑΤΜ, σχολείο, πολλά καταστήματα εμπορικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος και αρ-
κετά τουριστικά καταλύματα. 

Οι περισσότερες τουριστικές μονάδες και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής βρίσκο-
νται στο παραλιακό μέτωπο,  και λόγω και της λειτουργίας του λιμένα δημιουργούνται κυκλο-
φοριακά προβλήματα. 

Επίσης, η περιοχή αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό/πέρασμα για προορισμούς όπως τα Θο-
λάρια και η Λαγκάδα, κάτι το οποίο αποτελεί σοβαρό παράγοντα δημιουργίας κυκλοφοριακών 
προβλημάτων.  

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Η μελέτη «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Όρμου Αιγιάλης» αποτελεί μία μελέτη κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων που έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και 
στάθμευσης στον Όρμο Αιγιάλης της Αμοργού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου με 
την άφιξη των παραθεριστών και την επιστροφή των κατοίκων που τους χειμερινούς μήνες με-
ταναστεύουν στα αστικά κέντρα, κορυφώνεται η κυκλοφοριακή φόρτιση. 

Οι προτάσεις με βραχυχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης, έχουν στόχο τη διαμόρφωση ενός ιε-
ραρχημένου κυκλοφοριακού δικτύου, την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στους κρίσι-
μους κόμβους, τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης και την εξασφάλιση άνετης και  ασφα-
λούς κίνησης των πεζών στη περιοχή μελέτης. 

Η σύνταξη μακροπρόθεσμων προτάσεων για επεμβάσεις σε επιμέρους τομείς με οδικά 
έργα, κατασκευή χώρων στάθμευσης κ.λ.π., έχουν στόχο τη γενικότερη βελτίωση στο σύστημα 
μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής του Όρμου. 

1.3 ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Τεχνική Περιγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Τιμολόγιο Εργασιών Άρθρου 8 του Ν 3263/04 

 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) 

- Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων (ΚΣΑ) ΦΕΚ 905/β/20-05-2011 

- Κατακόρυφη Σήμανση Οδών (ΚΣΟ), Σχέδιο, ΥΠΥΜΕΔΙ 

- Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΣΕΕΟ) ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011 

 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 

- Ν 2696/ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999 

- Ν 3254/ΦΕΚ 137/Α/22-07-2004 
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- Ν 3542/ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007 

 Πινακίδες Σήμανσης Οδών 

(Α6/0/1/118/27-06-1974 ΦΕΚ 676/Β/06-07-1974) 

 Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων 

(Α6/0/2/159/13-08-1975 ΦΕΚ 890/Β/21-08-1975) 

 Γερμανικοί Κανονισμοί Οριζόντιας Σήμανσης RMS 

1.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 

Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται το αντικείμενο της μελέτης, περιγράφεται η περιοχή μελέτης, κα-
θώς και το τεχνικό αντικείμενο. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η κυκλοφοριακή ανάλυση της περιοχής μελέτης, όπου περιλαμβά-
νονται: 

 η ιεράρχηση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης 

 η λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης 

 η ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων. 

 ο υπολογισμός της στάθμης εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου της περιοχής μελέ-
της 

 τα  σημεία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής  μελέτης  που  παρουσιάζουν  κυ-
κλοφορικά προβλήματα. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι προτάσεις με βραχυχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης για ε-
πιμέρους επεμβάσεις σε επιμέρους τομείς. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το πρόγραμμα υλοποίησης των προτάσεων, που αναλύο-
νται στην μελέτη, ανάλογα με τη φάση υλοποίησης τους. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης. 

Συνημμένα στο Τεύχος της παρούσας Τελικής Έκθεσης υποβάλλεται σειρά σχεδίων 
που περιλαμβάνει τα εξής: 

Αριθμός Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου Κλίμακα 

Σ-0 Υφιστάμενη Κατάσταση Κυκλοφορί-
ας 

1:1000 

Γ.Ορ. Γενική Οριζοντιογραφία 1:1000 

Ορ.-1 Οριζοντιογραφία 1 1:500 

Ορ.-2 Οριζοντιογραφία 2 1:500 

Π.Π. Πρόταση Νέου Χώρου Στάθμευσης 1:200 

Κ. Κάτοψη & Τομή Κόμβου Κ9 1:100 & 1:50 
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2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται στην πλειοψηφία του από οδούς με πε-
ριορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (μικρό πλάτος, προβληματική χάραξη κλπ.) και με μικρά 
ή και ανύπαρκτα πεζοδρόμια. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι αμφίδρομοι που σε συνδυασμό με 
την ελλιπή σήμανση οδηγούν σε καταστάσεις περαιτέρω επιβάρυνσης της κυκλοφορίας οχημά-
των και πεζών στον οικισμό. 

Το κύριο οδικό δίκτυο του Όρμου Αιγιάλης αποτελείται από ένα δακτύλιο που περιβάλ-
λει τον οικισμό  και συνδέει το λιμάνι με τις υπόλοιπες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε 
δύο κεντρικές οδούς, μια βόρεια (τμήμα της επαρχιακής οδού Χώρας Θολαρίων) και μια νότια 
που συγκλίνουν στο τέλος του όρμου και οδηγούν στα βόρεια προς τα Θολάρια και στα ανατο-
λικά προς την Λαγκάδα. 

2.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Γενικά 

Το οδικό δίκτυο διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες οδών: κύριες, δευτερεύουσες, συλλε-

κτήριες και τοπικές.  

Οι κύριες είναι οι αρτηρίες με μερικό έλεγχο των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων και ση-
ματοδοτούμενων κόμβων και με περιορισμό της απευθείας πρόσβασης από την τοπική κυκλο-
φορία και τις οδούς δευτερεύουσας σημασίας. Παρόμοιες είναι και οι δευτερεύουσες με τη δια-
φορά ότι εξυπηρετούν μετακινήσεις μικρότερου μήκους και με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση 
με τις κύριες. 

Οι συλλεκτήριες οδοί έχουν στόχο την κατανομή των μετακινήσεων από τις αρτηρίες στο 
δίκτυο τοπικών οδών και αντίστροφα. Οι τοπικές οδοί χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση από 
και προς το υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς και από τις παρόδιες χρήσεις γης. Στις οδούς αυτές οι 
ταχύτητες είναι χαμηλές και δεν επιδιώκονται διαμπερείς συνδέσεις. 
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  Πηγή: Αποθετήριο «Κάλλιπος» (repository.kallipos.gr) 

Το παραπάνω σχήμα παρουσιάζει την ιεράρχιση ενός οδικού δικτύου ως προς τις κατηγο-
ρίες των οδών. 

2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

2.3.1 Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

Όπως προαναφέρθηκε, στο οδικό δίκτυο του Όρμου οι περισσότεροι δρόμοι είναι αμφί-
δρομοι και δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω ελειπούς σήμανσης. Η κυκλο-

φοριακή οργάνωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου παρουσιάζεται στο σχέδιο Σ-0. 

Η απουσία ενός πλήρους συστήματος μονοδρόμων, και ειδικά σε οδούς με πολύ μικρό 
πλάτος, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους κόμβους του δικτύου και δε βοηθάει στον κα-
θορισμό τοπικών διαδρομών και στην ιεράρχηση του οδικού δικτύου. 

Ο περιφερειακός δακτύλιος που συνδέεται με το λιμάνι και τις οδούς προς τα χωριά και τις 
παραλίες αποτελεί το πρωτεύον οδικό δίκτυο του Όρμου Αιγιάλης. Η λειτουργία του είναι ικα-
νοποιητική κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα σε ώρες 
αιχμής παρουσιάζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι ουρές αναμονής που δημιουργού-
νται σε κρίσιμους κόμβους, προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση σε όλο το οδικό δίκτυο. 

Τέλος, η άναρχη στάθμευση που παρατηρείται σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου που 
περιβάλλει  τον οικισμό,  μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητά του και δυσχεραίνει την κυκλο-
φορία. 
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2.3.2 Στάθμευση 

Η στάθμευση στον Όρμο Αιγιάλης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η έλλειψη οργανωμέ-
νων χώρων στάθμευσης κοντά στο κέντρο, η άναρχη στάθμευση παρά την οδό μαζί και η α-
νεπαρκής αστυνόμευση, επιδεινώνουν το πρόβλημα της στάθμευσης ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες, οπότε και η ζήτηση γίνεται εντονότερη. 

Επίσης, η παρόδια στάθμευση κατά μήκος του περιφερειακού δακτυλίου περιορίζει την 
κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών και η μη εύρεση θέσης στάθμευσης έχει σαν αποτέλεσμα 
τη φόρτιση του οδικού δικτύου από τις συνεχείς περιπορείες των οδηγών των οχημάτων. 

Τη θερινή περίοδο η συγκέντρωση των οχημάτων στην περιοχή του λιμανιού που αποτε-
λεί τη ζώνη αναψυχής για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, έχει σαν αποτέλεσμα η ζήτηση 
στάθμευσης να γίνεται μέγιστη και να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί. 

2.3.3 Λιμάνι 

Κεντρικό στοιχείο του Όρμου της Αιγιάλης είναι το λιμάνι. Η κίνηση και το μέγεθος του λι-
μένα δεν είναι σαν το λιμάνι των Καταπόλων ωστόσο η ύπαρξη και λειτουργία του αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα δημιουργίας κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Στον ίδιο χώρο, στην έξοδο του λιμανιού, βρίσκονται και οι αφετηρίες των λεωφορείων 
ΚΤΕΛ και οι πιάτσες ταξί. Αν στην παραπάνω κυκλοφορία, προστεθούν και οι κινήσεις των 
πεζών που εμπλέκονται με τις κινήσεις των οχημάτων, τότε γίνεται κατανοητή η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση που παρατηρείται. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κίνηση στον Λιμένα Αιγιάλης για τις χρονιές 
2015-2016 όπως αυτή καταγράφηκε από τη Λιμενική Αρχή Αμοργού. Παρατηρείται ότι η κίνη-
ση την θερινή περίοδο αναλογεί σε ποσοστό πάνω από 90% λόγω των επισκεπτών του νη-
σιού, επιβεβαιώνοντας έτσι την μεγάλη επιβάρυνση που δέχεται το δίκτυο από την λειτουργία 
του λιμένα. 

 

 ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2015 

ΜΗΝΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 398 508 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 217 273 

ΜΑΡΤΙΟΣ 505 455 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 783 757 

ΜΑΪΟΣ 478 533 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2.378 2.758 

ΙΟΥΛΙΟΣ 4.427 5.502 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.407 7.902 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3.598 2.350 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 915 876 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 659 805 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 515 389 

ΣΥΝΟΛΟ 22.280 23.108 
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2016 

 

 ΕΠΙΒΑΤΕΣ 2016 ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΜΗΝΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

Φ/Γ 
ΔΙΚΥΚΛΑ 

Δ/Κ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 245 318 72 11 0 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 333 420 68 4 2 

ΜΑΡΤΙΟΣ 278 230 15 7 2 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 762 1.348 173 21 8 

ΜΑΪΟΣ 2.031 1.259 126 33 29 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.897 1.781 219 61 87 

ΙΟΥΛΙΟΣ 4.557 5.915 584 86 182 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.254 6.224 715 70 285 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3.484 1.816 159 39 46 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.213 949 107 24 18 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 813 602 90 25 14 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 467 275 54 21 4 

ΣΥΝΟΛΟ 23.334 21.137 2.382 402 677 

2.3.4 Πεζοί 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται στην πλειο-
ψηφία του από οδούς με μικρά ή και ανύπαρκτα πεζοδρόμια. Αν εξαιρέσει κανείς την παραλι-
ακή οδό με το παραλιακό πεζοδρόμιο και το τμήμα του οικισμού, που δεν επιτρέπεται η κί-
νηση των οχημάτων λόγω μορφολογίας, είναι φανερό ότι οι πεζοί κινούνται στους δρόμους μα-
ζί με τα αυτοκίνητα. 

2.3.5 Δημόσιες Συγκοινωνίες 

Στην Αμοργό απουσιάζει η Δημόσια Αστική Συγκοινωνία, η οποία θα συνέδεε τις πιο απο-
μακρυσμένες περιοχές της Χώρας με την κεντρική περιοχή. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση ό-
λου του νησιού γίνεται από το ΚΤΕΛ της Αμοργού. Με το ΚΤΕΛ εξυπηρετούνται όλα τα χωριά 
και οι παραλίες του νησιού. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα εκτελούνται από ένα έως δύο δρομο-
λόγια την ημέρα προς κάθε κατεύθυνση. Τους θερινούς μήνες τα δρομολόγια πολλαπλασιάζο-
νται. 

2.3.6 Αστυνόμευση 

Η αστυνόμευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης είναι αρμοδιότητα του Αστυνομικού 
τμήματος Αμοργού, με εξαίρεση τη λιμενική ζώνη όπου η αστυνόμευση γίνεται από το Λιμενικό 
Σώμα. 

Κατά τη θερινή περίοδο δημιουργούνται καθυστερήσεις και φορτίζονται όλοι οι κρίσιμοι 
κόμβοι του περιφερειακού δακτυλίου καθώς ο αριθμός των οχημάτων υπερβαίνει την κυκλο-
φοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου. 

Αντίστοιχη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε κρίσιμους κόμβους του περιφερειακού δακτυ-
λίου (που είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας) δεν πραγματοποιείται με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία ουρών αναμονής στις διασταυρώσεις. 
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2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μέτρια επίπεδα κυκλοφορίας οχημάτων με έντονες διακυ-
μάνσεις- αιχμές κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών και τις βραδινές ώρες αναψυχής. 
Στην περιοχή ενδιαφέροντος, δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες για τη ρύθμιση της κυκλο-
φορίας στις διασταυρώσεις, παρά μόνο σήμανση προτεραιότητας με STOP. 

Οι κυριότερες αιτίες των προβλημάτων είναι:  

 Οι υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι που εμφανίζονται στις αιχμές 

 η  συσσώρευση  των  επαγγελματικών  χρήσεων  και  των  Δημόσιων  Υπηρεσιών  
στην περιοχή της παραλιακής ζώνης 

 το οδικό δίκτυο με τα περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

 η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης, που έχει σαν αποτέλεσμα τις περιπορείες 
των οχημάτων για την ανεύρεση θέσης στάθμευσης 

 η έλλειψη επαρκούς σήμανσης 

 η χωροθέτηση του λιμανιού δίπλα στον οικισμό 

 η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση στα προβληματικά σημεία και η διατύπωση 
εναλλακτικών προτάσεων. 

2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ -  ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ. 

2.5.1 Ανάλυση Κόμβων 

Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνενται σε εννιά κόμβους στους οποίους παρουσιάζεται 
το μεγαλύτερο πρόβλημα και στους οποίους προτείνονται αλλαγές. Οι εννιά κόμβοι που εξετά-
ξονται είναι οι εξής:  

 Κ1: Κατάπολα – Όρμος Αιγιάλης 

 Κ2: Περιφερειακός δρόμος – Οικισμός 

 Κ3: Όρμος: Ιατρείο - Μουσείο  

 Κ4: Προβλήτα Λιμένος 

 Κ5: Περιφερειακός – Θολάρια 

 Κ6: Περιφερειακός - Παραλία 

 Κ7: Περιφερειακός – Θολάρια  

 Κ8: Περιφερειακός– Λαγκάδα 

 Κ9: Όρμος Αιγιάλης – Παραλία Θολαρίων – Θολάρια 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

                                         ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.docx 
Σελίδα 

8    
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2020 

    

 

2.5.2 Επίπεδα Εξυπηρέτησης Υφιστάμενης Κατάστασης 

Λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει η συγκέντρωση δεδομένων για την αναλυτική με-
θοδολογική προσέγγιση αλλά και λόγω της εποχικότητας των δεδομένων, η παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιεί ως μέθοδο υπολογισμού του επιπέδου εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου τη μέ-
θοδο του κινούμενου παρατηρητή. 

Για να γίνει αυτό, εκτελείται ένας αριθμός επαναληπτικών διαδρομών κατά μήκος του εξε-
ταζόμενου οδικού τμήματος ή του οδικού άξονα με σκοπό να προκύψει μια μέση ταχύτητα δι-
αδρομής. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα (Φραντζεσκάκης κ.ά.,2009) 
και ανάλογα με τον τύπο της αστικής οδού, προκύπτει η στάθμη εξυπηρέτησης. Στα πλαίσια 
της μελέτης αυτής η τυπική τιμή της ταχύτητας θεωρείται ότι είναι τα 40 km/h. 

 

2.5.3  Αποτελέσματα της Ανάλυσης 

Από την ανάλυση που έγινε παρατηρήθηκε ότι παρόλο που την χειμερινή περίοδο η 
στάθμη εξυπηρέτησης ήταν υψηλή (Α και Β), την θερινή περίοδο η στάθμη εξυπηρέτησης μει-
ωνόταν σε επίπεδα C και D. Τόσο το πλήθος των οχημάτων και των πεζών, κατά τη θερινή 
περίοδο, όσο και η συχνότητα των μετακινήσεων τους, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κυ-
κλοφοριακή ικανότητα του συστήματος και μειώνουν τη στάθμη εξυπηρέτησης σε πολύ χαμη-
λά επίπεδα. 

3. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις με βραχυχρόνιο ορίζοντα υλοποίησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν 
στόχο τη διαμόρφωση ενός ιεραρχημένου κυκλοφοριακού δικτύου, την ελαχιστοποίηση των 
καθυστερήσεων στους κρίσιμους κόμβους, τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης και την 
εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κίνησης των πεζών στην περιοχή της μελέτης. Στα πλαίσια 
της κυκλοφοριακής διερεύνησης που έγινε εξετάζονται δύο εναλλακτικές προτάσεις βραχυ-
πρόθεσμων μέτρων, με δυνατότητα άμεσης υλοποίησης κατά τη θερινή περίοδο του 2020. 
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3.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Α’. 

Η πρώτη εναλλακτική πρόταση παρουσιάζεται στο σχέδιο Γ.Ορ-Λύση Α. Στην πρότα-

ση αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας, τα οποία προτείνεται 
να ισχύουν καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

 Πεζοδρόμηση του οδικού τμήματος Π1-Π2 (όπως φαίνεται στα σχέδια Γ.Ορ. & 
Ορ.-1) πλην των ΑΜΕΑ (για τους οποίους  πάρχει και διαθέσιμος χώρος στάθ-

μευσης με την αντίστοιχη σήμανση) και ιδιοκτητών με άδεια διέλευσης.. 

 Μονοδρόμηση της οδού που συνδέει τον κόμβο  Κ3 με κόμβο Κ5 με κατεύθυνση 

προς τον Κ5. 

 Αναδιαμόρφωση και σηματοδότηση του κόμβου  Κ9 

 Σηματοδότηση του οδικού τμήματος που ενώνει τον κόμβο Κ1 με το ιατρείο στη 

θέση P-2.2.  

 Σηματοδότηση του οδικού τμήματος που ενώνει τον κόμβο Κ4 με τον κόμβο Κ5. 

 Σηματοδότηση του οδικού τμήματος που ξεκινάει απο τον κόμβο Κ9 μέχρι το εκ-

κλησάκι των Αγ. Θεοδώρων. 

Τα μέτρα αυτά ευνοούν την κίνηση των πεζών, αποφορτίζουν το οδικό δίκτυο και μειώ-
νουν τις καθυστερήσεις στους κρίσιμους κόμβους. 

3.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Β’. 

Στη δεύτερη εναλλακτική πρόταση που παρουσιάζεται στο σχέδιο Γ.Ορ-Λύση Β περι-

λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας, τα οποία προτείνεται να ισχύουν 
καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

 Πεζοδρόμηση του οδικού τμήματος Π1Π2 (όπως φαίνεται στα σχέδια σχέδια 

Γ.Ορ. & Ορ.-1) πλην των ΑΜΕΑ, όπου υπάρχει και διαθέσιμος χώρος στάθμε-

σης με την αντίστοιχη σήμανση. 

 Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Λιμάνι - Κόμβος Θολαρίων (από κόμβο Κ6 

έως κόμβο Κ4)με κατεύθυνση προς το Λιμάνι. 

 Μονοδρόμηση της οδού που συνδέει τον κόμβο Κ4 με κόμβο Κ2  και Κ1 με κα-

τεύθυνση προς τον Κ1. 

 Μονοδρόμηση της οδού που συνδέει τον κόμβο Κ1 με κόμβο Κ8  και Κ7 με κα-

τεύθυνση προς τον Κ8. 

 Μονοδρόμηση της οδού που συνδέει τον κόμβο Κ3 με κόμβο Κ5 με κατεύθυνση 

προς τον Κ5. 

 Αναδιαμόρφωση και σηματοδότηση των κόμβων Κ1, Κ4, Κ7, Κ8.  

 Σηματοδότηση των κόμβων Κ2, Κ3, Κ5, Κ6, K9. 

Αυτές οι ρυθμίσεις ευνοούν την κίνηση των πεζών, αποφορτίζουν το οδικό δίκτυο και μει-
ώνουν τις καθυστερήσεις στους κρίσιμους κόμβους. 
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3.3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. 

Και στις δυο εναλλακτικές προτάσεις περιλαμβάνονται αλλαγές στους προβληματικούς 
κόμβους. Από την αναδιαμόρφωση και σηματοδότηση τους προκύπτει ότι επιτυγχάνεται ση-
μαντική βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης τους.   

Η στάθμη εξυπηρέτησης, χρησιμοποιώντας προσεγγιστικά τη μέθοδο του κινούμενου πα-
ρατηρητή, αυξάνεται από τα επίπεδα C και D σε επίπεδα A και Β κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου, που είναι και το ζητούμενο. 

3.4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 

Το καθεστώς στάθμευσης στον Όρμο Αιγιάλης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα όλη τη διάρκεια του έτους. Το πρόβλημα απορρέει από την έλλειψη θεσμοθετημένων 
θέσεων στάθμευσης (εντός και εκτός οδού) και την έλλειψη αστυνόμευσης που οδηγεί σε ά-
ναρχη στάθμευση σε πεζοδρόμια, γωνίες διασταυρώσεων ή όπου αλλού «βολεύει» τον καθέ-
να. Για τη βελτίωση της κατάστασης προτείνεται η καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης τόσο 
παρά την οδό όσο και εκτός οδού. 

Για τη στάθμευση παρά την οδό θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθ-
μευσης, το οποίο θα εξασφαλίσει τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για χρήση από τους κατοί-
κους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του Όρμου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί και η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κατά μήκος των οδών που περιο-
ρίζει την κυκλοφοριακή τους ικανότητα και δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα. 

Τέλος προτείνεται η δημιουργία ενός νέου χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο που βρίσκεται 

δυτικά του κόμβου Κ9 σε σημείο πολύ κοντά στο κέντρο του Όρμου και παράλληλα εκτός αυ-

τού. Με κατάλληλη διαμόρφωση ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 65 αυτοκίνητα (59 
θέσεις και 6 θέσεις ΑΜΕΑ) αυξάνοντας αισθητά τη συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα χώρων 
στάθμευσης του οικισμού. 

 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η επιτυχία των προτάσεων που περιγράφηκαν εξαρτάται και από τον τρόπο και το ρυθμό 
υλοποίησής τους. Οι προτάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν στα-
διακά ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής τους. 

4.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Το έργο έχει σαν σκοπό, μέσω της υλοποίησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 
αφενός να βελτιώσει και να βελτιστοποιήσει την αστική κινητικότητα και αφετέρου να αυξήσει 
την ασφάλεια κίνησης των πεζών στον Όρμο Αιγιάλης της Αμοργού.   
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1 Κόμβος Κ1 √   

2 Κόμβος Κ2 √   

3 Κόμβος Κ3 √   

4 Κόμβος Κ4 √ √  

5 Κόμβος Κ5 √   

6 Κόμβος Κ6 √   

7 Κόμβος Κ9 √ √ √ 

8 Διαδρομή Κ2-Κ3 √   

9 Σχολείο Όρμου Αιγιάλης √   

10 Οδικό Τμήμα Π1Π2 √   

11 Οδικό Τμήμα K1Άγιοι Θεόδωροι √   

 

 

 

 

 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με βάση το είδος των επεμβάσεων όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα οι ερ-
γασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:  

 Πινακίδες (Κ), (Ρ), (Πρ) και (Π) σταθερού περιεχομένου.  

Προβλέπεται αποξήλωση ορισμένων κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Προβλέπε-
ται εγκατάσταση σύμφωνα με τη Μελέτη. 

 Οριζόντια σήμανση.  

Προβλέπεται υλοποίηση σύμφωνα με τη Μελέτη. 

 Γεωμετρικές επεμβάσεις 

Προβλέπεται υλοποίηση νέων κατασκευών (νησίδες κλπ.) σύμφωνα με τη Μελέτη. 
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4.3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σαν απολογιστική εργασία θεωρείται η δαπάνη προμήθειας ασφάλτου. Για αυτή την ερ-
γασία προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Μελέτης ιδιαίτερη αμοιβή. 

4.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ 

Δεν απαιτείται εγκατάσταση ιστών φωτισμού. Απαιτείται η επέκταση του τεχνικού ΄στο 
ύψος του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης για να είναι εφικτή η κατασκευή του κόμβου Κ9. 
Γενικά  δεν απαιτείται αποκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων, καθώς τα όμβρια παροχετεύ-
ονται επιφανειακά. 

4.5 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την υλοποίηση των κάθε είδους επεμβάσεων δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιο-
κτησιών. Η απόκτηση του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης μπορεί να γίνει με μακροχρόνια 
μίσθωση η με εξαγορά. 

4.6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

Οι προτάσεις άμεσης εφαρμογής είναι προτάσεις με ορίζοντα υλοποίησης τριών μηνών 
από την απόφαση υλοποίησής τους. Τέτοιες προτάσεις είναι: 

 Μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις οδών που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.. 
Απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση των πινακίδων. 

 Αναδιαμορφώσεις και σηματοδοτήσεις κόμβων που μπορούν να υλοποιηθούν ά-
μεσα. Απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση των ρυθμιστών κυκλοφορίας, των 
ιστών σηματοδότησης, των πινακίδων, και το σύνολο των σχετικών εργασιών 
(συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, τακτικής και έκτακτης). 

 Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης με διαγράμμιση των θέσεων στάθ-
μευσης για την καλύτερη εκμετάλλευση των προσφερόμενων χώρων. 

4.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

Οι προτάσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής είναι προτάσεις με ορίζοντα υλοποίησης έξι 
έως δώδεκα μηνών από την απόφαση υλοποίησής τους. Τέτοιες προτάσεις είναι: 

 Δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης στο οικόπεδο που υποδεικνύεται στο σχέδιο 

Π.Π. όπως αναλύθηκε και παραπάνω, με τη δημιουργία 65 νέων θέσεων για τα 

αυτοκίνητα. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την υφιστάμενη και τη νέα σήμανση του υπό μελέτη δι-
κτύου: 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση και η αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων που προηγήθηκε απέδειξε ότι 
είναι εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης στον Όρμο Αιγιάλης της Αμοργού, ι-
διαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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Με τις προτάσεις άμεσης εφαρμογής διαμορφώνεται ένα ιεραρχημένο κυκλοφοριακό δί-
κτυο, ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις στους κρίσιμους κόμβους, βελτιώνονται οι συνθήκες 
στάθμευσης και εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής κίνησης των πεζών στην περιοχή της με-
λέτης. 

Οι προτάσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής με την καθιέρωση του συστήματος ελεγχό-
μενης στάθμευσης συμβάλλουν περαιτέρω στον περιορισμό της κίνησης των οχημάτων στην 
κεντρική περιοχή, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του οικισμού, αλλά ταυτόχρονα 
και την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών. 

Τέλος, η επιτυχία της μελέτης εξαρτάται άμεσα και από τους μηχανισμούς ελέγχου της 
ολοκληρωμένης υλοποίησής της και της εφαρμογής της στο οδικό δίκτυο του Όρμου. 
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