
 

 
 

 

 

Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέας μελέτης για τη λειτουργία Δημοτικής 
Συγκοινωνίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε 
τακτική δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και 
Λαχανά), σήμερα στις 21.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 29857/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 24/2018) της Προέδρου αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με 
αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους  
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
 

 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 287/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30651/22-11-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 21.11.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 24/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
4.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
8. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
9. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
11. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

13. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ  
      ΛΑΜΠΡΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, 
ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 
παρόντες και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
 ________ 

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                    Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Αράπογλου  Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος             Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                Παπανικολάου  
Νικόλαος 
Καλύβης  Γεώργιος                                              Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                Γαϊτανά-Αποστολάκη  
Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                            Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                   Σιώρης  Νικόλαος 

Ανδρέου  Χριστίνα     

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κουρεμένος Λάμπρος 
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Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος  

Πλάτανος  Ελευθέριος 

Κόντος  Απόστολος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν 

παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. 

Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..  

 Ο κ. Λ.Κουρεμένος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ. και 

αποχώρησε από αυτήν μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου 

θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Β.Παπακώστας και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της 

Η.Δ. 

 Η κ. Σ.Πολίτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κυρίες Χ.Ανδρέου, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν 

από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος 

της Η.Δ.. 

 

Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Κ.Ντάτσης απουσίαζαν 

δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά την Πρόεδρο του Δ.Σ.. 
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H κ. Πρόεδρος, παρόντος του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, 

κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής  δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο μοναδικό θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο κατά 

πλειοψηφία το Δ.Σ. και με ψήφους 21 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ (μειοψηφούντος του Δημ. 

Συμβούλου κ. Ε.Πλάτανου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 

του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να 

μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ  Ε.Η.Δ.  

 
Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό  Θέμα Ε.Η.Δ. της σημερινής 
Συνεδρίασης και με βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 30539/21-11-2018 διαβιβαστικό 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας στον Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

  
 
 

Σας  διαβιβάζουμε την νέα μελέτη που αφορά την δημιουργία 

Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και  

παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι 
ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν 
τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως 
εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ελ.Πλάτανος απείχε από την διεξαχθείσα 
ψηφοφορία. 

 

Συνημμένα : Μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
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Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
αριθ. 30/2018 απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όλα τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου και: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Ν. 2696/99 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 
 

Εγκρίνει την νέα μελέτη που αφορά την δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας 
στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, όπως αυτή επισυνάπτεται 
στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   287/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

           ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου-Καρκάνη Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
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Ακριβές Αντίγραφο                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένα: 1. Νέα συγκοινωνιακή μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
                    2.   Μελέτη βιωσιμότητας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΗΜΟΥ 

 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα «Συγκοινωνιακή Μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 

Χαλκηδόνας» αποτελεί το ένα εκ των δύο παραδοτέων. Το άλλο παραδοτέο είναι η «Μελέτη 

Βιωσιμότητας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας». Η παρούσα 

μελέτη εφόσον εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να κατατεθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης έγκρισης και να διαβιβαστεί στον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα 

γνωμοδοτήσει και θα διαβιβάσει την μελέτη μαζί με το αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας 

του Δήμου στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την Αδειοδότηση της Λειτουργίας και την διερεύνηση 

της Βιωσιμότητας της Δημοτικής Συγκοινωνίας (Δ.Σ.) του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 

Χαλκηδόνας, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση ευαίσθητων οικονομικά και κοινωνικά ομάδων 

(άτομα μειωμένης κινητικότητας, ηλικιωμένοι, μαθητές κτλ). Οι υπηρεσίες της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας θα παρέχονται εντελώς δωρεάν, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη 

η παρατεταμένη κοινωνικοοικονομική κρίση που χαρακτηρίζει τη χώρα και που έχει επηρεάσει 

σε σημαντικό βαθμό και την πλειονότητα των κατοίκων του Δήμου. Τέλος, με τη δημιουργία 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, και επομένως την πύκνωση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών, 

ενισχύονται τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις για αλλαγή προτίμησης μέσου μεταφοράς και 

μετάβαση από το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στη δημόσια συγκοινωνία. 

Στο Συγκοινωνιακή Μελέτη γίνεται αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου 

λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται 

από δύο τοπικές γραμμές. Ο σχεδιασμός των διαδρομών της Δημοτικής Συγκοινωνίας έγινε με 

γνώμονα την συμπληρωματική, ως προς τις υπάρχουσες γραμμές του ΟΑΣΑ, κάλυψη των 

ενδοδημοτικών αναγκών -μετακινήσεων. 

Η Μελέτη Βιωσιμότητας εστιάζει στη διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας της λειτουργίας 

της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν .Χαλκηδόνας. Συγκεκριμένα, 

αναλύονται οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας, το 

λειτουργικό κόστος και τα πιθανά  έσοδα από τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

1.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από: 

• τη μελέτη «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας» 

ανάδοχος μελετητής: ΝΑΜΑ SA 

• Τροχαία Νέας Ιωνίας 

• ΟΑΣΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η έκταση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας καλύπτεται συγκοινωνιακά από τη 

γραμμή του ΗΣΑΠ (στάση Περισσός), και από  λεωφορειακές γραμμές των Συγκοινωνιών 

Αθηνών, διερχόμενων και τοπικών.  

Γραμμές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο 

Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας θα έχει ως σκοπό να 

εξυπηρετήσει το ευρύ κοινό, στο οποίο περιλαμβάνονται: 

■ εργαζόμενοι στην μετάβαση και επιστροφή από την εργασία τους 

■ μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής των γραμμών 

■ ηλικιωμένοι που χρειάζονται πρόσβαση στις ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές 

υγείας/πρόνοιας και σε χώρους λατρείας 

■ συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην έκταση του Δήμου 

■ πελάτες των εμπορικών καταστημάτων 

Κωδικός Ονομασία Γραμμής 
Τύπος 

 

421 Αγ.Ανάργυροι-Αγ.Παρασκευή Διαδημοτική 

024 

Αγ.Ανάργυροι-Στ.Αγ.Ιωάννης 

(μέσω Κηφισού) 

 

Κεντρική 

3 Ν.Φιλαδέλφεια-Άνω Πατήσια-Γηροκομείο Τρόλεϊ 

6 
Ιπποκράτους-Ν.Φιλαδέλφεια-Κόκκινος 

Μύλος 
Τρόλεϊ 

Χ93 Στ.Υπερ.Λεωφ.Κηφισού-Αερ/νας Αθηνών Express 

619 
Μεταμόρφωση-Ν. Φιλαδέλφεια-Άνω 

Πατήσια 
Κυκλική 

Β9 Χαλκοκονδύλη-Μεταμόρφωση-Ν.Κηφησιά Κορμού 

755 
Αχαρναί-Κοκ. Μύλος-Σταθμός Κάτω 

Πατήσια 
Κυκλική 
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■ μετακινούμενοι για λοιπούς σκοπούς (αθλητισμός, αναψυχή, κοινωνικοί λόγοι κλπ) στα 

όρια του Δήμου ή προς και από τους σταθμούς ΗΣΑΠ με στόχο διαδημοτικές ή 

υπεραστικές μετακινήσεις. 

Η σύνδεση περιοχών με σχετικές με τις παραπάνω χρήσεις μέσω της Δημοτικής Συγκοινωνίας, 

θα εξασφαλίσει τόσο την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού, όσο και τη 

συνολικότερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Δήμου. 

Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού της Δημοτικής Συγκοινωνίας βασίζεται στην σύνδεση των 

δημοτικών κοινοτήτων με το κέντρο της πόλης, όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες 

εμπορίου, υπηρεσιών, διοίκησης, πολιτισμού, αναψυχής, κ.α. 

Στο κεφ. 4 ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των δύο γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας, 

καθώς και ανάλυση των βασικών αναγκών μετακινήσεων που εξυπηρετούν. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται τα τοπόσημα του Δήμου όπου οι κύριες χρήσεις γης είναι το εμπόριο, η 

διοίκηση, η αναψυχή, ο πολιτισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, κλπ τα οποία συνδέει 

η κάθε διαδρομή με τις περιοχές κατοικίας του Δήμου. Επιπλέον, αναφέρεται και η σύνδεση της 

κάθε γραμμής με συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως είναι οι στάσεις του ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ), καθώς η αύξηση της προσπελασιμότητάς τους έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στην αναβάθμιση των μετακινήσεων των δημοτών εντός και εκτός των ορίων του Δήμου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το Σύστημα Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας συγκροτείται 

από 2  γραμμές. 

■ Γραμμή 1 (Δημοτικό Κοιμητήριο – Σταθμός ΗΣΑΠ (Περισσός) 

■ Γραμμή 2 (Δημαρχείο-Κάτω Κουκλάκι) 

Ακολουθούν περιγραφές των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας και πίνακες με όλες τις 

στάσεις. Οι διαδρομές των δύο αυτών γραμμών, φαίνονται στους Χάρτες 1 και 2. Επίσης, 

παρατίθενται στους ίδιους χάρτες οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ που 

έχουν μια σχέση εγγύτητας με την εκάστοτε γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Οι στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας που δεν ταυτίζονται με τις στάσεις του ΟΑΣΑ, θα πρέπει 

να σημαίνονται με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες σε ιστίο και παγκάκια, όπου το 

επιτρέπουν οι διαστάσεις του πεζοδρομίου) και με ευκρινή οριζόντια διαγράμμιση ή 

διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση οχημάτων. Στην 

πινακίδα σήμανσης της στάσης θα απεικονίζεται η διαδρομή της γραμμής και οι ώρες άφιξης 

του λεωφορείου στη συγκεκριμένη στάση. 
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ  

Γραμμή 1 : Δημοτικό Κοιμητήριο – Σταθμός ΗΣΑΠ Περισσός  (κυκλική) 

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ) – Πίνδου – Μακεδονομάχων – Σολωμού - Βασ. Αλεξάνδρου – 

Παπάγου – Σοφούλη – Πίνδου – Εφέσου – Φλαβιανών – Μαιάνδρου – Βρυούλων - Αγ.Τριάδος – 

Λυκούργου – Μαραθώνος – ΚΗΦΙΣΟΥ – Παπαναστασίου – Ιωνίας – Προύσσης – Σμύρνης – 

Φωκών – Δεκελείας – Πίνδου - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΕΡΜΑ) 

Μήκος γραμμής :  6.7χλμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

 ΣΤΑΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟΣ 

 ΕΠΟΜΕΝΗ  

   ΚΑΘΕΤΗ       ΟΔΟΣ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 

    ΓΡΑΜΜΕΣ 

Α1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΑΦΕΤΕΡΙΑ/ΤΕΡΜΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΟ          1 

Α2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ         1 

Α3 ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ         1 

Α4 ΝΗΣΙΔΑ ΠΙΝΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΑΡΣΟΥ         1 

Α5 Α.Τ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΑΝΑΚΟΥΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ         1 

Α6 ΠΛ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ         1 

Α7 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΙΑΜΔΡΟΥ ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ         1 

Α8 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΙΚ.ΤΡΥΠΙΑ         1 

Α9 ΠΛ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ Σ.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ        1-2 

Α10 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ        1 

Α11 ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ        1 

Α12 ΠΛ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ        1 

Α13 ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ 

 

ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ        1 

Α14  ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ        1-2 

Α15 ΚΕΠ ΠΙΝΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ        1 

Α16  ΠΙΝΔΟΥ ΤΡΑΛΛΕΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ        1 

Α17 ΙΚΑ ΠΙΝΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΑΛΟΥΚΛΗ        1 

Α18 ΝΗΣΙΔΑ ΠΙΝΔΟΥ ΤΑΡΣΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ        1 

Α1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΤΕΡΜΑ 
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Πιο συγκεκριμένα, η Γραμμή 1 (Δημοτικό Κοιμητήριο – Σταθμός ΗΣΑΠ (Περισσός) έχει ως σκοπό 

να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις προς/από: 

 το Κοιμητήριο Κόκκινος Μύλος Φιλαδέλφειας 

 το Δημοτικό Γηροκομείο «Καλός Σαμαρείτης» 

 το κατάστημα ΕΟΠΥΥ Νέας Φιλαδέλφειας 

 το αστυνομικό  τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας 

 το Κλειστό Γυμναστήριο Ιωνικού 

 το Πνευματικό κέντρο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 

 την κεντρική πλατεία επί της Λεωφ.Δεκελείας 

 τα ΕΛΤΑ 

 το Γήπεδο της ΑΕΚ 

 το Σταθμό ΗΣΑΠ (Περισσός).  

 

Γραμμή 2 : Δημαρχείο-Κάτω Κουκλάκι (Κυκλική) 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ) – Δεκελείας - Εθν. Αντιστάσεως – Σαλαμίνος - Στρ. Μακρυγιάννη – 

Αχαρνών – Χρυσαλίδος - Μαρ. Αντύπα - Κ. Παλαμά – Τσούντα – Περισσού – Θέμιδος - Γ. 

Καραϊσκάκη - Ρήγα Φερραίου – Αυλώνος - Λ.Κατσώνη – Περισσού – Τσούντα - Θ. Πεταλά – 

Οδυσσέως -Αγ. Αναργύρων – Δοξάτου – Μαραθώνος – Σμύρνης – Προύσσης – Δεκελείας – 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΤΕΡΜΑ). 

Μήκος διαδρομής :  5.8χλμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ  

 ΣΤΑΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟΣ 

 ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟΣ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

Β1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΑΦΕΤΕΡΙΑ/ΤΕΡΜΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ          1 

Β2 ΠΛ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ         1-2 

Β3 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ         1 

Β4 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ         1 

Β5 ΓΕΦΥΡΑ  

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ Κ.ΠΑΛΑΜΑ         1 

Β6 ΤΣΟΥΝΤΑ ΤΣΟΥΝΤΑ Κ.ΠΑΛΑΜΑ Θ.ΠΕΤΑΛΑ         1 

Β7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ         1 
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Β8 ΠΑΡΚΟ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ Ζ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΣΤΡΑ         1 

Β6 ΤΣΟΥΝΤΑ ΤΣΟΥΝΤΑ Κ.ΠΑΛΑΜΑ Θ.ΠΕΤΑΛΑ         1 

Β9 ΣΧΟΛΕΙΑ Θ.ΠΕΤΑΛΑ ΔΡΟΣΙΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ         1 

Β10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ         1 

Β11 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΣΠΑΡΤΗΣ         1 

Β12 ΣΤΡ.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ         1 

Β13 Π. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ         1 

Β14 ΚΑΝΑΚΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ         1 

Β15 ΣΠΑΘΑΡΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ         1 

Β16 ΠΛ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ         1 

Β17 ΙΚΑ ΠΙΝΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΒΑΛΟΥΚΛΗ         1 

Β1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΕΡΜΑ 

ΠΙΝΔΟΥ ΤΑΡΣΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ         1 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Γραμμή 2 (Δημαρχείο-Κάτω Κουκλάκι) έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει τις 

μετακινήσεις προς/από: 

 το Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΓΕΛ Νέας Χαλκηδόνας 

 το Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας 

 το Πολυχώρο Δροσίνη Νέας Χαλκηδόνας 

 τον Παιδικό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας 

 το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας 

 το 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Χαλκηδόνας 

 το Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθώνος 

 την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Νέας Χαλκηδόνας 

 το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής επί της οδού Σμύρνης. 
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Οι διαδρομές των δύο δημοτικών γραμμών είναι γενικά τεχνικά εφικτές. Σε επιμέρους σημεία, 

θα πρέπει να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, όχι λόγω ανεπάρκειας των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, αλλά λόγω φαινομένων παράνομης στάθμευσης  

 

ΓΡΑΜΜΗ 1 

 Βασ. Αλεξάνδρου από Σολωμού έως Αλ.Παπάγου 

 Μαραθώνος από Λυκούργου έως Κηφισού 

 Κηφισού από Μαραθώνος έως Αλ.Παπαναστασίου  

 

ΓΡΑΜΜΗ 2 

 Ρήγα Φεραίου από Ζαχ.Παπαντωνίου έως Λ.Κατσώνη 

 Δοξάτου από Λεωφ.Δεκελείας έως Μαραθώνος. 

 

Σε όλα τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να απαγορευθεί με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση η 

στάση και η στάθμευση από την μία ή και τις δύο πλευρές της οδού (ανάλογα με το διαθέσιμο 

πλάτος της οδού από κράσπεδο σε κράσπεδο) προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση 

των λεωφορείων. Στις διασταυρώσεις, ούτως ή άλλως, απαγορεύεται η στάθμευση «σε 

απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων 

αυτών», σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΟΚ. 

Για την επιβολή, όμως, της απαγόρευσης δεν επαρκεί η σήμανση. Προκειμένου να 

διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες 

διαμορφώσεις στις οδούς και τους κόμβους, έτσι ώστε η στάση και η στάθμευση των οχημάτων 

να μην είναι εφικτή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κατάλληλο ανασχεδιασμό των 

κρασπέδων και διαπλάτυνση των πεζοδρομίων έτσι ώστε το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας 

να επαρκεί για την διέλευση των βαρέων οχημάτων (κατ' ελάχιστον για απορριμματοφόρα, 

πυροσβεστικά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά οχήματα τουλάχιστον 9 μ μήκους), όχι όμως 

και για στάση, στάθμευση ή διπλοπαρκάρισμα οχημάτων παντός τύπου. Ανάλογα με: 

■ το πλάτος, τις λωρίδες και την κατεύθυνση της οδού 

■ την ύπαρξη κεντρικής διαχωριστικής νησίδας 

■ την ύπαρξη ή την πρόβλεψη για ποδηλατόδρομο 

■ το πλάτος και την κατάσταση των πεζοδρομίων από πλευράς εμποδίων και φυτεύσεων 

■ τα δίκτυα και τον τρόπο διαχείρισης των ομβρίων υδάτων 

■ τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 

■ τον χαρακτήρα των παρόδιων δραστηριοτήτων 

■ την γεωμετρία των κόμβων 

■ και μια σειρά άλλων κριτηρίων 

προσδιορίζεται με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά η ακριβής παρέμβαση που θα πρέπει να 

υλοποιηθεί και τούτο αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής οριστικής μελέτης αστικού και 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού. 
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Ως προσωρινό υποκατάστατο και μόνο της ανωτέρω διαδικασίας σχεδιασμού και 

ανακατασκευής των οδών και κόμβων που παρουσιάζουν πρόβλημα, θα μπορούσε να γίνει 

εγκατάσταση εύκαμπτων οριοδεικτών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 40264/4971 

«Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις 

λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις.» (ΦΕΚ 2201/Β/2007), στις πλευρές των οδών 

και τις 4 γωνίες των διασταυρώσεων που παρουσιάζουν φαινόμενα παράνομης στάθμευσης. Το 

μέτρο αυτό είναι προσωρινό, αφενός γιατί τα εύκαμπτα κολωνάκια παρουσιάζουν συχνές και 

μεγάλες φθορές, αφετέρου γιατί η τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές δεν 

αποδεικνύεται πάντα αρκούντως αποτελεσματική και τέλος γιατί ο χώρος που αφαιρείται από 

την κυκλοφορία ή την στάθμευση των οχημάτων θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να 

αποδοθεί στον πεζό, τον ποδηλάτη, το πράσινο ή άλλες χρήσεις που έχει ανάγκη η 

συγκεκριμένη οδός. 

Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει και εγκατάσταση ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σύμφωνα με τις 

ανωτέρω προδιαγραφές (αντίστοιχες με αυτές που έχει τοποθετήσει ο ΟΑΣΑ στις δικές του 

στάσεις) σε όλες τις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας που βρίσκονται σε παριές οδών που 

επιτρέπεται η στάθμευση, προκειμένου να αποτραπεί η στάθμευση στο σημείο των στάσεων 

αυτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5.1 ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι χρόνοι διαδρομής υπολογίζονται με βάση τη μέση ταχύτητα των 16 χλμ/ώρα (σύμφωνα με 

επιτόπιες έρευνες στους δρόμους διέλευσης των δρομολογίων) για την γραμμή 1 και 13 

χλμ/ώρα για τη γραμμή 2. Οι χρόνοι των στάσεων υπολογίζονται σε 20'' ανά στάση. Οι 

αναμενόμενοι χρόνοι διαδρομής για τις δύο γραμμές έχουν ως εξής : 

Γραμμή 1 

Σύνολο στάσεων:19 

Μήκος: 6,7 χλμ 

Χρόνος διαδρομής: 

6,7 χλμ / 16χλμ/ώρα = 0,42 ώρες = 25,2 λεπτά  

19 στάσεις x 20''/στάση = 380'' = 6,3 λεπτά  

Σύνολο: 25,2 + 6,3 =31,5 λεπτά 

 

Γραμμή 2 

Σύνολο στάσεων:19  

Μήκος: 5,8 χλμ 

Χρόνος διαδρομής: 

5,8χλμ / 13χλμ/ώρα = 0,45 ώρες = 27 λεπτά  

19 στάσεις x 20’’/στάση=380’’=6,3 λεπτά 
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Σύνολο: 27 + 6,3 = 33,3 λεπτά 

 

5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι χρόνοι διαδρομής για τις κυκλικές διαδρομές των 

προτεινόμενων λεωφορειακών γραμμών είναι της τάξης των 32-35 λεπτών. Η Δημοτική 

Συγκοινωνία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο, τις Κυριακές δεν θα λειτουργεί 

παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου λαμβάνουν χώρα π.χ. γιορτές, εκδηλώσεις, κλπ. 

και η Δημοτική Συγκοινωνία θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτησή τους). Ακολουθούν τα βασικά 

λειτουργικά στοιχεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.   

Γραμμή 1  

Δρομολόγια: καθημερινά, πλην  Κυριακής 

Συχνότητα δρομολογίων: ανά 40 λεπτά 

Έναρξη δρομολογίων: 07:30  

Τελευταίο δρομολόγιο: 12:50(πρωί),19:20(απόγευμα),13:30(Σάββατο) 

Σύνολο δρομολογίων ημερησίως: 15 (καθημερινές) 10 (Σάββατο) 

Άφιξη οχήματος στο αμαξοστάσιο: 14:10(πρωϊ),20:40(απόγευμα),14:40(Σάββατο) 

Διανυόμενα χιλιόμετρα ανά εβδομάδα για την 

τέλεση των δρομολογίων: 

6,7 χλμ x 15 δρομολόγια x 5 ημέρες = 502,5 χλμ 

6,7 χλμ x 10 δρομολόγια x 1 ημέρα =    67  χλμ 

Διανυόμενα χιλιόμετρα για την μετάβαση και 

επιστροφή στο αμαξοστάσιο: 
1,4 x 2 x 6 ημέρες  = 16,8 χλμ 

Σύνολο διανυόμενων χιλιομέτρων 

εβδομαδιαίως: 
502,5+67+16,8=586,3 χλμ 
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Γραμμή 2 

 

Σύνολο εβδομαδιαίων διανυόμενων χιλιομέτρων: 586,3 +405,4= 991,7χλμ.  

Σύνολο ετήσιων διανυόμενων χιλιομέτρων: 991,7*52 εβδομάδες=51.568,4 χλμ 

 

5.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Η κάλυψη των δρομολογίων θα γίνεται από τρία μικρά λεωφορεία (mini-bus), τα οποία 

βρίσκονται ήδη υπό την κατοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και στην άδεια 

των οποίων αναφέρεται ότι προορίζονται για τη μεταφορά μαθητών, αθλητών και ΚΑΠΗ. 

Προβλέπεται η άμεση προσαρμογή και ενημέρωση της αναγραφόμενης χρήσης στις άδειες των 

οχημάτων αυτών. Η εταιρεία κατασκευής των mini-bus είναι η IKARUS, οι διαστάσεις τους είναι 

8.0μ x 2,25μ και η χωρητικότητά τους είναι 20 καθήμενοι επιβάτες και 20 όρθιοι. Στην άδεια 

κυκλοφορίας των οχημάτων προβλέπονται οι θέσεις ορθίων. Είναι κατάλληλα για την κίνηση στο 

τοπικό οδικό δίκτυο, διαθέτουν ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών), έχουν πιστοποιητικό 

απολύμανσης και το έτος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους είναι το 2006. 

Για κάθε γραμμή αντιστοιχεί ένα mini bus, σε περίπτωση βλάβης θα υπάρχει άμεση 

αντικατάσταση με το τρίτο mini bus. 

Η επιλογή των οχημάτων για την πραγματοποίηση κάθε δρομολογίου γίνεται αφού ληφθούν 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η χιλιομετρική απόσταση που θα πρέπει να 

διανυθεί, ο αριθμός των επιβατών, καθώς και η γενικότερη κατάσταση του οχήματος. Η 

Δρομολόγια: καθημερινά, Κυριακής 

Συχνότητα δρομολογίων: ανά 60 λεπτά 

Έναρξη δρομολογίων: 07:30 τις καθημερινές, 07:30 το Σάββατο 

Τελευταίο δρομολόγιο: 13:00(πρωί),20:00(απόγευμα),13:30(Σάββατο) 

Σύνολο δρομολογίων ημερησίως: 12 (καθημερινές) 7 (Σάββατο) 

Άφιξη οχήματος στο αμαξοστάσιο: 14:10(πρωϊ),20:40(απόγευμα),14:40(Σάββατο) 

Διανυόμενα χιλιόμετρα ανά εβδομάδα για την τέλεση 

των δρομολογίων: 

5,8 χλμ x 12 δρομολόγια x 5 ημέρες = 348 χλμ 

5,8 χλμ x 7 δρομολόγια x1 ημέρα =40,6 χλμ 

Διανυόμενα χιλιόμετρα για την μετάβαση και 

επιστροφή στο αμαξοστάσιο: 
 1,4 x 2 x 6 ημέρες  = 16,8 χλμ 

Σύνολο διανυόμενων χιλιομέτρων εβδομαδιαίως: 348+40,6+16,8=405,4 χλμ 
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Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου θα έχει την ευθύνη μόνο για την επισκευή 

- συντήρηση των mini-bus.  Σε καθημερινή βάση ένα όχημα θα αποσύρεται από την κυκλοφορία, 

θα ελέγχεται, θα συντηρείται και σε περίπτωση βλάβης θα επισκευάζεται. Τέλος, σε τακτά χρονικά 

διαστήματα θα πραγματοποιείται εκτεταμένη συντήρηση (αλλαγή λαδιών, φίλτρων, τακάκια και 

δισκόπλακες φρένων), προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η ασφάλεια των επιβατών 

και να περιοριστεί η πιθανότητα εμφάνισης βλαβών. 

Όλα τα οχήματα υπόκεινται ήδη σε έλεγχο ΚΤΕΟ, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς στο 

σύνολό τους, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο από το νόμο Δελτίο Καταλληλότητας. Επίσης, είναι 

ασφαλισμένα και διαθέτουν πιστοποίηση ταχογράφου. 

Συνεπώς, ήδη υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κυκλοφορία τους, 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. 

5.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας δύναται να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, με βάση το προσωπικό που διαθέτει. Συγκεκριμένα, μπορεί να διαθέσει 

έως: 

■ Τέσσερις οδηγούς Δ’ κατηγορίας 

Οι οδηγοί αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα κατάλληλο για αστικές 

μετακινήσεις λεωφορείων με την απαραίτητη εμπειρία και γνώση. Τέλος, η ασφάλεια και υγεία 

των εργαζομένων οδηγών πρέπει να παρακολουθείται από πρόγραμμα υγείας τηρούμενο από 

τον ιατρό ασφαλείας του Δήμου, ώστε να εργάζονται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας, τόσο για τους ίδιους όσο και για το επιβατικό κοινό. 

Στο κάθε όχημα χρειάζεται να απασχολείται ένας οδηγός σε μια βάρδια. 

Γραμμή 1: 1 βάρδια  πρωί: 07:30 - 14:00 (9 δρομολόγια) 

Γραμμή 1: 1 βάρδια απόγευμα: 16:00-20:30 (6 δρομολόγια) 

Γραμμή 1 (Σάββατο): 1 βάρδια: 07:30 -14:30 (10 δρομολόγια) 

 

Γραμμή 2: 1 βάρδια πρωί: 07:00 - 14:00 (7 δρομολόγια) 

Γραμμή 2: 1 βάρδια απόγευμα  16:00-20:30 (5 δρομολόγια) 

Γραμμή 2 (Σάββατο): 1 βάρδια: 07:30 -14:30 (7 δρομολόγια) 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

έχει ανάγκη από μια Δημοτική Συγκοινωνία που θα παρέχει κοινωνικό μεταφορικό έργο σε 

καθημερινή βάση για όλο το χρόνο. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των γραμμών που προτείνεται, η Δημοτική Συγκοινωνία μπορεί να 

συμπληρώσει το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΑ με γραμμές που θα εξυπηρετούν τις πιο ευάλωτες 

ομάδες και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. 

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας διαθέτει ήδη τους υλικούς και 

ανθρώπινους πόρους να υποστηρίξει την λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος Δημόσια 

Συγκοινωνίας, διαθέτοντας επιπλέον πολύχρονη εμπειρία και αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα. 

Το γενικό κοινωνικό όφελος από τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας είναι αυτό της 

καλύτερης πρόσβασης του κοινού σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου (αναζωογόνηση 

των κεντρικών και τοπικών εμπορικών κέντρων του Δήμου, ευκολότερη πρόσβαση και συμμετοχή 

στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, κλπ.). 

Τούτο θα έχει σημαντική συμβολή στην τόνωση της Τοπικής Οικονομίας και άρα στην αύξηση των 

εσόδων του Δήμου μέσω των δημοτικών τελών κτλ. 

Επίσης, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού και χωρικού 

αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κατοίκων συγκεκριμένων οικιστικών περιοχών 

περιορισμένης προσβασιμότητας. 

Επιπλέον, η κάλυψη μίας ευρύτερης περιοχής του Δήμου με αυτή τη μορφή δημόσιας 

συγκοινωνίας και η ενθάρρυνση περιορισμού της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, θα 

συμβάλει δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, καθώς και στην προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Όλα τα παραπάνω άμεσα ή έμμεσα οφέλη που απορρέουν από την λειτουργία της δημοτικής 

συγκοινωνίας έχουν καίρια σημασία για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη εφόσον εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, 

θα πρέπει να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης 

έγκρισης και να διαβιβαστεί στον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει και θα 

διαβιβάσει την μελέτη μαζί με το αίτημα χορήγησης άδειαw λειτουργίας του 

Δήμου στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την αδειοδότηση της Λειτουργίας και τη 

διερεύνηση της Βιωσιμότητας της Δημοτικής Συγκοινωνίας (Δ.Σ.) του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση 

ευαίσθητων οικονομικά και κοινωνικά ομάδων (άτομα μειωμένης 

κινητικότητας, ηλικιωμένοι, μαθητές κτλ). Οι υπηρεσίες της δημοτικής 

συγκοινωνίας θα παρέχονται εντελώς δωρεάν, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 

εάν ληφθεί υπόψη η παρατεταμένη κοινωνικοοικονομική κρίση που 

χαρακτηρίζει τη χώρα και που έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό και την 

πλειονότητα των κατοίκων του Δήμου. Τέλος, με τη δημιουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας, και επομένως την πύκνωση του δικτύου αστικών 

συγκοινωνιών, ενισχύονται τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις για αλλαγή 

προτίμησης μέσου μεταφοράς και μετάβαση από το ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκίνητο στη δημόσια συγκοινωνία. 

Στη Συγκοινωνιακή Μελέτη γίνεται αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου 

τρόπου λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας. Συγκεκριμένα, το 

προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από δύο τοπικές δημοτικές γραμμές. Ο 

σχεδιασμός των διαδρομών της δημοτικής συγκοινωνίας έγινε με γνώμονα 

την συμπληρωματική, ως προς τις υπάρχουσες γραμμές του ΟΑΣΑ, κάλυψη 

των ενδοδημοτικών αναγκών μετακινήσεων. 

Η Μελέτη Βιωσιμότητας εστιάζει στη διερεύνηση της οικονομικής 

βιωσιμότητας της λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας. Συγκεκριμένα, αναλύονται οικονομικά 

ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας, το 

λειτουργικό κόστος και τα έσοδα από τη λειτουργία της δημοτικής 

συγκοινωνίας. 

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας θα έχει 
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ως σκοπό να εξυπηρετήσει το ευρύ κοινό, στο οποίο περιλαμβάνονται: 

■ εργαζόμενοι στην μετάβαση και επιστροφή από την εργασία τους 

■ μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στην περιοχή επιρροής των 

γραμμών 

■ ηλικιωμένοι που χρειάζονται πρόσβαση στις ιδιωτικές και δημόσιες 

υποδομές υγείας/πρόνοιας και σε χώρους λατρείας 

■ συναλλασσόμενοι με τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην έκταση του 

Δήμου 

■ πελάτες των εμπορικών καταστημάτων 

■ μετακινούμενοι για λοιπούς σκοπούς (αθλητισμός, αναψυχή, 

κοινωνικοί λόγοι κλπ) στα όρια του Δήμου ή προς και από τους 

σταθμούς του ΗΣΑΠ με στόχο διαδημοτικές ή υπεραστικές 

μετακινήσεις 

Η σύνδεση περιοχών με σχετικές με τις παραπάνω χρήσεις μέσω της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, θα εξασφαλίσει τόσο την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του επιβατικού κοινού, όσο και τη συνολικότερη 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του Δήμου. 

Η κεντρική ιδέα σχεδιασμού της Δημοτικής Συγκοινωνίας βασίζεται στην 

σύνδεση των δημοτικών κοινοτήτων με το κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, 

όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες εμπορίου, υπηρεσιών, διοίκησης, 

πολιτισμού, αναψυχής, κ.α. 

Στο κεφ. 3 ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των δύο γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας, 

καθώς και ανάλυση των βασικών αναγκών μετακινήσεων που εξυπηρετούν. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται τα τοπόσημα του Δήμου όπου οι κύριες χρήσεις γης είναι το εμπόριο, η 

διοίκηση, η αναψυχή, ο πολιτισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, κλπ τα οποία 

συνδέει η κάθε διαδρομή με τις περιοχές κατοικίας του Δήμου. Επιπλέον, αναφέρεται και η 

σύνδεση της κάθε γραμμής με συγκοινωνιακούς κόμβους, όπως είναι οι στάσεις του 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ), καθώς η αύξηση της προσπελασιμότητάς τους έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην αναβάθμιση των μετακινήσεων των δημοτών εντός και εκτός των 

ορίων του Δήμου. 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Σ. 

Η έκταση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας καλύπτεται 

συγκοινωνιακά από οχτώ (8) λεωφορειακές γραμμές των Συγκοινωνιών 

Αθηνών, διερχόμενων και τοπικών.  

Το Σύστημα Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 

Χαλκηδόνας συγκροτείται από 2  γραμμές:  
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■ Γραμμή 1 κυκλική (Δημοτικό Κοιμητήριο-Σταθμός ΗΣΑΠ (Περισσός-

Δημοτικό Κοιμητήριο) 

■ Γραμμή 2 κυκλική  (Δημαρχείο-Κάτω Κουκλάκι-Δημαρχείο). 

Η Γραμμή 1 (Δημοτικό Κοιμητήριο – Σταθμός ΗΣΑΠ (Περισσός) έχει ως σκοπό να 

εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις προς/από: 

 το Κοιμητήριο Κόκκινος Μύλος Φιλαδέλφειας 

 το Δημοτικό Γηροκομείο «Καλός Σαμαρείτης» 

 το κατάστημα ΕΟΠΥΥ Νέας Φιλαδέλφειας 

 το αστυνομικό  τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας 

 το Κλειστό Γυμναστήριο Ιωνικού 

 το Πνευματικό κέντρο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 

 την κεντρική πλατεία επί της Λεωφ.Δεκελείας 

 τα ΕΛΤΑ 

 το Γήπεδο της ΑΕΚ 

 το Σταθμό ΗΣΑΠ (Περισσός).  

 

Η Γραμμή 2 (Δημαρχείο-Κάτω Κουκλάκι) έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις 

προς/από: 

 το Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας 

 το ΓΕΛ Νέας Χαλκηδόνας 

 το Γυμνάσιο Νέας Χαλκηδόνας 

 το Πολυχώρο Δροσίνη Νέας Χαλκηδόνας 

 τον Παιδικό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας 

 το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας 

 το 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Χαλκηδόνας 

 το Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθώνος 

 την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Νέας Χαλκηδόνας 

 το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής επί της οδού Σμύρνης. 
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Οι διαδρομές  των δύο αυτών γραμμών, φαίνονται στον Χάρτη 1 και στο 

Χάρτη 2. 

 

4. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Σ. 

 

4.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Σ. 

Το Σύστημα Δημοτικής Συγκοινωνίας που περιγράφηκε στη Συγκοινωνιακή 

μελέτη απαιτεί την ετήσια διάνυση 51.568,4 χλμ, την χρήση 3 mini bus και 

την απασχόληση 4 οδηγών. 

4.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Το λειτουργικό κόστος της δημοτικής συγκοινωνίας 

απαρτίζεται από:  

α) Το κόστος προμήθειας εξοπλισμού στάσεων (αφορά τις στάσεις που δεν 

ταυτίζονται με εκείνες του ΟΑΣΑ).  

Σε κάθε στάση θα τοποθετηθεί πινακίδα σήμανσης πάνω σε ιστό, στην οποία 

θα αναφέρεται η ονομασία της στάσης και θα απεικονίζεται η διαδρομή της 

γραμμής. Επίσης, θα υπάρχει υποδοχή για την ανάρτηση του πίνακα 

δρομολογίων. Το κόστος προμήθειας κάθε τεμαχίου εκτιμάται σε 70 ευρώ, 

ενώ η εγκατάσταση θα γίνει από τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Για τις τριανταπέντε (35) πινακίδες που 

απαιτούνται για τη σήμανση των στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα 

απαιτηθεί συνολικά το ποσό 35*70=2.450 ευρώ 

 

β) Το κόστος λειτουργίας περιλαμβάνει : 

■ Κατανάλωση καυσίμων 

■ Ασφάλιστρα - τέλη 

■ Περιοδική συντήρηση οχημάτων (περιλαμβάνει το κόστος εργασίας, 

των ανταλλακτικών, των λιπαντικών και της απολύμανσης) 

■ Διοίκηση - Υποστήριξη 

■ Μισθοδοσία οδηγών 

Αναφορικά με το κόστος λειτουργίας, από τα στοιχεία λειτουργίας άλλων 

Συστημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας που μας χορηγήθηκαν από Δήμους 

της Αττικής καταλήξαμε στα ακόλουθα ενδεικτικά λειτουργικά κόστη: 

■ Η μέση κατανάλωση καυσίμων για το μοντέλο οχήματος mini bus που 

διαθέτει ο Δήμος  προκύπτει ίση με 0,29 lt/kμm. Επίσης, το μέσο 
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κόστος καυσίμου DIESEL για το έτος 2018 ισούται με 1,413 €/lt. Άρα 

για 51.568,4 διανυόμενα χιλιόμετρα ετησίως που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του προγράμματος της Δημοτικής Συγκοινωνίας  το κόστος 

καυσίμων ισούται με: 

51.568,4* 0,29 * 1,413 = 21.131,18 € ~ 21.200 €

■ Η συντήρηση και επισκευή των 3 λεωφορείων, που περιλαμβάνει 

αναλώσιμα, ελαστικά, εργασίες και ανταλλακτικά από εξωτερικά 

συνεργεία, ανταλλακτικά για επισκευή στο συνεργείο του Δήμου και 

λιπαντικά, κοστίζει περίπου 10.500 € /έτος. 

■ Τα ασφάλιστρα και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα 3 οχήματα του 

Δήμου κοστίζουν 3.156 €~ 3.200 € /έτος 

■ Η μισθοδοσία για 4 οδηγούς, 1 διοικητικό και 1 μηχανικό εκτιμάται σε 

περίπου 99.500 € /έτος 

■ Τυχόν απρόβλεπτα ή έκτακτα κόστη (λόγω ατυχήματος, δολιοφθοράς ή 

άλλης αιτίας) εκτιμώνται σε 10% επί του συνόλου των τακτικών 

εξόδων. 

 

4.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες της δημοτικής συγκοινωνίας θα παρέχονται δωρεάν στο 

επιβατικό κοινό. Η κάλυψη του κόστους θα γίνεται από τον Προϋπολογισμό 

του Δήμου. Στην κάλυψη του κόστους μπορούν να συμβάλλουν έσοδα από 

την εκμετάλλευση των γραμμών και ειδικότερα από τις διαφημίσεις που 

μπορεί να τοποθετηθούν στα στέγαστρα των στάσεων της δημοτικής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1) Κόστος προμήθειας εξοπλισμού στάσεων 2.450 € 

2)Κατανάλωση καυσίμων (για 51.568,4 χλμ/έτος) 21.200 € 

3) Συντήρηση - Επισκευή Οχημάτων (για 3 οχήματα τύπου mini bus) 10.500 € 

4) Ασφάλιστρα - Τέλη (για 3 οχήματα τύπου mini bus) 3.200 € 

5) Μισθοδοσία 4 οδηγών, 1 διοίκησης και  1 μηχανικού (6 άτομα) 99.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ 136.850 € 

Απρόβλεπτα - έκτακτα κόστη (10%) 13.685 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν. Φ. –Ν. Χ. 150.535 € 
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συγκοινωνίας ή εντός των mini-bus. Μπορεί επίσης να διερευνηθεί η 

επιδότηση (τμήματος) της λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας από 

σχετικά κρατικά ή κοινοτικά προγράμματα, εφόσον υπάρξουν οι ανάλογες 

προσκλήσεις. 

Ωστός                                     Ωστόσο  θα πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας κρίνεται συνολικά και μακροπρόθεσμα ως «βιώσιμη» 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την επιδότησή 

της.  

 

4.4. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας δεν πρόκειται να έχει άμεσα 

οικονομικά οφέλη από την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ωστόσο το 

γενικό κοινωνικό όφελος από τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας είναι 

αυτό της καλύτερης πρόσβασης του κοινού σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος 

του Δήμου (αναζωογόνηση των κεντρικών και τοπικών εμπορικών κέντρων 

του Δήμου, ευκολότερη πρόσβαση και συμμετοχή στο κοινωνικό και 

πολιτιστικό γίγνεσθαι, κλπ.). 

Τούτο θα έχει σημαντική συμβολή στην τόνωση της Τοπικής Οικονομίας και 

άρα στην αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω των δημοτικών τελών κτλ. 

Επίσης, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού και 

χωρικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κατοίκων 

συγκεκριμένων οικιστικών περιοχών περιορισμένης προσβασιμότητας. 

Επιπλέον, η κάλυψη μίας ευρύτερης περιοχής του Δήμου με αυτή τη μορφή 

δημόσιας συγκοινωνίας και η ενθάρρυνση περιορισμού της χρήσης του 

ιδιωτικού αυτοκινήτου, θα συμβάλει δραστικά στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των δημοτών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Όλα τα παραπάνω άμεσα ή έμμεσα οφέλη που απορρέουν από την λειτουργία 

της δημοτικής συγκοινωνίας έχουν καίρια σημασία για την βιώσιμη ανάπτυξη 

του Δήμου. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και στη Συγκοινωνιακή 

Μελέτη, ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας έχει ανάγκη από μια 

Δημοτική Συγκοινωνία που θα παρέχει κοινωνικό μεταφορικό έργο σε 

καθημερινή βάση για όλο το χρόνο. 
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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των γραμμών που προτείνεται, η Δημοτική 

Συγκοινωνία μπορεί να συμπληρώσει το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΑ και 

με γραμμές που θα εξυπηρετούν τις πιο ευάλωτες ομάδες και τις πιο 

δυσπρόσιτες περιοχές. 

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τις 

συγκεκριμένες γραμμές και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που 

περιγράφηκαν υπολογίσθηκε σε 155.535 €. 

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας διαθέτει τους υλικούς, 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους να υποστηρίξει την λειτουργία ενός 

τέτοιου συστήματος, διαθέτοντας επιπλέον πολύχρονη εμπειρία και 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. 
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