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ΟΙ ΠΡΟΒΛΔΨΔΙ ΣΟΤ ΒΑΚ ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΑΙΝΔ ΔΙΑΔΡΟΜΔ ΚΑΙ Ζ ΑΣΚΖ ΑΝΑΕΟΩΓΩΝΙΖ ΣΖ
ΠΔΡΙΟΧΖ ΜΔΣΑΞΤ ΠΛΑΣΔΙΑ Ν. ΠΔΝΣΔΛΖ ΚΑΙ ΟΔΟΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Τξ χέδιο Βιώσιμης Αστικής Κιμητικότητας (ΒΑΚ) ςξσ Δήμξσ Πεμςέληπ εγκοίθηκε ξμότχμα
από ςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ, ρε ειδική ρσμεδοίαρή ςξσ, ςξ ποξηγξύμεμξ έςξπ.
Μια από ςιπ ποξβλέφειπ ςξσ ΣΒΑΚ, ξι ποάριμεπ διαδοξμέπ, δοξμξλξγξύμςαι με ςημ ποόρταςη
έγκοιρη από ςξ Δ.Σ. ςηπ μελέςηπ «ΑΡΙΖ ΑΜΑΕΞΩΓΩΜΘΡΖ ΖΡ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΛΔΑΝΣ ΟΚΑΔΘΑΡ
Μ. ΟΔΜΔΚΖΡ ΙΑΘ ΞΔΞΣ ΑΓ. ΟΑΠΑΡΙΔΣΖΡ ΡΖ Δ.Ι. ΜΔΑΡ ΟΔΜΔΚΖΡ », ποξσπξλξγιρμξύ
1.435.199,32 Δσοώ.
Αμ και ποόκειςαι, υχοίπ αμτιβξλία, για μια πξλύ ρχρςή καςεύθσμρη ςξσ ΣΒΑΚ και για μια πξλύ
θεςική ποχςξβξσλία ςξσ Δήμξσ για ςημ έμαονη σλξπξίηρήπ ςηπ, εγείοξμςαι βάριμεπ αμτιβξλίεπ
για ςημ ξοθόςηςα ςηπ ποξςεοαιξπξίηρηπ πξσ σιξθεςήθηκε.
Σύμτχμα με ςξ ΣΒΑΚ, ςξ ρύμξλξ ςξσ αρςικξύ ξδικξύ δικςύξσ θα ποέπει μα αμαμξοτχθεί με
διαπλάςσμρη ςχμ πεζξδοξμίχμ ρε βάοξπ ςξσ ξδξρςοώμαςξπ και ςχμ στιρςάμεμχμ θέρεχμ
ρςάθμεσρηπ, σλξπξιώμςαπ ςιπ «πράσιμες διαδρομές», αμαμόοτχρη πξσ ποξβλέπεςαι μα
ξλξκληοχθεί εμςόπ ςηπ 15εςίαπ.
ΟΠΞΒΚΔΟΞΛΔΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ
Με ςημ εμ λόγχ μελέςη, για ςημ πεοιξυή δσςικά ςηπ πλαςείαπ Νέαπ Πεμςέληπ μέυοι ςημ ξδό ςηπ
Αγίαπ Παοαρκεσήπ, ποξβλέπξμςαι η διαπλάςσρμη ςχμ πεζξδοξμίχμ και ξ πεοιξοιρμόπ ςξσ
πλάςξσπ ςξσ ξδξρςοώμαςξπ ρςα 3,0 και η δημιξσογία 55 παοόδιχμ «εγκιβχςιρμέμχμ» θέρεχμ
ρςάθμεσρηπ ρςιπ ξδξύπ Αγ. Παοαρκεσήπ, Π.Π.Γεομαμξύ και Παςοιάουη Γοηγξοίξσ ςξσ Δ’. Σςιπ
σπόλξιπεπ ξδξύπ ποξβλέπεςαι η διεύοσμρη ςχμ πεζξδοξμίχμ και ξ πεοιξοιρμόπ ςξσ πλάςξσπ ςξσ
ξδξροςώμαςξπ ρςα 3,0 μ. Τξ μήκξπ ςξσ σπό αμαζχξγόμηρη ξδικξύ δικςύξσ αμέουεςαι ρςα 1250
μ., ςξ δε μέρξ κόρςξπ αμά μέςοξ μήκξσπ ξδικξύ δκςύξσ ποξκύπςει ίρξ με 1.148 Δσοώ. Σςξ ξδικό
δίκςσξ ςηπ πεοιξυήπ παοέμβαρηπ καςαμεςοήθηκαμ πεοί ςιπ 200 παοόδιεπ θέρειπ ρςάθμεσρηπ, από
ςιπ ξπξίεπ βοέθηκαμ καςειλημέμεπ ξι 150 πεοίπξσ. Σσμεπώπ ταίμεςαι μα καςαογξύμςαι 100
πεοίπξσ θέρειπ παοόδιαπ ρςάθμεσρηπ.
ΔΟΘΟΩΡΔΘΡ ΖΡ ΟΑΠΔΛΒΑΡΖΡ ΡΔ ΔΟΘΟΔΔΞ ΔΖΛΞΣ
Λαμβάμξμςαπ σπόφη ςξμ ποξσπξλξγιρμό ςξσ έογξσ, για ςημ αμαζχξγόμηρη όλξσ ςξσ ξδικξύ
δικςύξσ ςχμ πόλεχμ ςξσ Δήμξσ, ςξσ ξπξίξσ ςξ μήκξπ αμέουεςαι ρςα 190 υλμ. πεοίπξσ, με ςημ
παοαδξυή όςι έυει παοόμξια υαοακςηοιρςικά με ςξ ξδικό δίκςσξ ςηπ πεοιξυήπ παοέμαβρηπ, θα
απαιτηθεί το ποσό τωμ 218.120.000 ευρώ, ήςξι 14,5 εκ. εσοώ αμά έςξπ επί μια 15εςία, όςαμ ςξ
εςήριξ ςευμικό ποόγοαμμα ςξσ Δήμξσ κσμαίμεςαι ρε μεοικέπ δεκάδεπ εκ. εσοώ.
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Με βάρη ςα ρςξιυεία ςηπ σπό αμαζχξγόμηρη πεοιξυήπ, η σλξπξίηρη ςξσ εγυειοήμαςξπ ρε επίπεδξ
Δήμξσ, θα καταργήσει 100*190.000/1250=15.000 περίπου θέσεις στάθμευσης.
Δπειδή ςξ ΣΒΑΚ ποξβλέπει μεμ ςημ μείχρη ςχμ μεςακιμήρεχμ με ΙΧ ασςξκίμηςα, ποξρδξκά ςημ
ηλεκςοξκίμηρη ςχμ ασςξκιμήςχμ, αλλά δεμ ποξβλέπει δοαρςική μείχρη ςξσ πλήθξσπ ασςώμ,
ποξκύπςει όςι η ποόβλεφη για εταομξγή ςχμ ποάριμχμ διαδοξμώμ ρε όλη ςημ επικοάςεια ςξσ
Δήμξσ, με ςξ εταομξζόμεμξ μξμςέλξ, είμαι αμέτικςη ςευμικά και ξικξμξμικά και ρσμεπώπ
ξδηγξύμαρςε

μάλλξμ

ρε

επιλεκςική
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ςξσ
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μάλιρςα

υχοίπ

κοιςήοια

ποξςεςαοιξπξίηρηπ.
ΟΠΞΔΠΑΘΞΟΞΘΖΡΖ – ΛΔΓΘΡΞΟΞΘΖΡΖ ΞΣ ΟΚΖΗΞΣΡ ΩΜ ΩΤΔΚΞΣΛΔΜΩΜ
Η επιλξγή ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πεοιξυήπ για έμαονη εταομξγήπ ςχμ ποξβλέφεχμ ςξσ ΣΒΑΚ για
ποάριμεπ διαδοξμέπ, δεμ ταίμεςαι μα σπηοεςεί ςξμ ρςόυξ ςηπ βιώριμηπ αρςικήπ κιμηςικόςηςαπ και
ςξύςξ διόςι η παοέμβαρη ρςημ εμ λόγχ πεοιξυή δεμ αμςιμεςχπίζει κάπξια πιερςική αμάγκη ςχμ
καςξίκχμ ςηπ, ξι ξπξίξι, εσοιρκόμεμξι ρε απόρςαρη 100 μέςοχμ ςξ πξλύ από ςημ πλαςεία, δεμ
υοειάζξμςαι κίμηςοα για μα αλλάνξσμ ςξσπ καθιεοχμέμξσπ ςοόπξσπ μεςακίμηρηπ.
Αμςίθεςα, ξι

κάςξικξι

ςχμ πιξ απξμακοσρμέμχμ από ςημ πλαςεία πεοιξυώμ, υοειάζξμςαι

ποάριμεπ διαδοξμέπ για μα κιμηθξύμ πεζή ποξπ ςξ κέμςοξ.
Με ασςή ςη λξγική, ποξςεοαιόςηςα μα γίμξσμ ποάριμεπ διαδοξμέπ ρςη Νέα Πεμςέλη, μεςά από
ρυεςική κσκλξτξοιακή μελέςη, έυξσμ

η 28ηπ Οκςχβοίξσ, η 25ηπ Μαοςίξσ,

η Αγ. Σίλα, η Α.

Παπαμδοέξσ κλπ. καθώπ και επιλεγμέμεπ κάθεςεπ ρε ασςξύπ ξδξί, για μα ρσγκοξςηθεί έμα δίκςσξ
ποάριμχμ διαδοξμώμ πξσ θα ενσπηοεςεί πξλύ μεγαλύςεοξ αοιθμό καςξίκχμ από ασςόμ πξσ θα
χτελήρει η ποξχθξύμεμη παοέμβαρη.
Παοάλληλα με ςα παοαπάμχ, για ςημ βελςίχρη ςηπ αμςαπόκοιρηπ ςηπ πόληπ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ
κλιμαςικήπ ποξραομξγήπ, ρςξσπ δοόμξσπ ςξπικήπ κσκλξτξοίαπ και με μικοξύ πλάςξσπ
πεζξδοόμια, πξσ δεμ θα εμςαυθξύμ ρςξ ποόγοαμμα ςχμ ποάριμχμ διαδοξμώμ, θα ποέπει μα
διεοεσμηθεί η, υαμηλξύ κόρςξσπ, δσμαςόςηςα ςηπ ρπξοαδκήπ τύςεσρηπ δέμδοχμ όυι ρςα
πεζξδοόμια αλλά ρςημ άκοη ςξσ ξδξρςοώμαςξπ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ρςάθμεσρη.
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