
ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ;

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΜΕ;

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - NOΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ;

ΣΕ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ; ΠΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;

Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων, κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες και 
μέλη κοινοτικών ομάδων.
104 άτομα έκαναν σχόλια και παρατηρήσεις επί του 
προκαταρτικού σχεδίου
378 άτομα υπόγραψαν κοινοτικό υπόμνημα

6801 επιστολές στάλθηκαν σε τοπικές διευθύνσεις

 Η έρευνα ‘Have Your Say-Πες τη Γνώμη σου’ ήταν ανοιχτή στο διαδίκτυο για 4 εβδομάδες

3 ενημερωτικές συναντήσεις έλαβαν χώρα στον τόπο υλοποίησης του σχεδίου τον Οχτώβριο 

City News διαφήμηση στην εφημερίδα Moreland Leader 

3 αναρτήσεις στο Facebook
Ενημερωτικό υλικό διαβούλευσης μεταφράστηκε σε 5 κύριες κοινοτικές γλώσσες

Ποσότητα αριθμού θέσεων στάθμευσης 
(διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης)

Έλεγχος παράνομης στάθμευσης

Διαχείρηση της κίνησης και της 
κυκλοφοριακής ροής

Φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές

Πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες

•  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 
14 November 2018 

  Το κοινοτικό υπόμνημα θα αναγνωριστεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

•  Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 
12 Δεκεμβρίου 2018

  Δημοτικοί υπάλληλοι θα ζητήσουν να 
διευκρινιστούν τα επόμενα βήματα του έργου.

•  Η ζώνη αποβίβασης θα μετατραπεί σε πάρκινγκ 
15 λεπτών.

Δέντρα κατά μήκος του δρόμου

Βελτίωση δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων

Διαχείρηση των δημόσιων χώρων και 
των εγκαταστάσεων

•  Θα δοθεί προτεραιότητα σε δέντρα με μεγάλο θόλο.
•  Στις βελτιώσεις των δημόσιων χώρων θα υπάρχει 

μέριμνα για άτομα όλων των ικανοτήτων.
•  Θα επιλεγούν φυτά τα οποία δεν χρειάζονται 

ιδιαίτερη περιποίηση.

•  Θα δοθεί προτεραιότητα σε έπιπλα και καθίσματα 
που είναι αναπαυτικά για τα χέρια και τη μέση.

•  Οι καθορισμένοι χώροι προτεραιότητας 
πεζών θα διατηρούνται και θα περιλαμβάνουν 
καθίσματα, εξωραϊσμό και όπου είναι δυνατόν 
θα υπάρχει και σκιά.

•  Συνεργασία με την Κοινοτική Αστυνομία με σκοπό 
την αναζήτηση συμβουλών για σχεδιασμό της 
συγκεκριμένης ιδέας.

•  Συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων 
για βελτίωση της πρόσοψης των καταστημάτων.

•  Χρησιμοποίηση δεικτών στο πεζοδρόμιο που να 
είναι εμφανές που θα λαβαίνει χώρα το εμπόριο 
πεζοδρομίου.

Καθίσματα και έπιπλα

Πολεοδομικός σχεδιασμός που μεριμνά για τη 
σωστή διαχείρηση του νερού (WSUD)

Χώροι προτεραιότητας πεζών

Βελτίωση της πρόσοψης των καταστημάτων

Εμπόριο πεζοδρομίου

Αντικοινωνική συμπεριφορά

Αυξημένη αστυνομική παρουσία

Τοποθέτηση CCTV

60 άτομα παρακολούθησαν ενημερωτική συνάντηση
46 άτομα συμπλήρωσαν στο διαδίκτυο τη σχετική έρευνα 
‘Have Your Say-Πες τη Γνωμη σου’
16 έμποροι συμπλήρωσαν την έρευνα ‘Have Your Say-
Πες τη Γνωμη σου’
19 άτομα συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους στο Facebook
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Πάρκινγκ, 
κυκλοφοριακό 
& μεταφορές

Ανοιχτοί 
Χώροι

Πολεοδομικός 
σχεδιασμός

Οικονομική 
Ανάπτυξη

Κοινοτική 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συχνότητα 
εμφάνισης 
θεμάτων 

συζήτησης

Επίπεδο 
υποστήριξης για 
τις αλλαγές του 

χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων

Ανησυχία όσον 
αφορά τη μείωση του 
χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων/
αλλαγές

Σε τι θέματα 
αναφέρθηκαν; 

Σχόλια και 
παρατηρήσεις 

εμπόρων

Ανησυχία 
για χώρους 
στάθμευσης

15% 
Γενική υποστήριξη 
του σχεδίου 

42% 
Πάρκινγκ, 
κυκλοφοριακό 
και μεταφορές

60% 
Ανησυχούν με τη μείωση/

αλλαγές του χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων * Δεν περιλαμβάνεται το κοινοτικό 

υπόμνημα με τις 378 υπογραφές

35%
Δεν υπάρχει 

διαθέσιμη γνώμη

6%
Οικονομική ανάπτυξη4%

Κοινοτική Ασφάλεια

30%
Υποστηρίζουν την 
μηδενική καθαρή 
απώλεια του πάρκινγκ 
σε όλους τους χώρους 
της αγοράς

31%
Πολεοδομικός 
σχεδιασμός

11%
Υποστηρίζουν μείωση/

αλλαγές του χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων

20% 
Δεν υποστηρίζουν 

καμία μείωση χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων

17% 
Ανοιχτοί Χώροι

29% 
Δεν ανάφεραν μείωση/
αλλαγές του χώρου 
στάθμευσης

6 σημαντικότερα πράγματα που 
άρεσαν στους πολίτες αναφορικά με το 
προτεινόμενο σχέδιο 

6 σημαντικότερες προτάσεις για τη 
βελτίωση του σχεδίου

Διαβάσεις 
πεζών τύπου 

ζέμπρα

Η σκιά σε 
μικρούς 
δρόμους

Νέα δέντρα Αυξημένη 
επιβολή 

στάθμευσης

Όλες οι 
βελτιώσεις

Στάθμευση 
ποδηλάτων

Αναβάθμιση 
επίπλων

Επιπρόσθετο 
πάρκινγκ

Μετατροπή 
μικρών δρόμων 
σε πεζόδρομους

Απαγόρευση 
αυτοκινήτων στο 

Bonwick Street 

Βελτίωση του 
φωτισμού

Βελτίωση της 
σήμανσης


