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Πρόλογος 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει το τέταρτο (Α4) από τα 19 Παραδοτέα της παροχής 

υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) του Δήμου Καβάλας.  

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε 

πλαίσιο μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων 

προσώπων και αγαθών εντός της πόλης της Καβάλας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας έχει 

σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης 

βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας.   

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα 

επιμέρους βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις Κατευθύνσεις του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 

22 του Νόμου 4599/19. 

Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό της περιοχής παρέμβασης που θα 

αποτελέσει τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ΣΒΑΚ.  
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A4. Καθορισμός Περιοχής Παρέμβασης 

Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες μετακίνησης επιβατών και 

εμπορευμάτων για την περιοχή παρέμβασης, έχοντας πάντα υπόψη τα γεωγραφικά όρια του 

ΟΤΑ, την περιοχή αρμοδιότητας του συγκοινωνιακού φορέα που εκτελεί αστικό μεταφορικό 

έργο καθώς και χωρικά εργαλεία, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), 

Ρυθμιστικά Σχέδια, Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

(ΤΑΠΤοΚ).  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιλέγεται η γεωγραφική έκταση, η οποία θα 

αποτελέσει την περιοχή εφαρμογής του ΣΒΑΚ.  

Σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του ΣΒΑΚ, η περιοχή παρέμβασης, πρέπει 

να συγκεντρώνει αμιγώς αστικά χαρακτηριστικά, όπως σημαντικές συγκεντρώσεις ροών 

μετακινουμένων, τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής του Δήμου, σημαντική 

πυκνότητα πληθυσμού, συνδυασμό εμπορικών χρήσεων γης και κατοικίας. Κατά την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ θα εξεταστούν επίσης, οι υπηρεσίες σύνδεσης της περιοχής 

παρέμβασης με δημοτικές ενότητες/οικισμούς του Δήμου καθώς και με όμορους Δήμους.  

Η δραστηριότητα απαιτεί τη συνεργασία με την ομάδα έργου του Δήμου, με σκοπό τη 

συνεκτίμηση όλων των γεωγραφικών περιοχών που πιθανώς να επηρεάζουν τις 

μετακινήσεις της ευρύτερης περιοχής.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιλέγεται ένα εκ των εναλλακτικών 

σεναρίων που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που αναλύονται τα χαρακτηριστικά του Δήμου. 

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν των εισηγήσεων και της ομάδας έργου του αναδόχου και πάντοτε 

μετά τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας έργου του Δήμου  

Τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης έργου καθορίζονται και με το Άρθρο 22 του 

Νόμου 4599/2019 στην παράγραφο 4 και 5, ως εξής: 

4. Ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του 

φορέα εκπόνησης της παραγράφου  

5. Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων του φορέα 

εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών 

κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδομικό συγκρότημα αποτελούμενο από 

περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υπάρχουν έντονες ανάγκες περιαστικών 

μετακινήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης υποχρεούται να απευθύνει σε 

όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιοχής παρέμβασης πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο 

φορέων της παραγράφου 7. 
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Περιοχή Παρέμβαση του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

Μια διαδικασία στην οποία δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε αντικείμενο σχεδιασμού, 

αποτελεί ο καθορισμός της περιοχής μελέτης. Ο καθορισμός των ορίων εντός των οποίων 

θα εξεταστεί το σύνολο των αντικειμένων προσδιορίζεται μέσα από ένα ευρύ σύνολο 

παραμέτρων. Οι κυριότεροι παράμετροι επιλογής της περιοχής μελέτης είναι: 

• Διοικητικοί 

• Πληθυσμιακοί 

• Γεωγραφικοί 

• Λειτουργικοί 

Η πολυπαραμετρική διάσταση στην επιλογή της περιοχής μελέτης δυσχεραίνει τον τελικό 

καθορισμό αυτής. Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα μερικής 

αξιολόγησης κινδύνων ή ευκαιριών, ή ελλιπούς αναγνώρισης αναγκών και διαμόρφωσης 

λύσεων, διότι η περιοχή μελέτης τα περιόριζε. Αντίστοιχα, υπάρχουν περιπτώσεις που η 

επιλογή διευρυμένης περιοχής μελέτης μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις γενικότερης 

φύσης, χωρίς να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εξειδίκευση στην περιοχή μεγαλύτερης 

ανάγκης.  

Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων σε ένα αντικείμενο σχεδιασμού, 

χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια περιοχές μελέτης. Τέτοιου είδους λύσεις 

αξιολογούν  τις διαφορετικές λειτουργίες που μπορεί να περιλαμβάνει ένα αντικείμενο 

σχεδιασμού και σε περίπτωση ανάγκης αποδίδεται διαφορετική περιοχή μελέτης για κάθε 

λειτουργία.  

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο αντικείμενο του ΣΒΑΚ και επιδιώκοντας το πληρέστερο 

αποτέλεσμα, επιλέχθηκε η λύση ορισμού πολλαπλών περιοχών μελέτης οι οποίες 

αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις των αντικειμένων προς ανάλυση. 

Αναλυτικότερα, οι περιοχές μελέτης συνοψίζονται ως εξής: 

 Περιοχή Α: Η κυριότερη περιοχή μελέτης ορίζει τον Αστικό Πυρήνα της πόλης της 

Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει το σύνολο των στοιχείων αστικής 

κινητικότητας στα οποία αναφέρεται ένα ΣΒΑΚ. Πρόκειται για περιοχή με υψηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα, ολοκληρωμένο - υλοποιημένο οδικό δίκτυο και συγκέντρωση 

εμπορίου και υπηρεσιών.  

 Περιοχή Β: Η περιοχή που έρχεται σε άμεση επαφή με την περιοχή Α και αναμένεται να 

αποτελέσει φυσική συνέχεια της στο μέλλον. Η περιοχή τύπου Β περιλαμβάνει τις 

οικιστικές ενότητες που συνδέονται σχετικά άμεσα με τον Αστικό Πυρήνα χωρίς να 

εμφανίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες σε κινητικότητα μιας αστικής περιοχής (π.χ. 

απουσία υπηρεσιών-εμπορικών πυρήνων, κυκλοφορικής συμφόρησης κ.ά.). 

 Περιοχές Γ: Οι περιοχές Γ αντιπροσωπεύουν κοντινούς ή μακρινούς οικισμούς που 

εξαρτώνται άμεσα από τις λειτουργίες του Αστικού Πυρήνα με αποτέλεσμα να γενούν και 

να έλκουν μετακινήσεις από και προς αυτόν. 

Στο επόμενο διάγραμμα ( Χάρτης 1) γίνεται οπτική απόδοση των παραπάνω περιοχών για 

την περίπτωση της πόλης της Καβάλας.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


