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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΔΑ: ΨΚΚΨΩΗ3-4ΚΡ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθμ. πρωτ.: 17481/25-09-2020        

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  8ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 121 

 
 ΘΕΜΑ:  Έγκριση συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης Βιωσιμότητας για την Δημιουργία νέας γραμμής 

Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής Σύνδεσης του Δάσους και του Κέντρου 

Χαϊδαρίου. 

Σήμερα την 24
η 

 του μήνα  Σεπτεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  21:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 17036/18-09-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  18-09-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα Απούσα 21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  

1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής 

θέματος ως κατεπείγον  1. Πρόταση-ψηφίσματος της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

 

Αποχωρήσεις: 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Μ. Σελέκος,  Ν.Καραγιάννης Π. Μοσχονάς Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης, Β. 

Παντελάρος, Η. Βαρυτιμιάδης και Ε.. Θερμού  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση πριν  τη  συζήτηση του 1
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 1
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Θεοφίλης και Λ. Παπαδάκος,  αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 2
ου

 θέματος.  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  6

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, 

την  αριθ. 57/2020 απόφαση-γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ. για τη λήψη σχετικής απόφασης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

  ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..    77ηηςς//22002200    τταακκττιικκήήςς  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  

ΖΖωωήήςς..  

  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::      5577  

ΘΘέέμμαα::    ΕΕιισσήήγγηησσηη  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήήςς  ΜΜεελλέέττηηςς  κκααιι  ΜΜεελλέέττηηςς  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  

γγιιαα  ττηηνν  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ννέέααςς  γγρρααμμμμήήςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττηη  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΓΓρρααμμμμήήςς  ΣΣύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  

ΔΔάάσσοουυςς  κκααιι  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  

        ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2244
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΠΠέέμμππττηη,,    μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  

1100::0000  κκααιι    ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1122::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ..::    1177003333//1188--0099--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  

εεσσττάάλληη  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--

0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  

όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  

κκααιι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555882211((ΦΦΕΕΚΚ  BB''  44001199//2200..0099..22002200,,  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  

θθέέμμαα::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  

υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  

οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  κκααιι  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  

δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  

κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα    22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..    δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη    τταα  οοκκττώώ    ((88))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

  

11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

33..  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

44..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

55..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

77..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))--    

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::      

ΟΟ  κκ..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..    
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ΟΟ    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((88))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοο    μμοοννααδδιικκόό  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  

δδιιάάττααξξηηςς,,  έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννηη  ααππόό  ττιιςς  μμεελλέέττεεςς  

((ΑΑ))  κκααιι  ((ΒΒ))  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::    

  

ΕΕνν  όόψψεειι  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  γγιιαα  ττηη  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ΓΓρρααμμμμήήςς  ΣΣύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  ΔΔάάσσοουυςς  

κκααιι  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  τταα  σσυυννηημμμμέένναα  ττεεύύχχηη::    

ΑΑ))  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήή  ΜΜεελλέέττηη  

  ΒΒ))  ΜΜεελλέέττηη  ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς    

  

ΌΌππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσυυννααφφεείίςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΣΣ..ΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς,,  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίαα  ηη  υυπποοββοολλήή::    

  

  ΈΈγγγγρρααφφηηςς  ααίίττηησσηηςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  

  ΕΕγγκκρριιττιικκήήςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθεειισσώώνν  μμεελλεεττώώνν      

  ΔΔιιααββίίββαασσηηςς  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  ααυυττώώνν  σσττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ..    

  

ΑΑππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ααυυττήή,,  αακκοολλοουυθθεείί  ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  μμεελλεεττώώνν  κκααιι  σσχχεεττιικκήή  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοονν  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  ππρροοςς  ττηηνν  

ααρρμμόόδδιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  μμεε  ααίίττηημμαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  

ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  ((εενν  ππρροοκκεειιμμέέννωω  ττηηςς  ππρροοττεειιννόόμμεεννηηςς  ΓΓρρααμμμμήήςς))..    

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό,,  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  κκααιι  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  οοιι  ΜΜεελλέέττεεςς  ((ΑΑ))  κκααιι  

((ΒΒ))  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ππρροοττεειιννόόμμεεννηη  δδιιααδδρροομμήή  ττηηςς  ννέέααςς  ΓΓρρααμμμμήήςς  κκααιι  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηη  λλήήψψηη  σσχχεεττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη,,      ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,    ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς::    ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  33885522//22001100,,    όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  ΝΝ..  44555555//22001188  άάρρθθρροο  7777,,  ττοονν  ΝΝ..  44668855//22002200  άάρρθθρροο  

9944  κκααιι    σσεε  σσύύννοολλοο  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν    88  μμεελλώώνν,,  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

  

ΓΓννωωμμοοδδοοττεείί  θθεεττιικκάά  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  γγιιαα::  --  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΣΣυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήήςς  ΜΜεελλέέττηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜεελλέέττηηςς  

ΒΒιιωωσσιιμμόόττηηττααςς,,  όόππωωςς  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς,,  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  

ΣΣυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΓΓρρααμμμμήήςς  σσύύννδδεεσσηηςς  ττοουυ  ΔΔάάσσοουυςς  κκααιι  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

όόσσαα  ααννααλλυυττιικκάά  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την αριθ. 57/2020  απόφαση της Ε.Π.Ζ, 

συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος   της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. Ι. Θεοτοκάς,  ψήφισε  Κατά του θέματος.  

 

Επί των συμμετεχόντων (19) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (19) ψηφισάντων,(18) ψήφισαν Υπέρ και (1) ψήφισε 

Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει την συγκοινωνιακή Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας για την Δημιουργία νέας γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας 

και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής Σύνδεσης του Δάσους και του Κέντρου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την αριθμ.  57/ 

2020  απόφαση της Ε.Π.Ζ, όπως επισυνάπτονται και συνοδεύουν την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  25-09-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ 2ο:  

“ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ” 

 

 
 

Α) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Αναφορικά με τη Δημιουργία νέας Γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Χαϊδαρίου, προβλέπεται η 

εκπόνηση των τευχών: 

- «Συγκοινωνιακή Μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» (Μελέτη Α)  

- «Μελέτη Βιωσιμότητας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» (Μελέτη Β). 

Τα Τεύχη αυτά, πρόκειται να κατατεθούν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο  Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

απόφασης έγκρισης και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει και θα διαβιβάσει τις 

μελέτες μαζί με το αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας του Δήμου στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών. 

1.1Σκοπός της συνολικής και της παρούσας μελέτης 

Η συνολική μελέτη συνίσταται από επιμέρους μελέτες ανά Γραμμή καιέχει ως αντικείμενο, τη δημιουργία 

Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, με σκοπό: 

 Τη σύνδεση απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών στα όρια του Δήμου (Αφαία Σκαραμαγκά, Άνω 

Δάσους, Δαφνιού), με τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, 

 Τη σύνδεση των περιοχών του Δήμου Χαϊδαρίου, οι οποίες αποκόπτονται λόγω της ύπαρξης της Λεωφόρου 

Αθηνών, 

 Tη σύνδεση υπερτοπικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Χαϊδάρι με τα μέσα Σταθερής Τροχιάς,  

 Tη σύνδεση λειτουργικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Αθλητικά Κέντρα, Δημαρχείο, ΚΕΠ, Πολιτιστικά 

Κέντρα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία) και την εξυπηρέτηση των δημοτών στο επίπεδο της πρόσβασης σε 

αυτές, 

Το 1ο Μέρος της Συνολικής Μελέτης της Δημοτικής Συγκοινωνίας είχε ως αντικείμενό του την  αντιμετώπιση 

διασύνδεσης των υπερτοπικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Χαϊδάρι (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 

Αττικόν, Στρατόπεδα Χαϊδαρίου) με το Σταθμό Μετρό Αγίας Μαρίνας με την δημοτική γραμμή 1 «Νοσοκομείο 

Αττικόν- Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, η λειτουργία της οποίας 

εγκρίθηκε με την με την υπ’ αριθμό 4379/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ και με την υπ’ αριθμό Α-18970/1013/26-

03-2020 απόφαση του υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών.  

Το παρόν Τεύχος, αποτελεί το 2
ο
 Μέρος της Συνολικής Μελέτης και αντικείμενό του είναι η διασύνδεση των 

περιοχών του Δάσους Χαϊδαρίου και του Κέντρου Χαϊδαρίου και ειδικότερα των λειτουργικών και ψυχαγωγικών 

εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις περιοχές αυτές.  

(Ενδεικτικά, στο Δάσος Χαϊδαρίου αναφέρονται: Πλατεία Ελευθερίας, Εμπορικό Κέντρο Δάσους, Πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώ στην περιοχή του Κέντρου αναφέρονται: 1
ο
ΚΑΠΗ, Δημαρχείο, Πεζόδρομος οδού Στρ. 

Καραϊσκάκη κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι πέραν των περιοχών που πρωτογενώς θα εξυπηρετούνται (Δάσος και Κέντρο), από την 

προτεινόμενη Γραμμή θα καλύπτονται και οι περιοχές του Άνω Δάσους, των Κουνελίων και του Προφήτη Ηλία.  

Η ονομασία της προτεινόμενης δημοτικής γραμμής 2, θα είναι: 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΑΣΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ». 

Σημειώνεται ότι τόσο η παρούσα προτεινόμενη Γραμμή όσο και η ήδη εγκριθείσα Γραμμή 1 «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΟΝ- ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» καλύπτουν κατά ένα σημαντικό τμήμα τους στόχους ανάπτυξης της 

δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου που προαναφέρθηκαν, ενώ επίκειται και η εκπόνηση του 3
ου

 Μέρους της 

συνολικής Μελέτης, για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Χαϊδαρίου. 

Η διαδρομή της Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη Σύνδεση των περιοχών Δάσους και Κέντρου Χαϊδαρίου, 

επιλέχθηκε με βάση τη μορφολογία του εδάφους και τις υφιστάμενες δυνατότητες συγκοινωνιακής σύνδεσης μέσω του 

υφιστάμενου επιφανειακού δικτύου του ΟΑΣΑστην περιοχή, ενώ με τα ίδια δεδομένα έχουν επιλεγεί οι 

καταλληλότερες θέσεις στάσεων των λεωφορείων. 

Τα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για το ωράριο λειτουργίας και τα δρομολόγια των λεωφορειακών 

γραμμών στηρίζονται στην εποχικότητα (θερινή- χειμερινή περίοδος), τις ιδιαιτερότητες των ημερών της εβδομάδας 

και την διακύμανση της ζήτησης κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Τα παραπάνω εξετάστηκαν και από την σκοπιά της ασφάλειας και της οικονομικής βιωσιμότητας. Επίσης με 



8 

 

την δημιουργία της εξεταζόμενης γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενισχύονται οι προϋποθέσεις για αλλαγή 

προτίμησης μέσου μεταφοράς από το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, στο αστικό λεωφορείο. 

 

1.2 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από διάφορες γραμμές απευθείας, καθώς και έμμεσα από 

λεωφορεία με κατεύθυνση προς άλλες περιοχές.  

Ειδικότερα, οι γραμμές που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους κατοίκους του Χαϊδαρίου,  είναι οι: 

1. Α15 (ΣΤAΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) 

2. Β15 (ΣΤAΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ) 

3. 803 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) 

4. 811 (ΧΑΪΔΑΡΙ με αφετηρία την περιοχή Δαφνί - ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ), 

Ενώ οι γραμμές που διέρχονται από δρόμους του Χαϊδαρίου αλλά αφορούν άλλους Δήμους, είναι: 

5. 731 (ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) 

(με μέσο χρόνο αναμονής 70min περίπου) 

6. 845 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

7. 866 (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ) 

8. 876 (ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ) 

9. 892 (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΙΛΙΟΝ) 

10. 750 (ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ). 

Για την προτεινόμενη λεωφορειακή σύνδεση του Δάσους Χαϊδαρίου με το Κέντρο Χαϊδαρίου, σήμερα υπάρχει σχετική 

εγγύτητα με τη γραμμή 3. 803 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ), η οποία όμως, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα 

του ΟΑΣΑ έχει χρόνο αναμονής 50minέως 65min, ενώ στην πραγματικότητα και έπειτα από αναφορές των κατοίκων ο 

χρόνος αυτός ανέρχεται πάνω από 1hκαι 15min, λόγω της μεγάλης διαδρομής που έχει να καλύψει. 

Συγκριτικά με την διαδρομή της προτεινόμενης γραμμής 2 της δημοτικής συγκοινωνίας, η διαδρομή της λεωφ. γραμμής 

803: 

 Δεν διέρχεται από τις περιοχές Κουνελίων και Προφήτη Ηλία. 

 Διέρχεται κατά ένα τμήμα της από την Λεωφ. Αθηνών, εξυπηρετώντας υπερτοπικές μετακινήσεις χωρίς να 

καλύπτει τον εσωτερικό αστικό ιστό του Δήμου. 

 Δεν εξυπηρετεί τη σύνδεση του Δάσους με το κέντρο του Δήμου, καθώς διέρχεται κυρίως από την περιοχή του 

Δάσους. 

 Δεν παρουσιάζει κοινά τμήματα με την προτεινόμενη δημοτική γραμμή 2. 

Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη γραμμή 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας Χαϊδαρίου, θα λειτουργεί συμπληρωματικά και 

όχι ανταγωνιστικά με τη λεωφορειακή γραμμή ΟΑΣΑ 803 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ), καθώς ακολουθεί 

διαφορετική διαδρομή εξυπηρετώντας διαφορετική και άρα συνολικά μαζί με την λεωφ. γραμμή 803μεγαλύτερη 

γεωγραφική ενότητα της πόλης. 

1.3 Ομάδες και τοπόσημα 

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Χαϊδαρίου, στην πλήρη εφαρμογή της θα έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει 

τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, με ενδεικτική αναφορά:  

 εργαζόμενοι στην μετάβαση και επιστροφή από την εργασία τους με προσέγγιση των ΜΜΜ 

 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  
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 μετακινούμενοι για λοιπούς σκοπούς (αθλητισμός, αναψυχή, κοινωνικοί λόγοι κλπ)  

στα όρια του Δήμου ή προς και από Λεωφορεία με στόχο διαδημοτικές 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 του συνολικού σχεδιασμού της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, βασίζεται 

στην σύνδεση των περιοχών που αποκόπτονται λόγω της ύπαρξης της Λεωφόρου Αθηνών ή/και στη σύνδεση 

απομακρυσμένων Πολεοδομικών Ενοτήτων, με τους κεντρικούς άξονες του Δήμου Χαϊδαρίου και τα κεντροβαρικά 

σημεία άμεσου ή έμμεσου ενδιαφέροντος,  όπου υπάρχουν δραστηριότητες εμπορίου, υπηρεσιών, διοίκησης, 

πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού κ.α.  

Ειδικότερα και ως προς την Σχεδιαζόμενη και προτεινόμενη Γραμμή άμεσης διασύνδεσης της περιοχής του 

Δάσους Χαϊδαρίου με την περιοχή του Κέντρου, η στόχευση αφορά την εξυπηρέτηση των κατοίκων που επιθυμούν να 

μετακινηθούν από και προς τις περιοχές αυτές ή/και τις ενδιάμεσες περιοχές που καλύπτονται από τη Γραμμή αυτή.  

 

2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2.1. Περιγραφή διαδρομής Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Αναφορικά με το συνολικό Σχεδιασμό της Δημοτικής Συγκοινωνίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Α) Το παρόν Τεύχος, αποτελεί το ΜΕΡΟΣ 2 του συνολικού Σχεδιασμού για την πλήρη ανάπτυξη της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας στο Δήμο Χαϊδαρίου, ενώ θα ακολουθήσει νέο Τεύχος, αντίστοιχο του παρόντος, ως ΜΕΡΟΣ 3, όπου θα 

καταγράφεται η διασύνδεση, κυρίως των απομακρυσμένων περιοχών της πόλης, με τα λειτουργικά σημεία και τα 

σημεία ενδιαφέροντος. 

Β) Για το Σχεδιασμό της προτεινόμενης Γραμμής   «Σύνδεση Δάσους- Κέντρου Χαϊδαρίου», η διαδρομή είναι:  

 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Ελευθερίας επί της οδού Γ. Παπανδρέου (αμέσως μετά την οδό 25
ης

Μαρτίου) 

Ευθεία επί της οδού Γ. Παπανδρέου προς την οδό Κύπρου (μέχρι την οδό Κύπρου458 μ.) 

Οδός Κύπρου (μέχρι την οδό Ανθέων 330 μ.) 

Αριστερή στροφή προς την οδό Ανθέων (μέχρι την οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου 744 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου (μέχρι την οδό Χίου 460 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Χίου(μέχρι την οδό Στρ. Καραϊσκάκη 278 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη (μέχρι την οδό Πλαστήρα 456 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Πλαστήρα (μέχρι την οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου 370 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου (μέχρι την οδό Ανθέων210 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Ανθέων(μέχρι την οδό Κύπρου 744 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Κύπρου  (μέχρι την Λ. Αθηνών - Κορίνθου 330 μ.) 

Αριστερή στροφή επί της Λ. Αθηνών (μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου560 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (μέχρι την οδό Σουκατζίδη545 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Σουκατζίδη(μέχρι την οδό 25
ης 

Μαρτίου115 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό 25
ης 

Μαρτίου (μέχρι την οδό Γ. Παπανδρέου 80 μ.) 

Δεξιά στροφή προς Πλατεία Ελευθερίας: ΤΕΡΜΑ (20 μ.) 
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Το μέγιστο συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 5,70μ. 

Οι Στάσεις αναμονής, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, ανέρχονται σε 23 και θα εξυπηρετούν την προτεινόμενη 

Γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας.   

Η αφετηρία και το τέρμα της Γραμμής, θα είναι επί του ήδη διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης στο πεζοδρόμιο της 

Πλατείας Ελευθερίας, επί της οδού Γ. Παπανδρέου.  

 

Οι Στάσεις της διαδρομής αυτής, είναι: 

Α/Α ΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΔΟΣ 

1 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(ΑΦΕΤΗΡΙΑ) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
25

ΗΣ
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

2 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

3 ΚΥΠΡΟΥ (1) ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΔΟΞΗΣ 

4 ΚΥΠΡΟΥ (2) ΚΥΠΡΟΥ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΝΘΕΩΝ 

5 ΑΝΘΕΩΝ (1) ΑΝΘΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

6 ΑΝΘΕΩΝ (2) ΑΝΘΕΩΝ ΜΟΥΣΧΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ 

&ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

7 
ΑΝΘΕΩΝ (3) ΑΝΘΕΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ

ΩΣ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

8 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(1) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 

9 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(2) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 

10 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 

11 
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1) 

ΣΤΡ. 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ 

12 
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (2) 

ΣΤΡ. 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

13 ΠΛΑΣΤΗΡΑ (1) ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΠΟΝΤΟΥ 

14 ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2) ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

15 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(3) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΑΜΟΥ 

16 
ΑΝΘΕΩΝ (4) ΑΝΘΕΩΝ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ

ΩΣ 

17 ΑΝΘΕΩΝ (5) ΑΝΘΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

18 ΑΝΘΕΩΝ (6) ΑΝΘΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

19 ΚΥΠΡΟΥ (3) ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΔΟΞΗΣ 

20 ΚΥΠΡΟΥ (4) ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 

21 Λ. ΑΘΗΝΩΝ  Λ. ΑΘΗΝΩΝ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  25
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ 

22 ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Υ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

23 
ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΤΕΡΜΑ) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
25

ΗΣ
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

2.2 Τεχνική Εφικτότητα διαδρομής 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), για την απρόσκοπτη διέλευση λεωφορείου 

απαιτείται ελάχιστο πλάτος 3,00μ. σε μονόδρομους και 3,50μ. σε κάθε λωρίδα αμφίδρομης οδού.   

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από την προαναφερθείσα καταγραφή της διαδρομής της προτεινόμενης 

γραμμής, όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδρομή της από τις οδούς διέλευσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας, από 
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τους περισσότερους των δρόμων διέρχονται ήδη λεωφορεία του ΟΣΥ.  

Όσον αφορά στις οδούς του Οδικού Δικτύου του Δήμου, από όπου προτείνεται να διέρχεται η προτεινόμενη 

γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας και δεν διέρχεται γραμμή του ΟΣΥ, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε αυτές 

υπερκαλύπτουν την απαίτηση της απρόσκοπτης διέλευσης λεωφορείου της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Κατά συνέπεια, σε αυτές τις οδούς η διέλευση των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα είναι πλήρως 

εφικτή.  

Μετά και τις παρεμβάσεις αυτές, για το σύνολο των οδών που προτείνεται να διέρχεται η γραμμή της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, διαπιστώνεται επάρκεια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών.  

Με βάση την επιτόπια έρευνα δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σημεία δυσχερούς διέλευσης των οχημάτων 

της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Σε περίπτωση ύπαρξης δυσχέρειας διέλευσης, λόγω φαινομένων παράνομης στάθμευσης 

που πιθανά να παρουσιαστεί μελλοντικά κατά την φάση λειτουργίας της προτεινόμενης γραμμής της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας, αυτή θα αντιμετωπιστεί με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση απαγόρευσης της στάσης και της  

στάθμευσης από την μία ή και τις δύο πλευρές της κάθε οδού (ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος της οδού από κράσπεδο 

σε κράσπεδο) προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των λεωφορείων.  

Στις διασταυρώσεις των οδών, 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. Προκειμένου 

να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων στις οδούς και κόμβους που πιθανά μελλοντικά 

παρουσιάσουν 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 γωνίες των διασταυρώσεων που θα παρουσιάσουν 

φαινόμενα παράνομης στάθμευσης.  

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Για τον υπολογισμό του χρόνου διαδρομής θεωρήθηκε μέση ταχύτητα λεωφορείου χωρίς τις στάσεις u=17 χλμ/ώρα και 

χρόνος στάσεως 15΄΄ ανά στάση.  

Επομένως και για το μήκος διαδρομής l= 5,70χλμ με u= 17 χλμ/ώρα προκύπτει χρόνος  

t= l/u= 5,70/17= 0,335 ώρες, δηλαδή 20,12 λεπτά. 

Για τις 22 ενδιάμεσες στάσεις με χρόνο καθυστέρησης 15΄΄ ανά στάση, προκύπτει χρόνος καθυστέρησης t= 330΄΄ ή 

αλλιώς 5,50΄ λεπτά.   

Άρα, ο συνολικός χρόνος διαδρομής προκύπτει t= 20,12+5,50= 25,62΄ λεπτά. 

Κατόπιν αυτών και κατά προσέγγιση, εκτιμάται ως συνολικός χρόνος (t) της διαδρομή σε 30 λεπτά.  

 

3.1.Προτάσεις συχνότητας δρομολογίων 

Η προτεινόμενη διαδρομή της Δημοτικής Συγκοινωνίας, προτείνεται να λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και τα 

Σάββατα όλο τον χρόνο από τις 7:00 έως τις 21:40, με δρομολόγια ανά 40 λεπτά και τις Κυριακές από τις 9:00 έως τις 

16:00, με δρομολόγια ανά μία (1) ώρα.  

Η διαδρομή θα είναι κυκλική και ως Αφετηρία και ως Τέρμα της γραμμής, ορίζεται η Πλατεία Ελευθερίας επί 

της οδού Γ. Παπανδρέου στο Δάσος (αμέσως μετά την οδό 25
ης

 Μαρτίου). 

Θα χρησιμοποιηθεί ένα (1) λεωφορείο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε 40 λεπτά από την Αφετηρία. 

Κατά συνέπεια, κάθε σαράντα λεπτά αναχωρεί το λεωφορείο ενώ ο χρόνος της διαδρομής είναι μισή ώρα. 

Θα απαιτηθούν δύο οδηγοί και ένας αναπληρωματικός. 

Τα δρομολόγια της γραμμής, προτείνεται να είναι τα ακόλουθα: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (εργάσιμες), ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΦΙΞΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΦΙΞΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΑΦΙΞΗ 

7:00 7:30 15:00 15:30 9:00 9:30 

7:40 8:10 15:40 16:10 10:00 10:30 

8:20 8:50 16:20 16:50 11:00 11:30 

9:00 9:30 17:00 17:30 12:00 12:30 

9:40 10:10 17:40 18:10 13:00 13:30 

10:20 10:50 18:20 18:50 14:00 14:30 

11:00 11:30 19:00 19:30 15:00 15:30 

11:40 12:10 19:40 20:10 16:00 16:30 

12:20 12:50 20:20 20:50   

13:00 13:30 21:00 21:30   

13:40 14:10 21:40 22:10   
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14:20 14:50     

Πίνακας 1: Δρομολόγια προτεινόμενης γραμμής. 

 
Με αυτό τον τρόπο ο μέγιστος χρόνος αναμονής στη στάση είναι 30΄ λεπτά και η αναμονή στην 

Αφετηρία/Τέρμα θα είναι για 10’ λεπτά. 

3.2 Υπολογισμός Ετήσιων Διανυόμενων Χιλιομέτρων  

Υπολογισμός των διανυόμενων χιλιομέτρων της γραμμής για χρονική διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 

λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ημερών λειτουργίας ανά έτος. Ειδικότερα η χρονική ετήσια εξυπηρέτηση 

υπολογίζεται για όλες τις ημέρες του έτους.  

Συνεπώς, λαμβάνονται 313 ημέρες καθημερινές και Σάββατα και 52 Κυριακές. 

Ο υπολογισμός των χιλιομέτρων, γίνεται αφού ληφθεί υπόψη ότι κάθε 40 λεπτά αναχωρεί ένα λεωφορείο.  

Πίνακας 2: Ετήσια διανυόμενα χλμ προτεινόμενης γραμμής 

Δρομολόγια Διανυόμενα (χλμ/24ωρο) Ημέρες λειτουργίας/έτος Διανυόμενα (χλμ/έτος) 

23 5,70*23=131,10 313 41.034,30 

8 5,70*8=45,60 52 2.371,20 

Σύνολο  43.405,50 

 

3.3.Φορέας εκτέλεσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

Τη διαχείριση και λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα αναλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Χαϊδαρίου. 

3.4.Χωροθέτηση των στάσεων  

Η σχεδιαζόμενη λεωφορειακή διαδρομή διέρχεται από άξονες όπου θα χρησιμοποιηθούν στάσεις νέες στα 

σημεία της διαδρομής που θα διέρχεται η δημοτική συγκοινωνία. 

Οι στάσεις σημαίνονται με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και οριζόντια διαγράμμιση, ώστε να 

αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση οχημάτων. 

Για να υπάρχει επαρκής κάλυψη της περιοχής μελέτης θεωρούμε ακτίνα εξυπηρέτησης 200-300μ. για πορεία 

πεζού γύρω από κάθε στάση.  

3.5.Απαιτούμενος στόλος οχημάτων 

Η γραμμή θα εξυπηρετείται από ένα λεωφορείο, στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου θα φαίνεται ότι είναι 

ΑΣΤΙΚΟ λεωφορείο με διαστάσεις και χωρητικότητα όμοιες με τα λεωφορεία της υπάρχουσας Αστικής 

Συγκοινωνίας. Οι ελάχιστες διαστάσεις και χωρητικότητες των λεωφορείων, θα είναι αυτές των λεωφορείων που 

χρησιμοποιούνται από τον ΟΣΥ. 

Το λεωφορείο θα διαθέτει ABS αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και χαμηλού δαπέδου ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από εμποδιζόμενα άτομα (ΑΜΕΑ), διότι αυτό αποτελεί υποχρέωση των φορέων παροχής 

υπηρεσιών μεταφορικού έργου, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο, με παλαιότητα έως μία δεκαετία και θα έχει πιστοποιητικό απολύμανσης  

Η επιλογή του οχήματος για την πραγματοποίηση του δρομολογίου θα γίνει 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.  

Σε εβδομαδιαία βάση όταν το όχημα θα αποσύρεται από την κυκλοφορία, θα ελέγχεται, θα συντηρείται και σε 

περίπτωση βλάβης θα επισκευάζεται ενώ θα αντικαθίσταται για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.  

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.  

Το όχημα αυτό θα υπόκεινται σε έλεγχο ΚΤΕΟ, που εξασφαλίζει το απαιτούμενο από το νόμο Δελτίο 

Καταλληλότητας. Επίσης, θα ασφαλιστεί και θα διαθέτει πιστοποίηση ταχογράφου.  Συνεπώς, όταν το λεωφορείο 

τεθεί σε κυκλοφορία πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. 

3.6. Απαιτούμενο προσωπικό 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της προτεινόμενης γραμμής της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας, θα χρειαστεί τρεις (3)οδηγούς Δ’ κατηγορίας (έναν  οδηγό ανά βάρδια και έναν εφεδρικό), οι οποίοι 

πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα κατάλληλο για αστικές μετακινήσεις λεωφορείων με την απαραίτητη 

εμπειρία και γνώση. 

Οι θέσεις αυτές των οδηγών θα καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ή από οδηγούς οι οποίοι θα 
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προσληφθούν. Τέλος, η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων οδηγών θα 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.  

Με δεδομένο τον χρόνο της κάθε διαδρομής περί τα 30 λεπτά και την συχνότητα δρομολογίων ανά σαράντα λεπτά, 

προκύπτει χρόνος διαλείμματος των οδηγών 10 λεπτά ανά ώρα και τις Κυριακές 30 λεπτά ανά ώρα.  

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει άμεση ανάγκητη δημιουργία της 

προτεινόμενης Γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας, για την εξυπηρέτηση των επιβατών, σε καθημερινή βάση για 

όλο το χρόνο.  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γραμμής που προτείνεται, η γραμμή αυτή μπορεί να εναρμονιστεί και να 

συμπληρώσει με το δικό της έργο, τις γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με στόχο την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων που επιθυμούν να μετακινηθούν ανάμεσα στις περιοχές που θα διέρχεται η προτεινόμενη Γραμμή. 

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Χαϊδαρίου διαθέτει τους ανθρώπινους πόρους, την πολύχρονη εμπειρία και την 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και επιπλέον προτίθεται να αποκτήσει και τους υλικούς πόρους, για να 

υποστηρίξει την λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος Δημόσιας Συγκοινωνίας,.  

Όπως θα αναλυθεί στο Παραδοτέο Β (Μελέτη Βιωσιμότητας), η Δημοτική Συγκοινωνία, δεδομένου ότι θα 

παρέχεται εντελώς δωρεάν στους πολίτες, δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν δεν την χρηματοδοτεί ο Δήμος με ένα 

συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο. 

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 αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου. 

          Χαϊδάρι, Σεπτέμβριος 2020 

 

Ο Συντάξας                                                                                  Η Διευθύντρια Τ.Υ. 

Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού  Έργων 

     

Σκορδάς Παναγιώτης                                                Παναγιωτάκου Παναγιώτα 

Πολιτικός Μηχανικός                                 Ηλ/γος  Μηχ/γος  Μηχανικό 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ 2ο:  

“ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ” 

 
 

Β) ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
  

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα «Μελέτη Βιωσιμότητας Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» αποτελεί το Β Τμήμα της Μελέτης 

Λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία αφορά τη Νέα Γραμμή 2 για τη «Σύνδεση 

των περιοχών Δάσους και Κέντρου Χαϊδαρίου».  

Το Α Τμήμα, είναι η «Συγκοινωνιακή Μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου», για την προαναφερθείσα 

πρτεινόμενη Γραμμή 2.  

Η «Συγκοινωνιακή Μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» (Μελέτη Α) και η «Μελέτη Βιωσιμότητας 

Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου» (Μελέτη Β) της Νέας Γραμμής 2,  θα κατατεθούν στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης έγκρισης και θα διαβιβαστούν στον ΟΑΣΑ, ο 

οποίος θα γνωμοδοτήσει και θα διαβιβάσει τις μελέτες, μαζί με το αίτημα χορήγησης άδειας λειτουργίας του Δήμου 

στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

1.1. Αντικείμενο της μελέτης  

Η παρούσα Μελέτη, αποτελεί τμήμα του 2
ου

 Μέρους της συνολικής Μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας του 

Δήμου Χαϊδαρίου  και αφορά τη διασύνδεση των περιοχών του Δάσους Χαϊδαρίου και του Κέντρου Χαϊδαρίου και 

ειδικότερα των λειτουργικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις περιοχές αυτές με την προτεινόμενη 

γραμμή 2. Το 1ο Μέρος της Συνολικής Μελέτης της Δημοτικής Συγκοινωνίας είχε ως αντικείμενό του την  

αντιμετώπιση διασύνδεσης των υπερτοπικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Χαϊδάρι (Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Αττικόν, Στρατόπεδα Χαϊδαρίου) με το Σταθμό Μετρό Αγίας Μαρίνας με την δημοτική γραμμή 1 

«Νοσοκομείο Αττικόν- Σταθμός Μετρό Αγία Μαρίνα» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Χαϊδαρίου, η 

λειτουργία της οποίας εγκρίθηκε με την με την υπ’ αριθμό 4379/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ και με την υπ’ 

αριθμό Α-18970/1013/26-03-2020 απόφαση του υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών. Αναμένεται να ακολουθήσει 

και επόμενη Μελέτη (3
ο
 μέρος) για τη Δημιουργία Γραμμής για τη Σύνδεση, κυρίως, των απομακρυσμένων περιοχών 

της πόλης, ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός  της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου. 

Εξειδικεύοντας τα προαναφερθέντα, η σκοπιμότητα του σχεδιασμού της διαδρομής της προτεινόμενης γραμμής 

2 είναι η διασύνδεση των περιοχών του Δάσους Χαϊδαρίου και του Κέντρου Χαϊδαρίου και ειδικότερα η διευκόλυνση 

μετάβασης των κατοίκων στις λειτουργικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στις περιοχές αυτές.  

(Ενδεικτικά, στο Δάσος Χαϊδαρίου αναφέρονται: Πλατεία Ελευθερίας, Εμπορικό Κέντρο Δάσους, Πλατεία Ηρώων 

Πολυτεχνείου, ενώ στην περιοχή του Κέντρου αναφέρονται: 1ο ΚΑΠΗ, Δημαρχείο, Πεζόδρομος οδού Στρ. 

Καραϊσκάκη κλπ.). 

Επισημαίνεται ότι πέραν των περιοχών που πρωτογενώς θα εξυπηρετούνται (Δάσος και Κέντρο), από την προτεινόμενη 

Γραμμή θα καλύπτονται και οι περιοχές του Άνω Δάσους, των Κουνελίων και του Προφήτη Ηλία.  

Οι δύο μελέτες Α και Β,  στοχεύουν στην Αδειοδότηση Λειτουργίας της συγκεκριμένης Γραμμής και 

ειδικότερα, η παρούσα Μελέτη Β, στοχεύει στη διερεύνηση της Βιωσιμότητας της Γραμμής αυτής, που έχει ως κύριο 

αντικείμενο τη διασύνδεση των περιοχών Δάσους και Κέντρου,  των ενδιάμεσων και παραπλήσιων περιοχών από όπου 

προβλέπεται να διέρχεται η νέα Γραμμή, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη Συγκοινωνιακή Μελέτη.  

Οι υπηρεσίες της προτεινόμενης Γραμμής  θα παρέχονται δωρεάν, ενώ με τη δημιουργία συνολικά της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας και εν προκειμένω της Γραμμής ΔΑΣΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΟΥ, θα μειώνεται αισθητά ο χρόνος 

αναμονής των επιβατών και επομένως θα υπάρχει σαφής εξυπηρέτησή τους, ενώ παράλληλα θα ενισχύονται τα κίνητρα 

και οι προϋποθέσεις για αλλαγή προτίμησης μέσου μεταφοράς και μετάβαση από το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο στη 

Δημόσια και Δημοτική συγκοινωνία.  

Στο (Α) μέρος (Συγκοινωνιακή Μελέτη),  γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της 

προτεινόμενης Γραμμής 2 της δημοτικής συγκοινωνίας  

Ο σχεδιασμός της διαδρομής της Γραμμής αυτής,  έγινε με γνώμονα την συμπληρωματικότητα, ως προς τις υπάρχουσες 

γραμμές της ΟΣΥ, καθώς και την κάλυψη των ενδοδημοτικών αναγκών μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών 

της πόλης. 

Το (Β)  Μέρος (Μελέτη Βιωσιμότητας) εστιάζει στη διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας της 

λειτουργίας της συγκεκριμένης Γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας.  

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

λειτουργικό κόστος και τα έσοδα από τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας.   
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

Η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Χαϊδαρίου, στην πλήρη εφαρμογή της θα έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει 

τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης , με ενδεικτική αναφορά:  

 εργαζόμενοι στην μετάβαση και επιστροφή από την εργασία τους με προσέγγιση των ΜΜΜ 

 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).  

 

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 συνολικά,  βασίζεται στην σύνδεση των περιοχών 

του Δήμου που αποκόπτονται λόγω της ύπαρξης της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και τη σύνδεση απομακρυσμένων 

Πολεοδομικών Ενοτήτων με τους κεντρικούς άξονες του Δήμου Χαϊδαρίου, δηλαδή με σημεία κεντροβαρικά και 

άμεσου ή έμμεσου ενδιαφέροντος,  όπου υπάρχουν δραστηριότητες εμπορίου, υπηρεσιών, διοίκησης, πολιτισμού, 

αναψυχής, κ.α.  

Ειδικότερα και ως προς την Σχεδιαζόμενη Γραμμή άμεσης διασύνδεσης των περιοχών Δάσους και Κέντρου και 

των ενδιάμεσων ή παραπλήσιων περιοχών,  η στόχευση αφορά την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών των 

περιοχών αυτών, των οποίων οι μετακινήσεις σήμερα καθίστανται δυσχερείς λόγω της ύπαρξης της Λεωφόρου 

Αθηνών.   

Η ονομασία της προτεινόμενης γραμμής 2, θα είναι: 

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΑΣΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ». 

 

 

3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3.1. Περιγραφή της διαδρομής  

Αναφορικά με το συνολικό Σχεδιασμό της Δημοτικής Συγκοινωνίας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Α) Το παρόν Τεύχος, αποτελεί το ΜΕΡΟΣ 2 του συνολικού Σχεδιασμού για την πλήρη ανάπτυξη της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας στο Δήμο Χαϊδαρίου, ενώ θα ακολουθήσει νέο Τεύχος, αντίστοιχο του παρόντος, ως ΜΕΡΟΣ 3, όπου θα 

καταγράφεται η διασύνδεση, κυρίως των απομακρυσμένων περιοχών της πόλης, με τα λειτουργικά σημεία και τα 

σημεία ενδιαφέροντος. 

Β) Για το Σχεδιασμό της προτεινόμενης Γραμμής   «Σύνδεση Δάσους- Κέντρου Χαϊδαρίου», η διαδρομή είναι:  

 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Πλατεία Ελευθερίας επί της οδού Γ. Παπανδρέου (αμέσως μετά την οδό 25
ης

Μαρτίου) 

Ευθεία επί της οδού Γ. Παπανδρέου προς την οδό Κύπρου (μέχρι την οδό Κύπρου458 μ.) 

Οδός Κύπρου (μέχρι την οδό Ανθέων 330 μ.) 

Αριστερή στροφή προς την οδό Ανθέων (μέχρι την οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου 744 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου (μέχρι την οδό Χίου 460 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Χίου(μέχρι την οδό Στρ. Καραϊσκάκη 278 μ.) 
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Αριστερή στροφή στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη (μέχρι την οδό Πλαστήρα 456 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Πλαστήρα (μέχρι την οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου 370 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Αγωνιστών Στρ. Χαϊδαρίου (μέχρι την οδό Ανθέων210 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό Ανθέων(μέχρι την οδό Κύπρου 744 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Κύπρου  (μέχρι την Λ. Αθηνών - Κορίνθου 330 μ.) 

Αριστερή στροφή επί της Λ. Αθηνών (μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου560 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (μέχρι την οδό Σουκατζίδη545 μ.) 

Δεξιά στροφή στην οδό Σουκατζίδη(μέχρι την οδό 25
ης 

Μαρτίου115 μ.) 

Αριστερή στροφή στην οδό 25
ης 

Μαρτίου (μέχρι την οδό Γ. Παπανδρέου 80 μ.) 

Δεξιά στροφή προς Πλατεία Ελευθερίας: ΤΕΡΜΑ (20 μ.) 

 

Το μέγιστο συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 5,70μ. 

Οι Στάσεις αναμονής, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, ανέρχονται σε 23 και θα εξυπηρετούν την προτεινόμενη 

Γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας.   

Η αφετηρία και το τέρμα της Γραμμής, θα είναι επί του ήδη διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης στο πεζοδρόμιο της 

Πλατείας Ελευθερίας, επί της οδού Γ. Παπανδρέου.  

 

Οι Στάσεις της διαδρομής αυτής, είναι: 

Α/Α ΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΔΟΣ 

1 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(ΑΦΕΤΗΡΙΑ) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
25

ΗΣ
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

2 
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

3 ΚΥΠΡΟΥ (1) ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΔΟΞΗΣ 

4 ΚΥΠΡΟΥ (2) ΚΥΠΡΟΥ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΝΘΕΩΝ 

5 ΑΝΘΕΩΝ (1) ΑΝΘΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

6 ΑΝΘΕΩΝ (2) ΑΝΘΕΩΝ ΜΟΥΣΧΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ 

&ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

7 
ΑΝΘΕΩΝ (3) ΑΝΘΕΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ

ΩΣ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

8 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(1) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 

9 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(2) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 

10 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 

11 
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (1) 

ΣΤΡ. 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ 

12 
ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (2) 

ΣΤΡ. 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

13 ΠΛΑΣΤΗΡΑ (1) ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΠΟΝΤΟΥ 

14 ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2) ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

15 
ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

(3) 

ΑΓ. ΣΤΡ. 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΑΜΟΥ 

16 ΑΝΘΕΩΝ (4) ΑΝΘΕΩΝ ΑΓ. ΣΤΡ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ
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ΩΣ 

17 ΑΝΘΕΩΝ (5) ΑΝΘΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

18 ΑΝΘΕΩΝ (6) ΑΝΘΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

19 ΚΥΠΡΟΥ (3) ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΔΟΞΗΣ 

20 ΚΥΠΡΟΥ (4) ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 

21 Λ. ΑΘΗΝΩΝ  Λ. ΑΘΗΝΩΝ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  25
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ 

22 ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΗΡ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Υ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 

23 
ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΤΕΡΜΑ) 

Γ. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
25

ΗΣ
 ΜΑΡΤΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Για τον υπολογισμό του χρόνου διαδρομής θεωρήθηκε μέση ταχύτητα λεωφορείου χωρίς τις στάσεις u=17 χλμ/ώρα και 

χρόνος στάσεως 15΄΄ ανά στάση.  

Επομένως και για το μήκος διαδρομής l= 5,70χλμ με u= 17 χλμ/ώρα προκύπτει χρόνος  

t= l/u= 5,70/17= 0,335 ώρες, δηλαδή 20,12 λεπτά. 

Για τις 22 ενδιάμεσες στάσεις με χρόνο καθυστέρησης 15΄΄ ανά στάση, προκύπτει χρόνος καθυστέρησης t= 330΄΄ ή 

αλλιώς 5,50΄ λεπτά.   

Άρα, ο συνολικός χρόνος διαδρομής προκύπτει t= 20,12+5,50= 25,62΄ λεπτά. 

Κατόπιν αυτών και κατά προσέγγιση, εκτιμάται ως συνολικός χρόνος (t) της διαδρομή σε 30 λεπτά.  

4.1 . ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 Για την καλύτερη απεικόνιση και παρακολούθηση των προαναφερθέντων, στην παρούσα επισυνάπτεται χάρτης 

του Χαϊδαρίου, όπου είναι χαραγμένη η προτεινόμενη διαδρομή της νέας  γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 

5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Σ.  

5.1. Λειτουργία συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας  

Το Σύστημα Δημοτικής Συγκοινωνίας που περιγράφηκε στο Α  μέρος, απαιτεί ετησίως:  

Ώρες λειτουργίας Αριθμός Δρομολογίων Διανυόμενα χλμ/έτος 

ΠΡΟΤΑΣΗ  (1 λεωφορείο) 

Καθημερινές 7:00 π.μ.- 22:00 μ.μ. 23 41.034,30 

Κυριακή 9:00 π.μ.-16:00μ.μ.  8   2.371,20 

Σύνολο 31 43.405,50 

 

Και τη χρήση ενός λεωφορείου  με την απασχόληση έως 3 οδηγών (2 κύριους και 1 εφεδρικό).   

5.2. Λειτουργικό Κόστος  

Το λειτουργικό κόστος της δημοτικής συγκοινωνίας απαρτίζεται από:  

α) Το κόστος απόσβεσης:  

 Εγκατάσταση εξοπλισμού νέων στάσεων. 

Από όσα προαναφέρθηκαν, απαιτείται η τοποθέτηση είκοσι δύο (22) νέων στάσεων (εξοπλισμός - αγορά και 

τοποθέτηση), το κόστος των οποίων, ανά στάση, ανέρχεται σε 1.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ. 

Άρα, το συνολικό κόστος  των στάσεων είναι:  1.000,00x22= 22.000,00 €,  μαζί με ΦΠΑ 

Για την κάλυψη του ποσού αυτού, προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού έτους 2021, η εγγραφή 

σχετικού ποσού, ώστε να είναι εφικτή η Δημιουργία της προτεινόμενης Γραμμής. 

β) Το κόστος λειτουργίας:  

 Μίσθωση οχήματος από τον ΟΣΥ, με μηνιαίο τίμημα 1.100 € και άρα ετήσιο κόστος μίσθωσης 

1.100,00x12=13.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Κατανάλωση καυσίμων  

 Ασφάλιστρα – τέλη  

 Περιοδική συντήρηση οχήματος (περιλαμβάνει το κόστος εργασίας, των ανταλλακτικών, των λιπαντικών και 

της απολύμανσης)  

 Διοίκηση – Υποστήριξη  
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 Μισθοδοσία προσωπικού  

Αναφορικά με το (β), 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 παρόμοια οχήματα, είναι περίπου ίση με 0,438 lt/klm (σύμφωνα με τα στοιχεία 

κατανάλωσης του ΟΣΥ, έτους 2019). Επίσης, το μέσο κόστος  λιανικής πώλησης Diesel Κίνησης  για όλη την 

Ελλάδα στις 11/09/2020 σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (http://www.fuelprices.gr/) ήταν 1,149 €/lt.  

Άρα για την  πρόταση με 43.405,50 διανυόμενα χιλιόμετρα ετησίως που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

προτεινόμενης Γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας που περιγράφηκε, το κόστος καυσίμων ισούται με: 43.405,50 

* 0,438 * 1,149 = 21.844,34€ ~ 22.000,00€. 

 Η συντήρηση και επισκευή του λεωφορείου, που περιλαμβάνει αναλώσιμα, ελαστικά, εργασίες και ανταλλακτικά 

από εξωτερικά συνεργεία, ανταλλακτικά για επισκευή στο συνεργείο του Δήμου και λιπαντικά, κοστίζει περίπου 

5.000€ /έτος.  

 Τα ασφάλιστρα και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το  όχημα κοστίζει  2.000€ /έτος  

 Οι ανάγκες για 3 οδηγούς, 1 καθαρίστρια, 1 διοικητικό και 1 μηχανικό θα καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό 

συνεπώς επειδή δεν θα γίνουν νέες προσλήψεις δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου με επιπλέον 

δαπάνη για την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.  

 Τυχόν απρόβλεπτα ή έκτακτα κόστη (λόγω ατυχήματος, δολιοφθοράς ή άλλης αιτίας) εκτιμώνται σε 10% επί του 

συνόλου των τακτικών εξόδων.   

α/α 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  €/έτος 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

1. Μίσθωση οχήματος 13.200 

2. Κατανάλωση καυσίμων  22.000€ 

3. Συντήρηση – Επισκευή Οχήματος   5.000 € 

4. Ασφάλιστρα – Τέλη  2.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 42.200€ 

Απρόβλεπτα – έκτακτα κόστη (10%)   4.220 € 

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 46.420 € 

 

5.3. Χρηματοδότηση λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας  

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 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα από τις διαφημίσεις που μπορεί να τοποθετηθούν στα 

στέγαστρα των στάσεων της δημοτικής συγκοινωνίας ή εντός του λεωφορείου. Μπορεί επίσης να διερευνηθεί η 

επιδότηση (τμήματος) της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας από σχετικά κρατικά ή κοινοτικά προγράμματα, 

εφόσον υπάρξουν οι ανάλογες προσκλήσεις.   

Με τα δεδομένα αυτά, μπορεί να αναφερθεί ότι η λειτουργία της προτεινόμενης Γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας 

κρίνεται συνολικά και μακροπρόθεσμα ως «βιώσιμη»,  υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την επιδότησή 

της.  

 

5.4. Έσοδα και έμμεσα οφέλη από την λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου 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 ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού και χωρικού αποκλεισμού ευάλωτων 
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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.   

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όπως προαναφέρθηκε, για την κάλυψη του κόστους των νέων στάσεων, προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του Δήμου  

οικονομικού έτους 2021, η εγγραφή σχετικού ποσού, ώστε να είναι εφικτή η Δημιουργία της προτεινόμενης Γραμμής. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, 

22.000,00 € 

 

Παράλληλα, όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και στη Συγκοινωνιακή Μελέτη, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει 

ανάγκη από μια Δημοτική Συγκοινωνία συνολικά, αλλά πρωτίστως έχει απόλυτη ανάγκη τη δημιουργία της 

προτεινόμενης Γραμμής, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα, ολοκληρωμένα και αξιόπιστα οι κάτοικοι των περιοχών από 

όπου θα διέρχεται η προτεινόμενη Γραμμή, σε καθημερινή βάση και για όλο το χρόνο.  

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος της Δημοτικής Συγκοινωνίας με την συγκεκριμένη γραμμή και τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφηκαν, υπολογίσθηκε ως ακολούθως: 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

46.420,00 € 

 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γραμμής που προτείνεται, η Δημοτική Συγκοινωνία μπορεί να εναρμονιστεί και να 

συμπληρώσει με το δικό της έργο, τις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με το σκεπτικό, το σχεδιασμό 

και τη στόχευση, που προαναφέρθηκαν στα Τεύχη Α και Β.  

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Χαϊδαρίου διαθέτει τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία (λόγω προηγούμενης λειτουργίας 

Δημοτικής Συγκοινωνίας επί 16 έτη) και επιπλέον προτίθεται να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη του 

κόστους λειτουργίας της εν λόγω Γραμμής, ενώ έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να διεκδικήσει  και  να 

αποκτήσει επιπλέον πόρους από χρηματοδοτικά Προγράμματα, για να υποστηρίξει την λειτουργία της προτεινόμενης 

Γραμμής της  Δημόσιας Συγκοινωνίας. 

 

 

 

Χαϊδάρι,  Σεπτέμβριος 2020                     

      Ο Συντάξας                                                                                         Η Διευθύντρια Τ.Υ. 

     Αν. Προϊστ. Τμ. Προγραμματισμού  Έργων                                                         

                                                                                                                     

   

     Σκορδάς Παναγιώτης                                                Παναγιωτάκου Παναγιώτα  

     Πολιτικός Μηχανικός                                Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός              
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