
Ποδήλατο – ποδηλατόδρομοι 
«ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»! 

 

 Τν πνδήιαην δελ είλαη κηα 

ηερληθή ιύζε. Γελ είλαη ζσιήλεο απνρέηεπζεο… Μηιάκε γηα 

γεληθόηεξε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, κηα αιιαγή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, 
κηα αιιαγή ζηα κπαιά καο, κηα άιιε πόιε, κηα άιιε θνηλσλία…  

 

«Αν ήηαν να ζας μίλαγα για δύο ρόδες δεν θάμοσνα εδώ. Δεν 
ζας μιλάω για δύο ρόδες. Σας μιλάω για ηο μέλλον ηης πόλης! 

Σας μιλάω για ηην οικονομία ασηής ηης πόλης! Σας μιλάω για 
ηην σγεία ηων παιδιών ζας! Σας μιλάω για ηη ζωή ζας!» 

(Θάλνο Βιαζηόο, θαζεγεηήο ΔΜΠ, Πξέβεδα 29-3-2008). 
 

Αληηιακβαλόκαζηε ηελ Πξέβεδα αιιηώο: 
 

• Δθαξκνγή ηνπ θπθινθνξηαθνύ γηα ηνπο πνδειαηόδξνκνπο θαη 
ζύλδεζε ηεο λέαο ΒΓ πόιεο κε ην θέληξν. Υάξαμε θαη θαηαζθεπή 

λέσλ πνδειαηνδξόκσλ πνπ λα ζπλδένπλ πεξηκεηξηθά ηε πόιε. 
Δπέθηαζε θαη ζύλδεζε ηνπ λένπ ηκήκαηνο πνδειαηνδξόκνπ ζηελ 

νδό Μειίλαο Μεξθνύξε από ην  πξώελ ΚΣΔΛ κέρξη ηνλ πεξηκεηξηθό 
πνδειαηόδξνκν ζηελ «ηάπηα» (πξώελ ηάθξν) ηεο πόιεο.  Δπέθηαζε 

ηνπ πνδειαηνδξόκνπ από ην ηάδην Πξέβεδαο κε ππόγεηα δηέιεπζε  

(άλνηγκα ηεο γέθπξαο) κέρξη ηε Κπαλή Αθηή-παξαιία. 
• Σνπνζέηεζε θαλαξηώλ ζην «ΦΟΡΟ» θαη εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο πξνο ην «Σζαβαινρώξη» γηα ηε δηέιεπζε ησλ πνδειάησλ, 
θαηαζθεπή πεδνγέθπξαο ή ππόγεηαο δηάβαζεο γηα πεδνύο θαη 

πνδήιαηα. 
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• ύλδεζε ηνπ δηθηύνπ πνδειαηνδξόκσλ κε ηα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα ηεο πόιεο γηα εμαζθάιηζε αζθαινύο πξόζβαζεο ησλ 
καζεηώλ πξνο απηά. 

• Υξνλνρσξνζέηεζε ηνπ πνδειάηνπ κε ζεκαηνδόηεο ή ερεηηθά 
ζήκαηα «παγώκαηνο» ησλ νρεκάησλ θαη πξνηεξαηόηεηαο (π.ρ. γηα 

έλα ιεπηό) ησλ πνδειάησλ. 
 

 
 
• Τπνζηήξημε θαη πινπνίεζε ηεο ζύλδεζεο ηεο (πόιεο) Πξέβεδαο 

κε ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Εαιόγγνπ θαη Λνύξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ δίθηπνπ 
πνδειαηηθνύ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Πξέβεδαο θαη ράξαμε 

πεξηθεξεηαθώλ δηαδξνκώλ κε ζήκαλζε γηα ην πνδήιαην, ζηα όξηα 
ηνπ Γήκνπ (Νηθόπνιε, Άγηνη Απόζηνινη, Παληνθξάηνξα θιπ). 

• Τπνζηήξημε ηνπ αζιεηηθνύ πνδειάηνπ θαη  θαζηέξσζε εηήζησλ 
αγώλσλ. αλ πξώηε ζθέςε θαζηεξώλνπκε ηνλ «Γύξν ηνπ Εαιόγγνπ» 

γηα πνδήιαηα mountain bikes πνπ ζα ζπλδέεη ηα δηακεξίζκαηα 
Λνύξνπ, Ωξσπνύ, Εαιόγγνπ θαη ζα γίλεηαη θάζε ρξόλν ηελ εκέξα 

ηεο ζπζίαο ηνπ Εαιόγγνπ. 

• Γεκηνπξγία  ζηαζκώλ  πνδειάησλ κε θάξηα ζε όινπο ηνπο 
ρώξνπο παξθηλγθ ηεο πόιεο γηα ηνπο απνκαθξπζκέλνπο πνιίηεο θαη 

ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζην θέληξν ηεο πόιεο κε πνδήιαηα. 
• Δπαλαιεηηνπξγία  ηεο γξακκήο καδηθήο κεηαθνξάο πνπ 

πξόζθαηα ιεηηνύξγεζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο θαη επέθηαζή 
λέαο γξακκήο κέρξη ηνλ Λνύξν θαη ην Καλάιη. Γηαξθήο θαη 

ζπλδπαζκέλε θακπάληα από ην Γήκν γηα ην πνδήιαην, ην πεξπάηεκα 
θαη  ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.  

•  Δθαξκνγή ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο πόιεο γηα ηνπο 
πνδειαηόδξνκνπο,  κε έληαμε πνηνηηθώλ κειεηώλ ζην ΔΠΑ 2008-

2013. 
• Αδειθνπνίεζε κε κηα Δπξσπατθή πόιε πνπ έρεη θύξην κέζν 

κεηαθνξάο ην πνδήιαην. 
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