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ΘEMA: κMελ6τη αvdιπλαoηq Δημoτικo0 Kηπoυ και μετατρoπη oδιbv Xι6vηq και Πoλυτε1νε[oυ oε oδo0q

ηπιαq κυκλoQoρ(αq και μελ6τη αατικηξ κιvητικ6τηταg>'

1. Mε αΦoρμll τα πρ6oQατα δημooιε0ματα στov τ0πo αλλα Kαι τηζ διαβo0λευoηξ πoυ αQoρα ατη

μελ6τη αvdπλαoηq τoυ Δημoτικo0 Kriπoυ στη μετατρoπri τωv oδιilv Xι6vηg και Πoλυτε1vεloυ oε oδo0g

ηπιαq κυκλoQoρiαq καΘιilq Kαι (πη μελ€τη ααcικιjq κινητικ6τηταq, η Yπηρεo[α μαg, αια πλα[oια τηξ

αγαoτηq oυvεργαolαζ με τoυζ Δημ6oιoυq Φoρεi.q πoυ €1oυν oκoπ6 vα αvαδεlξoυv Kαι vα βελτιΦooυv τηv

πoι6τητα ζωηq των πoλιτιi-lv τηq X[oυ, Θειilρηoε oκoπιμo και 1ρηoιμo vα εκQρdoει κατ' αρxιjv τη Θετικη μαq

oτdoη σtηv συγKεκριμ€νη μελ€τη πoυ δημooιε0τηκε oτηi, ,αιooελiδα τoυ Δημoυ X[oυ. Ωg γvωατ6 απ6 τo

1998 και αια πλα[oια τoυ N. 2575lg8 (ΦEK 23A'/98) η Yπηρεoiα μαg 61ει αvαλdβει τηv αoτυv6μευoη και

τηv τηρηoη τoυ K.o.K. αιη Xερoαlα Zιbvη Λιμ€να X[oυ και Θα Θ6λαμε vα Θ6ooυμε υπ6Φη σαξ τα ακ6λoυΘα

Θ€ματα, πoυ απτoνταιτωv αρμoδιoτητωv μαξ.
2' o λιμ6vαq τηg Xioυ Kαι συγKεκριμθvα η ΛεωQ6ρoq Aιγα[oυ και η oδ6q Nεωρε[ωv απoτελoUv τoυq

βαoικo0g oδικo0g d.ξoνεg κυκλoQoρlαg και διακlvηoηg o1ηματωv παoηq Q0oεωq και πεζΦν απ6 βoρρα

πρoq ν6τo και αvτiαιρoQα. Aπ6 τη Xερoα[α Zιilvη Λιμ6vα, δι6ρ1εται η πλειoν6τητα καΘημερινd τωv

o1ηματωv πoυ πρoσεγγLζoυv τo κ6ντρo τηg X[oυ, γεγov6q πoυ δε[μει την ιδιαιτερ6τητα και κριoιμ6τητα

σto να δoΘε[ ιδιαiτερη πρoσoχri ωq πρog τιq λ6oει9 πoυ Θα επλε1Θo0v για τηv αvαβαΘμιoη τηq αατικriq

κιvητικ6τηταg.
3. o λιμ€vαg τηg X[oυ oυvδ6εται αμεoα με τo κ6vrρo τηq π6ληg τηg Χ1oυ, με απoτ€λεσμα vα

αΜηλoεπηρεdζovται απ6 τoν αριΘμ6 τωv διακιvo0μεvωv o1ηματωv και πεζιbv. Πρακτικd,, αυτ6 €1ει ωq

απoτ€λεoμα, oε ιilρεq αιχμηξ κατα τιg oπo[εq παρατηρε[ται 6vτovη κιvητικ6τητα o1ηματωv αro λιμdvι, η

[δια αvdλoγη κ[νηoη vα παρατηρε[ται και ατo κ€vτρo τηq π6λη9 και επ[oηq, π€ριξ τoυ Δημoτικo0 κriπoυ.

lδια[τερα κατd τoυg ΘεριvoOq μηvεζ, με τηv πρoo6γγιoη πλolων και κρoυαζερoπλolωv, αMd και κατα τιg

περι6δoυq τωv εoρτιbv τoυ Πd.o1α και τωv Xριατoυγ6νvωv, 6πoυ παρατηρεiται κατακ6ρυQη α0ξηoη τoυ

μετα$oρικo0 Qoρτi.oυ (επιβατεq - o1ηματα), αυξαvεται αvαλoγα Kαι o 6γκo9 των o1ημdτωv πoυ

διo1ετε0ovται πρoζ 6λεq τιg κατευΘ0voειq (86ρεια - N6τια - Δυτικη Χioq) μ6oω τηζ Λ. Aιγα[oυ.

4. Σι-1μQωvα με τη εv θ€ματι μελ6τη, επ[ τηq oδo0 Kαναρη Kαι πληο[oν τoυ κτιρioυ πoυ βρtoκεται επi τηq

oδo0 Λdδηq πρ6κειται να τoπoΘετηΘoOv Qωτεινoi oηματoδ6τεq. Στo oημεlo αυτ6, Kαι με βdoη τα

πρoεκτεΘθvτα Θεωρo0με 6τι κατι τ6τoιo Θα απoτελ€oει παρd,γovτα επιβραδυvoηg τηq κυκλoQoρlαq αro

λιμ6να και υπερQ6ρτωσηξ τηq κυκλoQoριακηq ρoηq επ[ τηg Λ. Aιγαioυ, oδo0 Nεωρεlων α}'λα Kαι τηξ

oδo0 nαδηq, κατα τιq ιi-lρεg αιχμηξ, και ιδια[τερα κατα τo 1ρoνικ6 διdαιημα απo 07:30 - 08:30 και απ6
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12:OO - 15:OO ιδlωq.δε,κατα'τιc περι6δoυg πoU παρατηρε1ται αυξημ€vo μεταQoρικ6 6ργ',o:., H 1ρηoη τωv

Qωτειvιi-tv oηματoδoτιilν olγoυρα αvαμ€vεται vα Q€ρει μια ελεγ16μενη και αεαδιακr] - ρoη πεζιi.lv, με τoν

κLvδυvo 6μωq vα δυo1ερα[vει δυoαναλoγα η κυκλoQoρiα τωv o1ηματων επ[ τηg Λ. Aιγα[oυ πρoκαλιi_lvταq

€vτovη κυκλoQoριακl1 oυμQ6ρηση πoU Θα εlvαι αδ0vατo vα αvτιμετωπιoΘεi αv λdβoυμε υπ6ι|.lη μαg τo 6τι

η oδ6q Δημoκρατlαq Θα γlvει πλ6ov διjo κατευΘOvoεωv.

5. Eπιδιιi.lκoyταg, oυvoλικd τη πoιoτικrj βελτlωoη 6λων τωv παραμ6τρωv πoυ αvαβαΘμlζoυv τηv πoι6τητα

ζωηq τωv πoλιτιi-lv, η συγKεκριμ€vη ανηoυ1[α και πρoβληματιoμ69 τηq Yπηρεolαq μαg 6ρ1εται vα αvαδε[ξει

τηv αναγκη oυvεργαolαq 6λωv τωv Qoρ6ωv πρoξ τηv κατε0Θυvoη αυτl1.

6. Kατ6πιv αυτιbv .Θα επιΘυμo0oαμε' vα πραγματoπoιηΘεl μlα oυζητηση για τo συγKεKριμ6νo Θ€μα

πρoκειμ€voυ βρεΘε[ η β€λτLoτη λ0οη με γvΦμovα τηv εξυπηρ€τηoη τωv πoλιτιilv τoυ vησιoO αλλd. Kαι τηζ

επιβατικηq Kαι τoU ρισtικηq κ[vηoηq.-

o Kεvτρικ6q Λιμεvdρ1ηq X[oυ α.α.
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