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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤ

Μετά την ανάπτυξη των ειδικών στόχων, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,
προσδιορίσθηκε ένα πακέτο μέτρων που διασφαλίζουν την επίτευξη των
προκαθορισμένων στόχων του ΣΒΑΚ. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βέλτιστων
πρακτικών επιλέχθηκαν τα πακέτα μέτρων προκειμένου να ικανοποιηθούν στο
μέγιστο οι στόχοι που καθορίστηκαν στο πλαίσιο του Σταδίου Ι.
Στην Τεχνική Έκθεση Β, προσδιορίσθηκαν οι σημαντικότεροι στόχοι και στη
συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες του Δήμου για
παρακολούθηση προτάθηκαν οι έξυπνοι στόχοι (Smart targets) για το ΣΒΑΚ του
Δήμου Ιωαννιτών οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και
με προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα.
Οι «Έξυπνοι Στόχοι» (Smart Targets) που επελέγησαν είναι:


Ειδικοί και ακριβείς κάνοντας χρήση ποσοτικών και ποιοτικών όρων, που είναι
εύκολα κατανοητοί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.



Μετρήσιμοι. Οι διαθέσιμες πηγές από το Δήμο είναι ικανές να μετρήσουν τις
μεταβολές που προκύπτουν (ποιοτικά και ποσοτικά).



Εφικτοί – βασιζόμενοι στην τεχνική, λειτουργική και οικονομική ικανότητα που
διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι συμφωνίες / δεσμεύσεις που έχουν
αναλάβει.



Εντός χρονικών ορίων.

Στο παρόν Στάδιο, όπου έχουν οριστικοποιηθεί οι παράμετροι και οι δράσεις,
ποσοτικοποιήθηκαν οι ως άνω στόχοι, σε συνεργασία με την επιτροπή του ΣΒΑΚ.
Το παρόν Τεύχος συνιστά την “Τεχνική Έκθεση ΣΤ – Σχέδιο Δράσης –
Προϋπολογισμός” του Παραδοτέου Π10 και περιλαμβάνει:


Αναλυτική περιγραφή του πακέτου μέτρων.



Ποσοτικοποίηση των «έξυπνων στόχων» για την παρακολούθηση του ΣΒΑΚ



Περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού των μέτρων.



Αναμενόμενη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των ειδικών στόχων.



Πίνακα κανονιστικών αποφάσεων και εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση των μέτρων του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, συνοδευόμενος
από χρονοδιάγραμμα σε γραμμική μορφή GΑΝΤΤ.



Αναλυτική παρουσίαση προτάσεων συσχετιζόμενοι με τους δυνατούς
τρόπους εύρεσης χρηματοδότησης των μέτρων.



Εκτίμηση
κόστους
των
βραχυπρόθεσμων,
μεσοπρόθεσμων
και
μακροπρόθεσμων έργων, συνοδευόμενοι από χρονοδιαγράμματα γραμμικής
μορφής GΑΝΤΤ, είτε με την εξασφάλιση χρηματοδότησης, είτε με την
εκτέλεση από έσοδα του Δήμου.



Συμπεράσματα και προτάσεις παράλληλων μέτρων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών, εκπαίδευση κτλ).

(εκστρατείες
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ

Σε προηγούμενο παραδοτέο (Τεχνική Έκθεση Ε-Ολοκληρωμένο Πακέτο Μέτρων)
γίνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την τελική
επιλογή των έργων και μέτρων που προτείνονται για την υποστήριξη του ΣΒΑΚ,
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης των Ιωαννίνων και τις
δυνατότητες του Δήμου (οικονομικά στοιχεία και δυνατότητα υλοποίησης δράσεων εκστρατειών κ.λπ.). Στον παρακάτω Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται ανά χρονικό
ορίζοντα υλοποίησης τα έργα υποδομών και τα υποστηρικτικά – συμπληρωματικά
μέτρα, τα οποία επιλέχτηκαν για την επίτευξη των στόχων του ΣΒΑΚ.
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Πίνακας 2.1. Πακέτα Μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ




ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, με περιορισμό στην
κίνηση των οχημάτων. Ορίζεται από τους άξονες Β. Ηπείρου - Μ. Αλεξάνδρου - Σπ. Λάμπρου - Σουλίου - Δόμπολη Κενάν Μεσσαρέ - Στρ. Βογιάνου και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με στόχο
την ενοποίηση του διοικητικού - νέου εμπορικού κέντρου της πόλης, με το παλιό εμπορικό κέντρο, το κάστρο και το
παραλίμνιο μέτωπο.

 Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου.

Πεζοδρόμηση της οδού Αβέρωφ, από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως και στη συνέχεια της
Λεωφόρου Καραμανλή, έως και την Πλ. Μαβίλη. Η Αβέρωφ, ένας κατά βάση εμπορικός δρόμος, αποτελεί τον μοναδικό
διαμήκη κάθετο άξονα, στον οποίο, οδεύοντας προς την λίμνη, είναι ορατό το Κάστρο, σημείο αναφοράς και
καθοδήγησης για τον επισκέπτη. Η συγκεκριμένη πεζοδρόμηση δημιουργεί τον βασικό άξονα ροής πεζών και
ποδηλάτων (μήκους 800μ.) στην καρδιά του κέντρου, ο οποίος θα ενώνει την Πλατεία Πύρρου, την Περιφέρεια, το
Δημαρχείο και το ήδη πεζοδρομημένο νέο εμπορικό κέντρο, με το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της οδού Ανεξαρτησίας,
με το Κάστρο και τη λίμνη.

 Θεσμοθέτηση διευρυμένου ωραρίου τροφοδοσίας για καθαρά οχήματα.



Πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας (στο τμήμα της από την οδό Ζωσιμάδων έως την οδό Μητροπόλεως), για την
οποία υπάρχει πρόταση για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall).



Διαμόρφωση συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας, με διάστρωση του οδοστρώματος με κυβόλιθους και ορισμό ορίου
ταχύτητας 30χλμ/ώρα (με διατήρηση του διαχωρισμού των κινήσεων οχημάτων και πεζών). Αυτή η ηπιοποίηση της
κυκλοφορίας και η αισθητική αναβάθμιση των οδών θα προϊδεάζει θετικά τους χρήστες (οδηγός, πεζός, ποδηλάτης)
λειτουργώντας ως προθάλαμος των πεζοδρομημένων περιοχών.
o Κουντουριώτου - Γιοσέφ Ελιγιά
o Γαριβάλδη
o Πατρ. Ν. Ευαγγελίδη
o Κων/νου Ελευθερίου
o Χαρ. Τρικούπη



Διαμορφώσεις πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλ.
Εταιρίας-Ανεξαρτησίας-Πουκεβίλ-28ης Οκτωβρίου-Φ.Τζαβέλλα-Γερακάρη-Πυρσινέλα-Εισ. Σπύρου-Μπιζανίου-Γ. ΚύργιουΛεωφ. Αρχ. Μακαρίου-Γαριβάλδη.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 Προώθηση της χρήσης Μ.Μ.Μ για την μετακίνηση προς το κέντρο και εντός της Ζώνης

ήπιας κυκλοφορίας.
 Προώθηση της πεζή μετακίνησης στο κέντρο της πόλης-Περιηγητικές διαδρομές.

 Θεσμοθέτηση και δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης για καθαρά οχήματα.

Διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας - πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα.

Πεζοί-Ποδήλατα
Πεζοί-Ποδήλατα
 Ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων στις παρακάτω οδούς, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού
 Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου.
και υλικών, με μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών ΑμεΑ και ασφαλών διαβάσεων πεζών και ποδηλατών.
o Ανάπλαση οδού Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου).
 Πρώτη φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα για
o Ανάπλαση οδών Π. Μαυρογιάννη - Π. Μελά - Ανεξαρτησίας (από Πουκεβίλ έως Φιλ. Εταιρίας), Ζωσιμάδωντην εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών.
Δαγκλή-Φρόντζου-Ελ. Βενιζέλου, Περαιβού, Φιλ. Εταιρίας & Κομνηνών.
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 Προώθηση του bike and ride.
Ανάπλαση οδών Β. Ηπείρου & Μ. Αλεξάνδρου (από Β. Ηπείρου έως Δ. Φιλιτου) - Σπ. Λάμπρου - Σουλίου Δόμπολη.
 Διοργάνωση μαθημάτων ποδηλασίας, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων για το
Ανάπλαση οδών Λεωφ. Δωδώνης, Καποδιστρίου - Καραολή Δημητρίου & Ναπ. Ζέρβα.
πώς να οδηγούν ποδήλατο.
Ανάπλαση οδών Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση & Γερακάρη - Πυρσινέλα.
Ανάπλαση οδών Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Γ. Ίκκου & Γαριβάλδη.
 Προώθηση της μεταφοράς ποδηλάτων από αστικά λεωφορεία.
Ανάπλαση οδών Λεωφ. Χ. Κάτσαρη, Αγ. Μαρίνας - Ιατρίδη - Τσιρογιάννη, Μπιζανίου, Θεοδωρίδη, Εισ. Σπύρου,
Μ.Μ.Μ
Γκραμπάλας (από Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου έως Λεωφ. Χ. Κάτσαρη) & Γ. Κύργιου.
Ανάπλαση οδού Κενάν Μεσσαρέ.
 Εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρήση των Μ.Μ.Μ..

 Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων.

o
o
o
o
o

Ολοκλήρωση του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου, από το ύψος του Κατσικά έως το Πέραμα.
Κατασκευή ποδηλατόδρομου στον άξονα Λεωφ. Γράμμου - 8ης Μεραρχίας - Λεωφ. Γ. Παπανδρέου, και κάθετες
συνδέσεις με το Νοσοκομείο και τον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο.
Κατασκευή ποδηλατόδρομου στο νέο άξονα από κόμβο Βογιάνου έως Πανηπειρωτικό Στάδιο και στην Λεωφ. Στ.
Νιάρχου.
Κατασκευή ποδηλατόδρομου στους άξονες Λεωφ. Δωδώνης, Βελισσάριου, Κενάν Μεσσαρέ, Νικοπόλεως,
Ομήρου και κάθετες συνδέσεις.
Κατά μήκος του παράδρομου ανάντη της Περιφερειακής οδού, από το Α/Δ μέχρι το Πανηπειρωτικό Στάδιο, μέσω
του οποίου θα εξυπηρετούνται οι οικισμοί Άμμος, Ολυμπιάδα, Καρδαμίτσια, Σταυράκι, Κάτω Μάρμαρα και
Νεοχωρόπουλο.

 Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς προσβασιμότητας στις στάσεις.
 Οχήματα που θα εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους.
 Οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον (πράσινος στόλος ΔΣ).
 Ελκυστικές χρεώσεις για μαθητές/φοιτητές, ηλικιωμένους, τακτικούς επιβάτες, άνεργους κτλ.
 Ενιαίο εισιτήριο για όλο το δίκτυο, χρονικής διάρκειας 1 ώρας.
 Παροχή υπηρεσιών Wi-Fi εν κινήσει.
 Εισαγωγή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (εισιτήρια μέσω SMS, e-ticketing).

Μ.Μ.Μ
 Αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών. Δημιουργία ακτινικών διαδρομών κίνησης των λεωφορείων με

αφετηρία/τέρμα στο κέντρο της πόλης. Το νέο δίκτυο λεωφορειακών γραμμών οργανώνεται σε 3 χωρικούς άξονες και
αποτελείται συνολικά από 8 γραμμές.
 Δημιουργία μίας πρόσθετης γραμμής (Γραμμή 8), με φιλικά προς το περιβάλλον mini λεωφορεία, για τη μετακίνηση

των επισκεπτών και κατοίκων στον πεζοδρομημένο κεντρικό πυρήνα και το παραλίμνιο μέτωπο, στην περιοχή του
κάστρου.
 Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση (οδικών συνδέσμων και κόμβων) των αρτηριών και συλλεκτήριων οδών της

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ευρύτερης κεντρικής περιοχής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, αυτές οι οδοί είναι:
o Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου).
o Άξονες Π. Μαυρογιάννη - Π. Μελά - Ανεξαρτησίας (από Πουκεβίλ έως Φιλ. Εταιρίας), Ζωσιμάδων-ΔαγκλήΦρόντζου-Ελ. Βενιζέλου, Περαιβού, Φιλ. Εταιρίας & Κομνηνών.
o Β. Ηπείρου & Μ. Αλεξάνδρου (από Β. Ηπείρου έως Δ. Φιλιτου) - Σπ. Λάμπρου - Σουλίου - Δόμπολη.
o Λεωφ. Δωδώνης, Καποδιστρίου - Καραολή Δημητρίου & Ναπ. Ζέρβα.
o Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση & Γερακάρη - Πυρσινέλα.
o Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Γ. Ίκκου & Γαριβάλδη.
o Λεωφ. Χ. Κάτσαρη, Αγ. Μαρίνας - Ιατρίδη - Τσιρογιάννη, Μπιζανίου, Θεοδωρίδη, Εισ. Σπύρου, Γκραμπάλας
(από Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου έως Λεωφ. Χ. Κάτσαρη) & Γ. Κύργιου.
o Κενάν Μεσσαρέ.

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής κουλτούρας μετακινούμενων.
 Δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στα σχολεία.
 Εκπαίδευση παιδιών σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης.
 Εφαρμογή του «λεωφορείου» πεζοπορίας. Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών που

καθοδηγούνται από ενήλικες στο δρόμο για το σχολείο, μέσω μιας συγκεκριμένης
διαδρομής που είναι σύντομη, άμεση και ασφαλής.
 Μείωση του ορίου ταχύτητας κίνησης σε συγκεκριμένους οδικούς συνδέσμους.
 Έλεγχος της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
 Εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβιάσεις του ΚΟΚ (παράνομη στάθμευση, όριο

ταχύτητας, ερυθρός σηματοδότης, κλπ).
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 Αναβάθμιση της υφιστάμενης Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, από τον κόμβο με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης έως τον

κόμβο με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, με αλλαγή της διατομής σε 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα και
ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών σε όλο το μήκος της. Επιπρόσθετα, όλοι οι υφιστάμενοι σηματοδοτούμενοι κόμβοι
επί της οδού θα μετατραπούν σε ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.
 Ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, με την κατασκευή του νέου άξονα από κόμβο Βογιάνου έως

Πανηπειρωτικό Στάδιο. Ο άξονας αυτός θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα πλάτους
2.0m και παράπλευρες οδούς. Προβλέπονται 7 νέοι κυκλικοί κόμβοι.
 Αναβάθμιση της Λεωφ Σταύρου Νιάρχου από τον κόμβο της Λεωφ. Δωδώνης έως την είσοδο της Πεδινής. Θα
αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα, 7 κυκλικούς και έναν ανισόπεδο κόμβο.
 Δημιουργία κυκλικών κόμβων σε επιλεγμένες διασταυρώσεις:

o
o
o
o
o
o

Λεωφ. Γ. Παπανδρέου-Κουντουριώτου-Πατρ. Ν. Ευαγγελίδη.
Μπιζανίου-Τσιρογιάννη-Εισαγγελέα Σπύρου-Θεοδωρίδη
Λ. Δωδώνης-Ναπ. Ζέρβα-Πυρσινέλα-Κωνστ. Ελευθερίου-Εισαγγελέα Σπύρου
Λεωφ. Γράμμου-Λεωφ. Κων/λεως-Καλπακίου
Λεωφ. Γράμμου-Ίωνος Δραγούμη
Λεωφ. Δωδώνης-Δεξαμενής

 Εφαρμογή μονοδρομήσεων με στόχο τη μείωση των επιτρεπόμενων κινήσεων-σημείων εμπλοκής.
 Εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας), στο

σύνολο της ευρύτερης κεντρικής περιοχής με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση σε Α’ φάση.
 Διαμορφώσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή, και συγκεκριμένα στις

γειτονιές Καραβατιά, Πλάτανος, υπόλοιπο Κέντρο, Καλούτσιανη, Λακκώματα, Κιάφα, Λούτσα, Βελισσάριος,
Λασπότοπος.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 Εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών, με στόχο

την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από/προς το σχολείο.
 Εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης, με πρόβλεψη για θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων στις περιοχές

κατοικίας του κέντρου. Η ζώνη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης ορίζεται από τις εξής οδούς: Λεωφ. Γ. Παπανδρέου,
Κουντουριώτου, Γιοσέφ Ελιγιά, Γαριβάλδη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Γ. Κύργιου, Αιακιδών, Μολοσσών, Λ. Τσαλδάρη,
Καποδιστρίου, Σπ. Λάμπρου, Χρηστοβασίλη, Φ. Τζαβέλλα, Βαλαωρίτου, Καραϊσκάκη, Ανεξαρτησίας, Φιλικής Εταιρίας.

 Εκστρατεία ενημέρωσης για την αναγέννηση και την προστασία γειτονιών της πόλης.
 Δράσεις για την εξάλειψη των διαμπερών κινήσεων μέσα από τις γειτονιές.
 Αύξηση των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και

ανακύκλωσης.
 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή αγορά οικοπέδων για τη

δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού.
 Μέτρα προώθησης των οχημάτων που κινούνται με ήπιες μορφές ενέργειας (ηλεκτρική,

υβριδική κ.α.).
 Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων.
 Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων.
 Αύξηση των χώρων για σωματική άσκηση και αθλοπαιδιές.

 Αστική ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου, το οποίο μαζί με το κάστρο αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

επισκεπτών στην πόλη. Πεζοδρόμηση όλου του παραλίμνιου μετώπου από την είσοδο/ έξοδο του χώρου στάθμευσης
νότια του κάστρου (Θεατράκι Σκάλας) έως την Πλατεία Μαβίλη. Αναδιαμόρφωση και ανακατανομή της επιφάνειας
(πεζοί, ποδήλατα, οχήματα) του άξονα της Λ. Κάρολου Παπούλια, έως την οδό Βογιάνου.
 Ανάπλαση πλατείας Πύρρου. Δημιουργείται μία ενιαία ζώνη αποτελούμενη από την υφιστάμενη πλατεία, τη Λεωφ.

 Χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη.
 Σημεία πληροφόρησης του κοινού.
 Οργάνωση περιηγητικών διαδρομών στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (χάρτες,

εφαρμογή κινητού με ηχητικές περιηγήσεις).

 Δημιουργία πλατφόρμας προώθησης των σημείων ενδιαφέροντος και των εναλλακτικών
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τρόπων επίσκεψης αυτών (Μ.Μ.Μ, ποδήλατο, e-car).

Δωδώνης και τον κοινόχρηστο χώρο της Περιφέρειας.
 Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην οδό Ανεξαρτησίας. Με τη πεζοδρόμηση και ανάπλαση της οδού,

δημιουργείται μία ασφαλής ζώνη για την κίνηση των πεζών.
 Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό, ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων.
 Ανάπλαση Δημοτικής αγοράς και κατασκευή χώρου στάθμευσης 100 θέσεων.
 Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας που θα περιλαμβάνει:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

o

Διαχείριση πρόσβασης των πεζοδρομημένων ζωνών.

o

Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό, στην κεντρική περιοχή της πόλης.

o

Σύστημα πληροφόρησης – καθοδήγησης σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού.

o

Διαχείριση στόλου λεωφορείων.

o

Διαχείριση σηματοδοτών και παροχή προτεραιότητας σε λεωφορεία και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.



Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης
στην οδό και εκτός οδού.



Ευφυή συστήματα πληροφόρησης των επιβατών Μ.Μ.Μ. σε πραγματικό χρόνο στο
κινητό, εντός του οχήματος, στις στάσεις.



Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη βέλτιστη διαδρομή με Μ.Μ.Μ.
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ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ


Συντήρηση – αναβάθμιση υποδομών.

Πεζοί-Ποδήλατα
 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα):
o Επί του νέου οδικού άξονα επέκτασης της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν.
Αντιστάσεως, νότια του Κατσικά.
o Επί του νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την Περιφερειακή οδό και κατά
μήκος της οδού Μέκαλη Παπαθωμά.
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.

Πεζοί-Ποδήλατα
 Επέκταση δικτύου bike sharing.
 Επέκταση σημείων bike and ride.
 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.

Μ.Μ.Μ

Μ.Μ.Μ
 Ενίσχυση της υφιστάμενης λιμναίας συγκοινωνίας (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα). Στις υφιστάμενες 2 θέσεις

(Μώλος, Νησί), προστίθενται 4 νέες θέσεις λιμενικών υποδομών (Πέραμα, Μονή Ντουραχάνη, Du Lac, Παλαιά
Σφαγεία). Μόνιμες γραμμές θα συνδέουν τις θέσεις Μώλος-Νησί-Πέραμα ενώ οι υπόλοιπες θα προσεγγίζονται από
σκάφη-ταξί.

 Οχήματα που θα εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους.
 Οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον (πράσινος στόλος ΔΣ).
 Νυχτερινά δρομολόγια λεωφορείων που να καλύπτουν όλες τις γειτονιές της πόλης.
 Υπηρεσίες μετακίνησης με mini buses κατόπιν κλήσης.
 Carpooling και Carsharing (σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες, μαζικές δημόσιες υπηρεσίες,

πανεπιστήμιο, νοσοκομείο).
 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.
 Κατασκευή (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα) του προβλεπόμενου από το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο νέου οδικού

τμήματος σύνδεσης της Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την Περιφερειακή οδό. Θα εκκινεί από τον
προτεινόμενο κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση των οδών Σάββα Νικολάτου και Δωδώνης, θα συνδέεται μέσω
κυκλικού κόμβου με τον άξονα Άρη Βελουχιώτη-Μέκαλη Παπαθωμά και θα καταλήγει σε κυκλικό κόμβο στη συμβολή
της Περιφερειακής Οδού με την επαρχιακή οδό Σταυρακίου – Μαρμάρων, στο ύψος του Σταυρακίου. Θα έχει
αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τις υφιστάμενες οδούς, δηλαδή 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και μεσαία νησίδα.

 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.

 Επέκταση της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν. Αντιστάσεως, νότια του Κατσικά (σε
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα). Η προτεινόμενη διατομή της οδού είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,
κεντρική νησίδα πλάτους 2.0m, για τον διαχωρισμό των 2 κατευθύνσεων κυκλοφορίας και παράπλευρες οδοί.
 Επέκταση Ιόνιας Οδού προς Κακαβιά (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα), που με τις κατάλληλες συνδέσεις της πόλης

με αυτή θα αποτελέσει την εξωτερική περιφερειακή οδό παράκαμψης της πόλης. Ο εν λόγω κάθετος άξονας θα
απαλλάξει οριστικά την πόλη από διαμπερείς διασχίσεις.
 Επέκταση της Περιφερειακής οδού (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα) από τον ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με τη

Λ. Νιάρχου έως τη συμβολή με την Εθν. Αντιστάσεως και την επέκταση της Λ. Γεννηματά, νότια του Κατσικά
(προβλέπεται στο ΡΣΙ).
 Νέα σύνδεση της Εγνατίας οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων η οποία οδηγεί στο Πέραμα (σε

μακροπρόθεσμο ορίζοντα).
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 Νέα σύνδεση με ΒΙΠΕ από την υφιστάμενη Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων έως τον νέο κόμβο με την επέκταση της

Ιόνιας οδού (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 Μετατροπή του Εθν. Σταδίου Ιωαννίνων «Ζωσιμάδες» σε κοινόχρηστο χώρο με υπόγειο χώρο στάθμευσης (σε

 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.

μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Συντήρηση – αναβάθμιση υποδομών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 Αναβάθμιση – Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση Κέντρου Ελέγχου.

 Διερεύνηση αναγκαιότητας – εφικτότητας υλοποίησης των ακόλουθων νέων συγκοινωνιακών έργων:



Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.

 Δημιουργία πλατφόρμας για την προώθηση του carpooling και του carsharing.
 Όσα από τα προβλεπόμενα στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα κριθεί απαραίτητο να συνεχισθούν.
 Μέτρα προώθησης των νέων υποδομών.

o Δημιουργία γραμμής υδροπλάνων (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα).
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

o Κατασκευή γραμμής Μ.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα).
o Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα - Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα (σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα).
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ειδικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τις βασικές στρατηγικές, και τα
συμπληρωματικά μέτρα τα οποία θα στηρίξουν τα προτεινόμενα σενάρια υποδομών.
Μετά την επιλογή των τελικών πακέτων μέτρων, στο παρόν Στάδιο
ποσοτικοποιήθηκαν οι τιμές-στόχοι για κάθε δείκτη, για τους χρονικούς ορίζοντες
αναφοράς.
Στον επόμενο Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι στόχοι, οι οποίοι θα αξιολογούν την
αποτελεσματικότητα των μέτρων.
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Πίνακας 3.1. Περιγραφή των στόχων που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων του ΣΒΑΚ.

Ποσοτικοποίηση Στόχου

Ποσοτικοποίηση
Μεταβολής

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή έτους
βάσης

Στόχος
Βραχυπρόθεσμα

Στόχος
Μεσο-Μάκροπρόθεσμα

 Ποσοστό μεταβολής του μέσου χρόνου διαδρομής εντός αστικού δικτύου με Ι.Χ. όχημα.

% διαφορά

minutes

12,42

-3%

-6%

 Ποσοστό μεταβολής του μέσου χρόνου διαδρομής εντός αστικού δικτύου με Δ.Σ.

% διαφορά

minutes

71,2

-30%

-40%

 Συνολικό μήκος ποδηλατοδρόμων

Km
Συνολικός
Αριθμός
Σταθμών
Αριθμός
Θέσεων
στάθμευσης
Κm

Κm

6,6

45

52

αριθμός
Σταθμών

0

5

10

αριθμός
Θέσεων
στάθμευσης
Κm

30

280

6,5

27

 Συνολικό μήκος πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους

Κm

Κm

9

29

 Συνολικό μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας

Κm

Κm

0,5

32,5

Περιγραφή Στόχου

Μεταβολή του μέσου χρόνου
διαδρομής εντός αστικού
δικτύου.

 Αριθμός σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων
Αύξηση των υποδομών που
απαιτούνται για τη χρήση ήπιων
μεταφορικών μέσων.

 Ποσοστό μεταβολής του αριθμού θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων
 Συνολικό μήκος πεζοδρόμων

Βελτίωση Προσβασιμότητας Οδική ασφάλεια πεζών
Αύξηση του μεριδίου των
αστικών μεταφορών με χρήση
Δ.Σ και ήπιων μέσων -Αύξηση
του ποσοστού των περιοχών
που καλύπτει το δίκτυο Δ.Σ..
Αύξηση των δράσεων για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε θέματα βιώσιμης
κινητικότητας.

 Ποσοστό μεταβολής των ατυχημάτων που εμπλέκονται πεζοί
 Συνολικό μήκος διαδρομών που μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα από ανθρώπους με
κινητικά προβλήματα (πεζοδρόμια, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι)

% διαφορά
Κm

Κm

 Αριθμός οχημάτων Δ.Σ. κατάλληλων προς χρήση από ΑΜΕΑ

% διαφορά

αριθμός
οχημάτων

 Μεταβολή του ποσοστού των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται με Δ.Σ. ή με άλλα ήπια
μεταφορικά μέσα.

% διαφορά

ποσοστό
μετακινήσεων

 Αριθμός των συμμετεχόντων πολιτών σε δράσεις που οργανώθηκαν από το Δήμο με σκοπό
την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

% διαφορά

αριθμός
συμμετεχόντων

Αριθμός
Θέσεων

αριθμός
θέσεων
στάθμευσης
επισκεπτών

1.100

-10%
16

-30%

88,5
50%

100%

6%

12%

20%

70

100%

200%

Εφαρμογή συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης

 Μεταβολή του αριθμού παρόδιων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική περιοχή

Αύξηση των οχημάτων με νέες
μορφές ενέργειας (ηλεκτρική,
υβριδική κ.α.)

 Αριθμός νέων σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων

Νέοι σταθμοί

αριθμός
σταθμών

30

100

Αύξηση της κοινής χρήσης
οχημάτων.

 Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων

Αριθμός
κοινόχρηστων
Ποδηλάτων

αριθμός
κοινόχρηστων
ποδηλάτων

100

200

Σημείωση: Η εκτίμηση των τιμών των δεικτών γίνεται με βάση τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού μοντέλου και όλων των υπολοίπων παρεμβάσεων και δράσεων που δεν ήταν δυνατόν να προσομοιωθούν με αυτό.
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.1) παρουσιάζονται τα υποστηρικτικά μέτρα,
η συνάφεια τους με τους στόχους του ΣΒΑΚ, προτάσεις για τη χρηματοδότηση τους
και απαιτούμενες συνεργασίες για την υλοποίηση τους.
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Πίνακας 4.1. Υποστηρικτικά μέτρα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ
Στρατηγική

Υποστηρικτικά Μέτρα - Πολιτικές
 Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου.

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 Προώθηση της χρήσης Μ.Μ.Μ για την μετακίνηση προς το κέντρο και εντός της

Συνάφεια με
Στόχους
Μεγάλη

Θεσμικές
αλλαγές

Χρόνος
υλοποίησης
Έως 5ετία

Απαιτούμενες
Συνεργασίες

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου και
ιδιωτική πρωτοβουλία

ΟΧΙ

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι

Ζώνης ήπιας κυκλοφορίας.
 Προώθηση της πεζή μετακίνησης στο κέντρο της πόλης - Περιηγητικές διαδρομές.

Εύρεση
χρηματοδότησης

 Σύστημα κοινοχρήστων

ποδηλάτων EasyBike του
Δήμου Ιωαννιτών (αν
επαναλειτουργήσει)
 Ιδιωτικός τομέας

 Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο
 Θεσμοθέτηση διευρυμένου ωραρίου τροφοδοσίας για καθαρά οχήματα.

Μέτρια

Δεν απαιτούνται πόροι

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Μεταφορικές εταιρείες

τροφοδοσίας
 Θεσμοθέτηση και δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης για καθαρά οχήματα.

Μέτρια

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Μεταφορικές εταιρείες

τροφοδοσίας
Πεζοί-Ποδήλατα
 Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου.

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΣΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ,
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Εισαγωγή συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα για την

Μεγάλη

Μεγάλη

εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών.

 Προώθηση του bike and ride.

 Διοργάνωση μαθημάτων ποδηλασίας, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων

για το πώς να οδηγούν ποδήλατο.

Μέτρια

Μέτρια

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου και
ιδιωτική πρωτοβουλία

ΟΧΙ

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου και
ιδιωτική πρωτοβουλία

ΟΧΙ

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ και ιδιωτική
πρωτοβουλία

ΟΧΙ

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύστημα κοινοχρήστων

ποδηλάτων EasyBike του
Δήμου Ιωαννιτών (αν
επαναλειτουργήσει)
 Ιδιωτικός τομέας
Έως 10ετία

 Σύστημα κοινοχρήστων

ποδηλάτων EasyBike του
Δήμου Ιωαννιτών (αν
επαναλειτουργήσει)
 Ιδιωτικός τομέας
Έως 10ετία

 Σύστημα κοινοχρήστων

ποδηλάτων EasyBike του
Δήμου Ιωαννιτών (αν
επαναλειτουργήσει)
 Ιδιωτικός τομέας
 Αστικό ΚΤΕΛ
Έως 5ετία

 Σύλλογοι ποδηλατιστών
 Α’ & Β’ Βάθμια

Εκπαίδευση
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Συνάφεια με
Στόχους

Εύρεση
χρηματοδότησης

Θεσμικές
αλλαγές

Χρόνος
υλοποίησης

Απαιτούμενες
Συνεργασίες

Μεγάλη

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ και ιδιωτική
πρωτοβουλία

OXI

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς προσβασιμότητας στις στάσεις.

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Οχήματα που θα εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον (πράσινος στόλος ΔΣ).

Μέτρια

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Ελκυστικές χρεώσεις για μαθητές/φοιτητές, ηλικιωμένους, τακτικούς επιβάτες, άνεργους

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Ενιαίο εισιτήριο για όλο το δίκτυο, χρονικής διάρκειας 1 ώρας.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Παροχή υπηρεσιών Wi-Fi εν κινήσει.

Μέτρια

Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΚτΠ)

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Εισαγωγή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (εισιτήρια μέσω SMS, e-ticketing).

Μέτρια

Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΚτΠ)

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Νυχτερινά δρομολόγια λεωφορείων που να καλύπτουν όλες τις γειτονιές της πόλης.

Μέτρια

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Υπηρεσίες μετακίνησης με mini buses κατόπιν κλήσης.

Μέτρια

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

 Carpooling και Carsharing (σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες, μαζικές δημόσιες υπηρεσίες,

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
και ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ
ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι

 Προώθηση της μεταφοράς ποδηλάτων από αστικά λεωφορεία.

Μ.Μ.Μ
 Εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρήση των

Μ.Μ.Μ..

κτλ.

πανεπιστήμιο, νοσοκομείο).

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ



Δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής κουλτούρας μετακινούμενων.

Δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στα σχολεία.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ

 Α’ & Β’ Βάθμια

ΟΧΙ

Έως 5ετία

Εκπαίδευση
 Α’ & Β’ Βάθμια
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 Εκπαίδευση παιδιών σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης.

 Εφαρμογή του «λεωφορείου» πεζοπορίας. Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών που
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Συνάφεια με
Στόχους

Μεγάλη

Μέτρια

καθοδηγούνται από ενήλικες στο δρόμο για το σχολείο, μέσω μιας συγκεκριμένης
διαδρομής που είναι σύντομη, άμεση και ασφαλής.

Εύρεση
χρηματοδότησης
ΣΒΑΚ

Θεσμικές
αλλαγές

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ
ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ
ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Χρόνος
υλοποίησης

Έως 5ετία

Απαιτούμενες
Συνεργασίες
Εκπαίδευση
 Α’ & Β’ Βάθμια

Εκπαίδευση
Έως 5ετία

 Α’ & Β’ Βάθμια

Εκπαίδευση

 Μείωση του ορίου ταχύτητας κίνησης σε συγκεκριμένους οδικούς συνδέσμους.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Τροχαία

 Έλεγχος της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Τροχαία

 Εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβιάσεις του ΚΟΚ (παράνομη στάθμευση, όριο

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και
Τροχαίας

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Δημοτική Αστυνομία

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ
ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Δράσεις για την εξάλειψη των διαμπερών κινήσεων μέσα από τις γειτονιές.

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή αγορά οικοπέδων για τη

Μεγάλη

Ίδιοι πόροι Δήμου ή ΣΔΙΤ

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Ιδιωτικός τομέας

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Διαχειριστής του Δικτύου

ταχύτητας, ερυθρός σηματοδότης, κλπ).
 Εκστρατεία ενημέρωσης για την αναγέννηση και την προστασία γειτονιών της

πόλης.

δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού στην περίμετρο της κεντρικής περιοχής.
 Μέτρα προώθησης των οχημάτων που κινούνται με ήπιες μορφές ενέργειας

(ηλεκτρική, υβριδική κ.α.).

 Τροχαία

Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών & Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 Ελληνικό Ινστιτούτο
Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΠΕΡΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων.

 Σύλλογοι

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΝΑΙ

Έως 5ετία

 Διαχειριστής του Δικτύου

Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων.

Μέτρια

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αύξηση των χώρων για σωματική άσκηση και αθλοπαιδιές.

Μέτρια

Ίδιοι πόροι Δήμου και ΕΣΠΑ
ΣΒΑΚ ή ΠΔΕ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι
 Α’ & Β’ Βάθμια

Εκπαίδευση
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Στρατηγική

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ

Υποστηρικτικά Μέτρα - Πολιτικές

Συνάφεια με
Στόχους

Εύρεση
χρηματοδότησης

Θεσμικές
αλλαγές

Χρόνος
υλοποίησης

Απαιτούμενες
Συνεργασίες

 Χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη.

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι με τουριστικό

 Σημεία πληροφόρησης του κοινού.

Μέτρια

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι με τουριστικό

 Οργάνωση περιηγητικών διαδρομών στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (χάρτες,

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΚτΠ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι με τουριστικό

 Δημιουργία πλατφόρμας προώθησης των σημείων ενδιαφέροντος και των

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΚτΠ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Σύλλογοι με τουριστικό

εφαρμογή κινητού με ηχητικές περιηγήσεις).

εναλλακτικών τρόπων επίσκεψης αυτών (Μ.Μ.Μ, ποδήλατο).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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αντικείμενο (πολιτιστικοί,
ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες, εστίασης,
κλπ.)
 Αρχαιολογική Υπηρεσία
 Μουσεία
αντικείμενο (πολιτιστικοί,
ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες, εστίασης,
κλπ.)
αντικείμενο (πολιτιστικοί,
ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες, εστίασης,
κλπ.)
αντικείμενο (πολιτιστικοί,
ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες, εστίασης,
κλπ.)
 Σύλλογοι ποδηλατιστών
 Αστικό ΚΤΕΛ



Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης
στην οδό και εκτός οδού.

Μεγάλη

ΣΔΙΤ - Ίδιοι πόροι Δήμου και
ιδιωτική πρωτοβουλία

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Ιδιωτικός τομέας



Ευφυή συστήματα πληροφόρησης των επιβατών Μ.Μ.Μ. σε πραγματικό χρόνο στο
κινητό, εντός του οχήματος, στις στάσεις.

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΚτΠ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ



Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη βέλτιστη διαδρομή με Μ.Μ.Μ.

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΚτΠ

ΟΧΙ

Έως 5ετία

 Αστικό ΚΤΕΛ



Δημιουργία πλατφόρμας για την προώθηση του carpooling και του carsharing.

Μεγάλη

ΕΣΠΑ ΣΒΑΚ ή ΚτΠ

ΟΧΙ

Έως 10ετία

 Σύλλογοι
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5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΩΝ/ΜΕΤΡΩΝ

&
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 5.1-5.3) παρουσιάζονται:
 Τα προτεινόμενα Έργα/Μέτρα και οι αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης τους.
 Οι

απαιτούμενες Μελέτες και Ενέργειες (κανονιστικές αποφάσεις,
συνεργασίες κλπ) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων.

 Χρονοδιάγραμμα σε γραμμική μορφή GΑΝΤΤ για την υλοποίηση των

έργων/μέτρων του βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού.
 Εκτίμηση κόστους των έργων/μέτρων.

Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση των τιμών για τον προϋπολογισμό των έργων
ελήφθησαν υπόψη ο κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων έργων του Ν.4412/2016
(τιμές 2017) και παρόμοια έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Συγκεκριμένα, οι τιμές
που χρησιμοποιήθηκαν είναι:


Ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου: 150€/m2



Πεζόδρομοι & οδοί ήπιας κυκλοφορίας – Διάστρωση συνολικής επιφάνειας με
κυβόλιθο: 100€/m2



Ανάπλαση κύριου οδικού δικτύου και κατασκευή διαδρόμου αποκλειστικής
κίνησης ποδηλάτων: 90€/m2



Οδοί ήπιας κυκλοφορίας με ασφάλτινο οδόστρωμα και κυβόλιθο στην
υπόλοιπη επιφάνεια: 70€/m2



Ανάπλαση κύριου οδικού δικτύου (χωρίς ποδηλατόδρομο): 60€/m2



Κατασκευή περιαστικού ποδηλατόδρομου: 50€/m2



Κατασκευή ποδηλατόδρομου εντός αστικού ιστού: 30€/m2



Κατασκευή κυκλικού κόμβου: 150.000€



Αναβάθμιση-Ανακατασκευή υφιστάμενης περιφερειακής οδού: 2.000.000€/km



Κατασκευή νέων τμημάτων των περιμετρικών αξόνων: 5.000.000€/km

Η αμοιβή των μελετών εκτιμάται κατά προσέγγιση ότι θα είναι της τάξης του 6% του
προϋπολογισμού του έργου.
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Πίνακας 5.1. Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Έργων/Μέτρων - Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Κανονιστική απόφαση - Μελέτη οριζόντιας & κατακόρυφης
σήμανσης - Προμήθεια & τοποθέτηση πινακίδων

Ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου από τον ισόπεδο κόμβο στην οδό Βογιάννου έως την περιοχή Μάτσικας

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Μελέτη Εφαρμογής

60.100

m2

150

Αναπλάσεις του βασικού οδικού δικτύου στην ευρύτερη κεντρική περιοχή
Ανάπλαση οδών Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου), Κουντουριώτου & Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου
Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου)

500.000

ΕΣΠΑ

21.097.000

1.205.000

ΕΣΠΑ

3.218.000

200.000

5.300

100

530.000

1

κόμβοι

150.000

150.000

Ανάπλαση οδών Π. Μαυρογιάννη - Π. Μελά - Ανεξαρτησίας (από Πουκεβίλ έως Φιλ. Εταιρίας), ΖωσιμάδωνΔαγκλή-Φρόντζου-Ελ. Βενιζέλου, Περαιβού, Φιλ. Εταιρίας & Κομνηνών

25.300

m2

60

1.518.000

90.000

Ανάπλαση οδών Βηλαρά - Βαλαωρίτου - 28ης Οκτωβρίου, Κοραή & Πουκεβίλ

22.000

m2

60

1.320.000

80.000

Ανάπλαση οδών Β. Ηπείρου, Μ. Αλεξάνδρου (από Β. Ηπείρου έως Δ. Φιλιτου) - Σπ. Λάμπρου - Σουλίου - Δόμπολη

43.000

m2

60

2.580.000

150.000

4.125.000

250.000

27.100

m2

90

2.439.000

9.000

m2

100

900.000

10.600

m2

60

636.000

1

κόμβοι

150.000

150.000

Καποδιστρίου - Καραολή Δημητρίου & Ναπ. Ζέρβα
Κυκλικός κόμβος
Ανάπλαση οδών Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση, Γερακάρη - Πυρσινέλλα & Χαρ. Τρικούπη

Μελέτες ανάπλασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε
επίπεδο οριστικής μελέτης

Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση, Γερακάρη - Πυρσινέλλα
Χαρ. Τρικούπη

1.270.000
14.500

m2

60

870.000

4.000

m2

100

400.000

34.600

m2

60

2.076.000

8.500

m2

100

850.000

Ανάπλαση οδών Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Γ. Ίκκου, Γαριβάλδη & Γιοσέφ Ελιγιά

2.926.000

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου & Γ. Ίκκου
Γαριβάλδη & Γιοσέφ Ελιγιά
Ανάπλαση οδών Λεωφ. Χ. Κάτσαρη, Αγ. Μαρίνας - Ιατρίδη - Τσιρογιάννη, Μπιζανίου, Θεοδωρίδη, Εισ. Σπύρου, Γκραμπάλας
(από Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου έως Λεωφ. Χ. Κάτσαρη) & Γ. Κύργιου

1.728.000

Λεωφ. Χ. Κάτσαρη, Αγ. Μαρίνας - Ιατρίδη - Τσιρογιάννη, Μπιζανίου, Θεοδωρίδη, Εισ. Σπύρου, Γκραμπάλας (από Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου
έως Λεωφ. Χ. Κάτσαρη) & Γ. Κύργιου
Κυκλικός κόμβος
Ανάπλαση οδών 21ης Φεβρουαρίου, Αιακιδών, Μολοσσών, Λ. Τσαλδάρη & Αγ. Κοσμά
Ανάπλαση οδού Κενάν Μεσσαρέ
Διαμορφώσεις πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλ. ΕταιρίαςΑνεξαρτησίας-Πουκεβίλ-28ης Οκτωβρίου-Φ. Τζαβέλλα-Γερακάρη-Πυρσινέλλα-Εισ. Σπύρου-Μπιζανίου-Γ. Κύργιου-Λεωφ. Αρχ.
Μακαρίου-Γαριβάλδη
Διαμορφώσεις υπόλοιπων οδών ήπιας κυκλοφοριάς & πεζοδρόμων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή. Γειτονιές: Καραβατιά,
Πλάτανος, υπόλοιπο Κέντρο, Καλούτσιανη, Λακκώματα, Κιάφα, Λούτσα, Βελισσάριος,Λασπότοπος)
Οδοί ήπιας κυκλοφορίας
Πεζόδρομοι

Μελέτες εφαρμογής για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας
κυκλοφορίας και των πεζοδρόμων

Μελέτες εφαρμογής για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας
κυκλοφορίας και των πεζοδρόμων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

9.015.000

2.538.000

Κων/νου Ελευθερίου

2024

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

90

Λεωφ. Δωδώνης

2023

21.000

m2

Ανάπλαση οδών Λεωφ. Δωδώνης - Κων/νου Ελευθερίου, Καποδιστρίου - Καραολή Δημητρίου & Ναπ. Ζέρβα

2022

350.000

28.200

Κυκλικός κόμβος

2021

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

m2

Κουντουριώτου & Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου

2020

200.000

Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην ευρύτερη κεντρική περιοχή
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

75.000

170.000

100.000

26.300

m2

60

1.578.000

1

κόμβοι

150.000

23.700

m2

60

1.422.000

30.000

11.000

m2

90

990.000

60.000

58.000

m2

100

5.800.000

350.000

ΕΣΠΑ

18.800.000

1.100.000

ΕΣΠΑ

150.000

190.000

m2

70

13.300.000

55.000

m2

100

5.500.000
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Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου

Μελέτη εφαρμογής ανάπλασης Πλατείας Πύρρου

Αναπλάσεις οδών περιμετρικά των σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιωαννιτών

Μελέτη ανάπλασης οδών περιμετρικά των σχολικών
εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

3.000.000**
158.000

m2

70

11.060.000

ΕΣΠΑ

650.000

ΕΣΠΑ

2.196.915**

Διαμορφώσεις - πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα (Τομέας Δ')
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων

ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020

1.371.300

80.000

50

341.250

20.000

30

347.550

20.000

30

40.000

Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή "Μάτσικας"

682.500
3.064.510**

Οδός Σταύρου Νιάρχου

25.181.219**

Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου της πόλης των Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου-Κόμβος Βογιάννου)

22.141.992**

Σύνδεση υφιστάμενων ποδηλατόδρομων στο παραλίμνιο μέτωπο (νότια)
Ποδηλατόδρομος οδών 8ης Μεραρχίας και Λεωφ. Γράμμου (και κάθετες συνδέσεις)

Μελέτες εφαρμογής ποδηλατοδρόμων

Ποδηλατόδρομοι οδών Βελισσαριου, Λεωφ. Δωδώνης, Νικοπόλεως, Ομήρου και κάθετες συνδέσεις

Ανακατασκευή Περιφερειακής οδού: αλλαγή διατομής, ολοκλήρωση παράπλευρων οδών και κατασκευή ποδηλατόδρομου σε αυτές,
δημιουργία κυκλικών κόμβων.

Μελέτη εφαρμογής

6.825

m2

11.585

m2

22.750

m2

11

km

2.000.000

Λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Θέσεις επισκεπτών
Θέσεις κατοίκων

Μελέτη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης - Κανονιστική
απόφαση

1.250.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.235.000

75.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

θέσεις

1.000

1.100.000

1.800

θέσεις

75

135.000
1.000.000

Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών
Μελέτη εφαρμογής για την οριστικοποίηση των
λεωφορειακών γραμμών - Συνεργασία με Αστικό ΚΤΕΛ

Μελέτη αναδιάρθρωσης Αστικής Συγκοινωνίας
Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων

ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020
ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020
ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020

21.000.000

1.100

Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας - Έλεγχος πεζοδρόμων

ΕΣΠΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΔΙΤ

2.016.129**

ΕΣΠΑ - Ε.Π. 2014-2020

1.452.718**

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών

Α΄φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα

Μελέτη βιωσιμότητας για την επιλογή της θέσης και του
αριθμού των σταθμών

Υποδομές bike & ride

Μελέτη εφαρμογής

Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων

Μελέτη βιωσιμότητας για την επιλογή της θέσης και του
αριθμού των σταθμών

Ευφυή συστήματα πληροφόρησης - πλατφόρμα προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

Μελέτη εφαρμογής

5

30

37.500

45.000

4.000

2.500

ΕΣΠΑ

3.000

ΕΣΠΑ

120.000

7.000

ΕΣΠΑ

50.000

5.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2024

50.000

2023

ΕΣΠΑ

2022

5.500

2021

90.000

2020

150

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

θέσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

250

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης θέσεων ποδηλάτων

σταθμοί ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΔΙΤ

σταθμοί

Μελέτη εφαρμογής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ανάπλαση Δημοτικής αγοράς και κατασκευή χώρου στάθμευσης 100 θέσεων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
**Προϋπολογισμός βάσει της μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.
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Πίνακας 5.2. Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Έργων/Μέτρων - Μεσοπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές για την αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας

5.000.000

900.000

ΕΣΠΑ

273.000
4.960.000**

16.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Μελέτη εφαρμογής

km

9.100

m2

Μελέτες εφαρμογής ποδηλατοδρόμων

30

Μελέτη εφαρμογής

300.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ

15.000.000

3,0

2029

480.000

2028

8.000.000

2027

5.000.000

1,6

2026

km

Μελέτη εφαρμογής

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2025

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δημιουργία ποδηλατόδρομων-Κάθετες συνδέσεις ποδηλατόδρομου Περιφερειακής με οικισμούς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

Επέκταση της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν. Αντιστάσεως, νότια του Κατσικά

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Νέος οδικός άξονας σύνδεσης της οδού Κενάν Μεσσαρέ-Δωδώνης με την Περιφερειακή οδό

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

ΕΣΠΑ

Δημιουργία γραμμής υδροπλάνων

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κατασκευή γραμμής Μ.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ)

Μελέτη εφαρμογής

250.000

15.000

ΕΣΠΑ

Πλατφόρμα Carpooling & Car sharing

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ

2029

3.000

45.000

2028

50.000

Επέκταση σημείων bike & ride

5

2027

Μελέτη εφαρμογής

Μελέτη εφαρμογής

2026

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΣΠΑ

B΄φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα

2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

5.500

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

90.000

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

σταθμοί ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΔΙΤ

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
**Προϋπολογισμός βάσει της μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.
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Πίνακας 5.3. Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Έργων/Μέτρων - Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Επέκταση Ιόνιας Οδού προς Κακαβιά
Επέκταση της Περιφερειακής οδού από τον ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με τη Λ. Νιάρχου έως τη συμβολή με την Εθν.
Αντιστάσεως
Νέα σύνδεση της Εγνατίας οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων η οποία οδηγεί στο Πέραμα
Νέα σύνδεση με ΒΙΠΕ από την υφιστάμενη Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων έως τον νέο κόμβο με την επέκταση της Ιόνιας οδού
Μετατροπή του Εθν. Σταδίου Ιωαννίνων «Ζωσιμάδες» σε κοινόχρηστο χώρο με υπόγειο χώρο στάθμευσης
Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα - Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.1 Άξονες ροής πεζών - Μελέτες Εφαρμογής


Για τα γεωμετρικά στοιχεία του σχεδιασμού πρέπει να ληφθούν υπόψη: η Υ.Α
52907/2009 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών", οι διατάξεις του ΝΟΚ, οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για
όλους», η απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302-16-9-2013) "Έγκριση Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη
κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, οι «Γενικές Οδηγίες για
ποδηλατόδρομους», η "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους
(Υποδομές Ποδηλάτων) (ΦΕΚ 1053-14/4/2016), οι οδηγίες του ΟΜΟΕ, κλπ.



Μια από τις πολλές προκλήσεις που οι μελέτες εφαρμογής έχουν να
αντιμετωπίσουν σε επίπεδο σχεδιασμού, είναι η διασφάλιση συνθηκών
ανεμπόδιστης και ασφαλούς κίνησης κατά μήκος των οδικών συνδέσμων
καθώς και στις διασταυρώσεις των πεζών και των ποδηλατών.



Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, στα πλαίσια των μελετών εφαρμογής,
για τη διασφάλιση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερου Ύψους Όδευσης
Πεζών, σύμφωνα με τις “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών”. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται, σύμφωνα
με τους προαναφερόμενους κανονισμούς, ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών,
που θα χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία
κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ., του
κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου, ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό
εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση,
όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται
εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων
πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το
πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ αποφεύγονται ως μη
εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης
ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης
πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες,
επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.)



Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων,
περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, ιστοί φωτισμού, τηλέφωνα, στάσεις
λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, προστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα
ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης
ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές.
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Ομοίως και η φύτευση δέντρων πραγματοποιείται πάντα εκτός της ελεύθερης
ζώνης όδευσης πεζών.


Βασική στόχευση της μελέτης εφαρμογής των
αξόνων ροή πεζών θα είναι η ανεμπόδιστη και
ασφαλής κίνηση των ΑμεΑ και ΑΜΚ (ράμπες
για αμαξίδια, οδεύσεις τυφλών, ηχητική σήμανση
στις
σηματοδοτούμενες
διαβάσεις,
κλπ).
Συγκεκριμένα θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές
για
την
εξασφάλιση
της
ανεμπόδιστης κίνησης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Πρόβλεψη για ράμπες Α.Μ.Ε.Α σε όλες τις διασταυρώσεις, οδεύσεις
τυφλών κ.λ.π.



Για την ασφαλή κίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης επιβάλλεται,
σύμφωνα με τις «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών», η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην
καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών,
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ο οδηγός όδευσης τυφλών
κατασκευάζεται με πλάτος 0,30μ έως 0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης
όδευσης πεζών, συνίσταται δε από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής και
χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης. Για την κατασκευή του οδηγού
όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται τετράγωνες αντιολισθητικές πλάκες, πλευράς
0,30μ. ή 0,40μ. οι οποίες θα πρέπει να τοποθετούνται εντός της ελεύθερης
ζώνης όδευσης πεζών, εφόσον αυτή έχει πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50μ.
Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη
ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η
ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του
χώρου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία των ως άνω
περιγραφόμενων συνθηκών, σε όλα τα πεζοδρόμια της περιοχής μελέτης που
πρόκειται να αναπλασθούν.



Ασφαλείς διαδρομές σε σχολεία. Η πρόβλεψη διευρυμένων πεζοδρομίων στις
περιοχές των σχολείων, θα ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην Απόφαση ΔΜΕΟ:
"Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και
περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας"



Κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού για την αναβάθμιση των αξόνων ροής
πεζών, θα αποτελέσει η πρόβλεψη διαμορφώσεων (παρτέρια, κάγκελα, κλπ)
για την καθοδήγηση των πεζών προς τις διαβάσεις και την αποτροπή της
διάσχισης των οδών σε μη καθορισμένα - οργανωμένα σημεία.
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Οι προτάσεις για την διαμόρφωση των συλλεκτήριων και αρτηριών με
στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου συνθηκών οδικής ασφάλειας θα
περιλαμβάνουν:


Έλεγχο για τα γεωμετρικά και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
συλλεκτηρίων οδών και αρτηριών (υφιστάμενη κατάσταση). Αξιολόγηση
εάν τηρούνται οι προδιαγραφές ΟΜΟΕ και οι λοιπές κείμενες διατάξεις (πλάτη
λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτη πεζοδρομίων, πλάτος ελεύθερης και
ανεμπόδιστης όδευσης πεζών, ύπαρξη κεκλιμένου επιπέδου σύνδεσης
οδοστρώματος και πεζοδρομίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές)



Γεωμετρικές παρεμβάσεις στις διασταυρώσεις των αρτηριών και των
συλλεκτήριων, με τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και τους πεζοδρόμους, για
την αναβάθμιση των διαβάσεων των πεζών (ράμπες για αμαξίδια και ΑμεΑ,
καθοδήγηση τυφλών) και ποδηλατών, τη βελτίωση της ορατότητας, της
διοχετευτικής διαρρύθμισης και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης



Προτάσεις αλλαγών στην
υπάρχουσα διατομή των συλλεκτήριων και
αρτηριών εφόσον κρίνονται αναγκαίες. Αφορά την διαμόρφωση των
πεζοδρομίων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τη δημιουργία
ποδηλατόδρομου και εσοχών στάθμευσης, όπου προβλέπεται.



Δημιουργία εσοχών
θέσεων στην οδό.



Σε οδικούς άξονες που δεν αλλάζει η διατομή τους , θα πρ’επει να προταθούν
παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια
με
στόχο
την
ανεμπόδιστη
και
ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ (οδεύσεις τυφλών) σε διαδρόμους
ικανού πλάτους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, διαρρυθμίσεις για
την καθοδήγηση των πεζών προς τις διαβάσεις και αποτροπή (π.χ. με κάγκελα)
μη επιθυμητών διασχίσεων των οδών σε περιοχές με υψηλούς φόρτους



Δημιουργία εσοχών για τις θέσεις κάδων , πράσινων σημείων κλπ.

για

τη

σαφή οριοθέτηση των νόμιμων διαθέσιμων
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Άξονες ροής ποδηλατών - Μελέτες εφαρμογής

Επιθυμητά, ικανοποιητικά και ελάχιστα όρια περιτυπώματος συνύπαρξης πεζών και
ποδηλάτων (αμφίδρομη κίνηση ποδηλάτου)

Ενδεικτικές διατάξεις για τον υπολογισμό του περιτυπώματος κατά την παράλληλη
κίνηση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και ποδηλάτων σε ενιαίο οδόστρωμα Ι όχημα
σχεδιασμού: επιβατικό αυτοκίνητο.



Για τα γεωμετρικά στοιχεία του σχεδιασμού πρέπει να ληφθούν υπόψη: η Υ.Α
52907/2009 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών", οι διατάξεις του ΝΟΚ, οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για
όλους», η απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302-16-9-2013) "Έγκριση Τεχνικών
Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη
κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, οι «Γενικές Οδηγίες για
ποδηλατόδρομους», η "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους
(Υποδομές Ποδηλάτων) (ΦΕΚ 1053-14/4/2016), οι οδηγίες του ΟΜΟΕ, κλπ.



Βασικός στόχος των μελετών εφαρμογής των αξόνων ποδηλάτου, θα είναι η
δημιουργία γραμμικών οδικών αξόνων ποδηλατοδρόμων ή και
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ποδηλατοδρόμων - πεζόδρομων, για τη σύνδεση της περιοχής μελέτης με
συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος.


Οι εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες για ποδηλατόδρομους θέτουν αυστηρές
προδιαγραφές για τα εφαρμοζόμενα πλάτη των ποδηλατοδρόμων.



Το ζητούμενο του σχεδιασμού θα είναι ο διατιθέμενος δημόσιος χώρος να
αποδίδεται στους χρήστες όλων των κατηγοριών (πεζοί, ποδήλατα, οχήματα)
ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά κυρίως με βάση τις προτεραιότητες, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν στο ΣΒΑΚ.



Ιδιαίτερη μέριμνα, στα πλαίσια των μελετών, θα πρέπει να ληφθεί στην επιλογή
του τύπου υποδομής ποδηλάτων στις καθορισμένες διαδρομές. Βασικά
κριτήρια θα αποτελέσουν:
 Ο λειτουργικός χαρακτήρας των οδών.
 Τα κυκλοφοριακά
ταχύτητα κίνησης)

χαρακτηριστικά

των οδών

(κυκλοφοριακός φόρτος,

 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων (διαθέσιμο πλάτος,
κατά μήκος κλίση).
 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων της διαδρομής
(αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη ή μη λεωφορειολωρίδων,
καθεστώς στάθμευσης).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά τύπο ποδηλατοδρόμου (αποκλειστική λωρίδα στην
οδό παράλληλα στην κίνηση, δίπλα σε παρόδια στάθμευση μεικτής χρήσης,
αντίθετης ροής, σε πεζοδρόμιο, συνύπαρξη με πεζούς κλπ) οι βασικές τυπικές
διατομές, οι ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 105314/4/2016) και φωτογραφικό υλικό από την εφαρμογή τους στην πράξη.
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Κρίσιμα σημεία κατά το σχεδιασμό θα είναι τα ακόλουθα:
 η δημιουργία διακριτών διαδρόμων κίνησης των πεζών σε περιοχές
μαζικών πεζή μετακινήσεων, π.χ. πλησίον των εκπαιδευτηρίων και των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Στις περιοχές συνάθροισης κοινού (σχολικά και
αθλητικά συγκροτήματα) τα πεζοδρόμια θα διαπλατυνθούν . Στις περιοχές γύρω
από τις σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα κατά μήκος των αξόνων κίνησης των
μαθητών θα προβλεφθούν:
 Κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 Διαβάσεις πεζών με ή χωρίς σηματοδότηση
 Εμπόδια μπροστά από την είσοδο της σχολικής μονάδας.
Στις περιοχές των σχολείων εφαρμόζονται οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του
ΥΠΥΜΕΔΙ στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (2013).
 η οριοθέτηση – δημιουργία συνθηκών ανεμπόδιστης πρόσβασης στις
εισόδους κατοικιών, καταστημάτων και χώρων στάθμευσης εκτός οδού.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό των ποδηλατοδρόμων και των ιστών
σήμανσης, των παρτεριών, κ.λπ. θα δοθεί στη λειτουργικότητα, στην εξασφάλιση
ελεύθερων διαδρόμων για τους πεζούς και στην πρόσβαση στις εισόδους των
κτιρίων και των parking.
 η σαφής οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης οχημάτων και όπου
απαιτείται και ποδηλάτων.
 Δημιουργία εσοχών στις πλευρές των Ο.Τ στις οποίες θα επιτρέπεται η
στάθμευση σύμφωνα με το τελικό σχέδιο στάθμευσης.
 Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάσια) σε σημεία
συνάθροισης του κοινού.
 Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης
 η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό νησίδων φύτευσης καθώς και των θέσεων
του αστικού εξοπλισμού. Οι νησίδες φύτευσης θα χρησιμοποιηθούν είτε για τη
σαφή διάκριση - οριοθέτηση του κυκλοφοριακού χώρου του κάθε χρήστη, είτε για
την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής επέμβασης. Οι νησίδες φύτευσης θα
ενοποιούν το χώρο, ενώ ταυτόχρονα θα τον αναδεικνύουν.
 οι προτεινόμενες θέσεις οδοφωτισμού. Ο φωτισμός: (α) θα παρέχει ασφάλεια
σε πεζούς, ποδηλάτες και στους κατοίκους των όμορων περιοχών χωρίς να
προκαλεί θάμβωση, (β) δεν θα προκαλεί φωτορύπανση και (γ) δεν θα αποτελεί
εμπόδιο στη διαδρομή πεζών, μειώνοντας το απαιτούμενο ελεύθερο πλάτος των
πεζοδρομίων.
 πρόταση (σχέδιο) για τη διαχείριση των ομβρίων των υπό διαμόρφωση οδών.
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η θέση των διαβάσεων πεζών και των ραμπών
για τα ΑμεΑ. Θα προβλεφθούν οι κατάλληλες
διαμορφώσεις σε όλες τις διαβάσεις πεζών
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ
"Σχεδιάζοντας για όλους", (Οδηγίες Σχεδιασμού
για την αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ),
την ΥΑ 52907/2009 και τη λοιπή σχετική
νομοθεσία.
προτάσεις για την ομοιομορφία του αστικού εξοπλισμού για την
ανάδειξη της κάθε περιοχής. Η έκφραση της αντίληψης του ενιαίου χώρου
είναι δυνατό να επιτευχθεί με την ύπαρξη βασικών υλικών που θα λειτουργούν
ως «ενοποιητικά στοιχεία» ή «υπόβαθρα» στην όλη σύνθεση.
Η οριοθέτηση θέσεων κάδων ,πράσινων σημείων κλπ.
Η οριοθέτηση της προτεινόμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Η κατάλληλη και επαρκής σήμανση συντελεί αφενός στην αποφυγή της
σύγχυσης μεταξύ των χρηστών του οδικού χώρου και αφετέρου στην
καθοδήγηση των ποδηλατών, των πεζών και των οχημάτων με σαφήνεια και
ασφάλεια.
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών ποδηλατικών υποδομών είναι
σημαντικό να ληφθούν
υπόψη αυτές οι εναλλαγές και να σχεδιάζονται
κατάλληλες υποδομές μετάβασης (ασφαλείς και άνετες) από έναν τύπο
υποδομής ποδηλάτου σε άλλον. Όλες οι μεταβάσεις υποδομών ποδηλάτου
θα
πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να παρέχουν συνέχεια και
άνεση τόσο για τους ποδηλάτες όσο και για τους λοιπούς χρήστες του
οδικού δικτύου. Η μετάβαση σε άλλη υποδομή του οδικού δικτύου πρέπει να
σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή από όλους
τους χρήστες. Εάν η μετάβαση εντάσσει τα ποδήλατα στο οδόστρωμα τότε θα
πρέπει να διασφαλίζεται μία ζώνη αποκατάστασης μεταξύ του ποδηλάτη και
της παρακείμενης κυκλοφορίας. Εάν η μετάβαση εντάσσει τα ποδήλατα
στο πεζοδρόμιο είναι σημαντικό η συνύπαρξη ποδηλάτων και πεζών να
γίνεται κατανοητή με κατάλληλη σήμανση.
Στις εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες για Υποδομές ποδηλάτων, περιγράφονται
λεπτομερώς όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις για τις θέσεις μετάβασης.
Ενδεικτικά στη συνέχεια παρατίθενται δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα
μετάβασης:

Κατακόρυφη
μετάβαση
αποκλειστικής
λωρίδας ποδήλατων
στο πεζοδρόμιο
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Οριζόντια μετάβαση
αποκλειστικής
λωρίδας ποδηλάτων
προς τα αριστερά



Σε οδούς με χαμηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και χαμηλές ταχύτητες, όπου δεν υπάρχουν σηματοδοτούμενες
διαβάσεις, δύναται να διαμορφωθούν διαβάσεις ποδηλάτων ή πεζών και
ποδηλάτων. Στην περίπτωση που το πλάτος του οδοστρώματος είναι επαρκές,
τότε συνιστάται (Τεχνικές Οδηγίες) τοπική διαμόρφωση νησίδας με τρόπο ώστε
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος αναμονής ποδηλάτων και πεζών.



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία
συνθηκών ασφαλούς κίνησης των ποδηλάτων στους
κόμβους. Οι διαβάσεις ποδηλάτων είναι σημαντικά
σημεία ενός οδικού δικτύου, αφού ο τύπος και η
θέση τους επηρεάζουν την ασφάλεια, τη συνοχή, την
αμεσότητα και την άνεση ενός δικτύου ποδηλάτων.
Η επιλογή κατάλληλου τύπου εξαρτάται από τα
γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού
και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Σε περιπτώσεις
ύπαρξης
διαβάσεων
πεζών,
οι
διαβάσεις
ποδηλάτων θα πρέπει να κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες, παράλληλα και
σε συνέχεια με αυτές.



Στο σχεδιασμό διαβάσεων για πεζούς, (σηματοδοτούμενες ή μη), θα πρέπει
πάντα να διασφαλίζεται η κίνηση πεζών και ειδικότερα ατόμων με προβλήματα
κινητικότητας και όρασης. Όπου οι διαβάσεις τέμνονται με υποδομές
ποδηλάτων, οι τελευταίες θα πρέπει πάντα να διακόπτονται πριν από αυτές.
Όταν οι διαβάσεις πεζών διασχίζουν υποδομές ποδηλάτων θα πρέπει να
εκτείνονται σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος (από πεζοδρόμιο σε
πεζοδρόμιο). Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλη
οριζόντια
και
κατακόρυφη
σήμανση,
ώστε
οι
πεζοί
και
οι
ποδηλάτες
να
ενημερώνονται σαφώς και εγκαίρως για τις περιοχές συνύπαρξης τους.



Στα σημεία συνύπαρξης υποδομών ποδηλάτων και διαδρόμων κίνησης πεζών,
θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή κίνηση των
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ατόμων με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης. Στις υποδομές
ποδηλάτων, συνιστάται από τις Τεχνικές Οδηγίες, η τοποθέτηση ζώνης
προειδοποίησης στις κατακόρυφες μεταβάσεις, όπου επίκειται συνάντηση και
συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων, καθώς και πριν από τα τμήματα που
αποτελούν κοινή διαδρομή. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι υποστηρικτικός, χωρίς
υπερβολές, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλούν δυσφορία στους χρήστες.


Στις περιπτώσεις όπου το επίπεδο του πεζοδρομίου είναι σε διαφορετική στάθμη
από αυτό της υποδομής ποδηλάτων, τότε η διάβαση των πεζών, είτε θα
διαμορφώνεται υπερυψωμένη είτε θα γίνεται διαμόρφωση υποβάθμισης
του κρασπέδου. Η διαφοροποίηση υλικού ή/και η χρήση χρώματος ενδείκνυνται
για την επίταση της προσοχής όλων των χρηστών και ειδικά των ατόμων με
προβλήματα όρασης.



Σε ότι αφορά την κατά μήκος κλίση των οδικών τμημάτων, όπου σχεδιάζονται
υποδομές ποδηλάτων, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές, τα μήκη μεγάλων
κλίσεων θα περιορίζονται στο ελάχιστο και κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες τους
5% θα αποφεύγονται.



Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας, θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας
διακριτής λωρίδας ποδηλάτου στο οδόστρωμα (ανάλογα με τη διατομή του
δρόμου και τη φορά του ποδηλατόδρομου), διαχωριζόμενη, με λωρίδα πρασίνου
μεταβλητού πλάτους, ή όχι, από την κυκλοφορία των οχημάτων.



Στις περιπτώσεις των οδών ήπιας κυκλοφορίας που δεν υπάρχει ανάγκη
δημιουργίας διακριτής λωρίδας ποδηλάτου, θα προβλεφθεί κοινή όδευση
πεζών οχημάτων και ποδηλατιστών, με προτεραιότητα φυσικά στους πεζούς,
όπως προβλέπει και ο Κ.Ο.Κ.

6.3

Άξονες σχεδιασμού των αναπλάσεων - Υλικά - Αστικός εξοπλισμός



Σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αισθητικής εικόνας της πόλης είναι η
χρήση πρότυπων-προδιαγραφών για το γεωμετρικό σχεδιασμό και την
ανάπλαση της περιοχής μελέτης, ο καθορισμός υλικών επιστρώσεων
(πλάκες, κυβόλιθοι, σκυροδέματα), στοιχείων πρασίνου και στοιχείων
αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες, τοπόσημα, κιόσκια
πληροφόρησης, καλαθάκια απορριμμάτων, κλπ), που θα συνθέτουν ένα ενιαίο
σύνολο, αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, φιλικό προς το
περιβάλλον και συμβατό με τη βιώσιμη κινητικότητα και τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, με απώτερο στόχο να αποκτήσει η περιοχή
αναγνωρίσιμη ταυτότητα και χαρακτήρα. Αυτό αφορά το σύνολο των
παρεμβάσεων στην περιοχή μελέτης, από τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και
τους πεζόδρομους, μέχρι τους ποδηλατόδρομους, τα ανακατασκευασμένα
πεζοδρόμια, τις διαβάσεις και τις εσοχές στάθμευσης.



Όλες οι προτεινόμενες διαμορφώσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κοινή
αντίληψη όσον αφορά τον τρόπο αισθητικών, λειτουργικών και
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κατασκευαστικών επεμβάσεων, έτσι ώστε να είναι διακριτή μία κοινή "ταυτότητα"
σε όλη την επέμβαση.


Στα σημεία της περιοχής ανάπλασης, στα οποία θα διαμορφωθούν μικρά
πλατώματα - κόμβοι, δηλαδή επιφάνειες με αρκετά μεγαλύτερη έκταση από
αυτή των απλών γωνιών των διασταυρώσεων των οδών, θα πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθούν επιφάνειες πρασίνου (χαμηλό
πράσινο και συστάδες ψηλών δένδρων) σε συνδυασμό με πάγκους και
σκίαστρα σε κατάλληλες θέσεις. Επίσης σε περιπτώσεις που διέρχεται
ποδηλατόδρομος να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης "ποδηλατοστασίων"
και θέσεων στάσης - ανάπαυσης ποδηλατιστών.



Στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης των πεζοδρομίων, σε όσες θέσεις υπάρχουν
χώροι στάθμευσης των διάφορων ιδιοκτησιών, θα πρέπει να
προβλέπονται κατάλληλες διαμορφώσεις (π.χ ράμπες), για την ομαλή
προσπέλαση των οχημάτων.



Ζητούμενο του σχεδιασμού είναι η έκφραση της αντίληψης του ενιαίου του
δικτύου και η δυνατότητα φιλοξενίας ποικίλων υπαίθριων δραστηριοτήτων σε
αυτό, μέσα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των
υπαίθριων χώρων. Στοιχεία προς διερεύνηση σε αυτή την προσέγγιση θα
αποτελέσουν τα ακόλουθα:


Η κατάλληλη μορφολογική σήμανση των οδών ήπιας κυκλοφορίας και των
πεζόδρομων, μέσω του υλικού της δαπεδόστρωσης, αλλά και των στοιχείων
του αστικού εξοπλισμού.



Η απλή και ενιαία πλακόστρωση η οποία διαφοροποιείται αισθητικά,
χρωματικά και σε σχέση με τα υλικά σε όλα εκείνα τα σημεία στα οποία
πρέπει να δοθεί έμφαση, όπως σε χώρους στάσης και μεγάλα πλατώματα,
αλλά και σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και
πολεοδομικό χαρακτήρα κτλ.
Μέσα από τη διαφοροποίηση της
πλακόστρωσης ή με χρήση κατάλληλων διαμορφώσεων – στοιχείων, θα
επισημαίνονται τα λειτουργικά στοιχεία του πεζόδρομου, όπως η ζώνη
διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και η ζώνη αστικού εξοπλισμού.
Επομένως θα πρέπει να προβλέπεται διάδρομος ελεύθερος εμποδίων
(δένδρα, φωτιστικά, καθιστικά),
ελάχιστου πλάτους σε ευθυγραμμία
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τουλάχιστον 3.50μ., για την είσοδο και έξοδο προς τους ιδιωτικούς χώρους
στάθμευσης, για την τροφοδοσία των καταστημάτων, για την κίνηση των
οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αποκομιδής απορριμμάτων, κλπ. Όπου
υπάρχει λωρίδα αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, το πλάτος της θα είναι
σύμφωνο με τις προδιαγραφές




Η ύπαρξη συγκεκριμένου βασικού υλικού που θα λειτουργεί ως
«ενοποιητικό στοιχείο» ή «υπόβαθρο» στην όλη σύνθεση, που θα επιτρέπει
όμως να διαφοροποιούνται τοπικά τα υλικά των πεζόδρομων και των οδών
ήπιας κυκλοφορίας ανάλογα με σχετικές ανάγκες.

Για τα υλικά επιστρώσεων, θα ακολουθηθούν οι παρακάτω προσεγγίσεις:


Τα υλικά επικάλυψης και τα κατασκευαστικά θα είναι από τη μια μεριά
συμβατά με το χαρακτήρα που επιδιώκεται να αποδοθεί και από την άλλη
θα έχουν ανθεκτικότητα στην έντονη χρήση, το πέρασμα του χρόνου αλλά
και τους πιθανούς βανδαλισμούς. Παράλληλα η συγκρότηση της
κατασκευαστικής λύσης θα ανταποκρίνεται σε λογικά οικονομικά πλαίσια
χωρίς υπερβολές και εκζητήσεις.



Τα υλικά που θα προταθούν θα πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως στην
ελληνική και διεθνή αγορά και δεν θα είναι μελλοντικά δυσεύρετα, ώστε να
μπορούν άνετα να αντικαθίστανται στο μέλλον όταν προκύπτουν φθορές και
καταστροφές, ανεξάρτητα με το ότι θα πρέπει να υπάρχουν σε φύλαξη
ανάλογα αποθέματα υλικών για ασφάλεια.



Οι νησίδες φύτευσης θα χρησιμοποιηθούν είτε για τη σαφή διάκριση και
οριοθέτηση του κυκλοφοριακού χώρου του κάθε χρήστη, είτε για την αισθητική
αναβάθμιση της περιοχής επέμβασης. Οι νησίδες φύτευσης θα ενοποιούν το
χώρο, ενώ ταυτόχρονα θα τον αναδεικνύουν. Τα δένδρα και το πράσινο
συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση της θερμοκρασίας των πόλεων και στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα δένδρα προσφέρουν ηλιοπροστασία, ενώ μέσω της
εξατμισοδιαπνοής συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος. Επίσης απορροφούν τον ήχο και το θόρυβο, φιλτράρουν τους
επικίνδυνους ρύπους και μειώνουν την ταχύτητα των ανέμων.



Θέσεις ιστών φωτισμού. Ο φωτισμός πρέπει: (α) να δημιουργεί περιβάλλον
ασφάλειας και καλής ορατότητας σε πεζούς, ποδηλάτες και στους κατοίκους των
όμορων περιοχών, χωρίς να προκαλεί θάμβωση, (β) να μην προκαλεί
φωτορύπανση και (γ) να μην αποτελεί εμπόδιο στη διαδρομή πεζών, μειώνοντας
το απαιτούμενο ελεύθερο πλάτος των πεζοδρομίων.



Διαχείριση των ομβρίων υδάτων των υπό διαμόρφωση οδών. Θα ληφθεί
πρόνοια για την αποστράγγιση των υπό διαμόρφωση οδών. Θα εντοπισθούν τα
σημεία στα οποία απαιτείται η μεταφορά υφιστάμενων μετατοπίσεων των
υφιστάμενων σχαρών και εσοχών υδροσυλλογής.



Οι σχάρες ομβρίων και τα κανάλια απορροής στις υποδομές ποδηλάτων είναι
απαραίτητο να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Οι σχάρες ομβρίων και τα καλύμματα των καναλιών απορροής
τοποθετούνται, με τις ράβδους και τα κενά εγκάρσια προς την κατεύθυνση
κίνησης των ποδηλάτων, με όσο το δυνατόν περισσότερο λείες και επίπεδες
επιφάνειες.



Τα κενά μεταξύ των στοιχείων και του πλαισίου δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τα 15 χλστ., ώστε να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός του τροχού των
ποδηλάτων σε αυτά.



Τα χωνευτά καλύμματα των φρεατίων πρέπει να είναι συνεπίπεδα με
την επιφάνεια κύλισης (αποδεκτή ανοχή ± 5 χλστ.).



Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχαρών εντός του οδηγού όδευσης
τυφλών, ενώ όπου χρησιμοποιούνται εσχάρες (εκτός οδηγού όδευσης
τυφλών) είναι ισόπεδες με το παρακείμενο δάπεδο και οι ράβδοι τους πρέπει να
δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του ενός εκατοστού (0,01μ.).



Οι ενδεδειγμένες κατά μήκος κλίσεις για τη σωστή απορροή των υποδομών
ποδηλάτων είναι 1:200, ενώ στην περίπτωση υποβιβασμού τους στο
οδόστρωμα στην περιοχή των διασταυρώσεων 1:40.



Η νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που θα προβλεφθεί για την
περιοχή μελέτης, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό απλή, σαφής και εύκολα
αντιληπτή από το μέσο χρήστη (οδηγό, πεζό, ποδηλάτη).

6.4

Διαμορφώσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας

Οι προτεινόμενες γεωμετρικές διαμορφώσεις θα περιλαμβάνουν:


τη δημιουργία ενιαίου (ομοεπίπεδου) καταστρώματος, για την μικτή κίνηση
όλων των χρηστών της οδού (οχήματα, πεζοί, ποδήλατα) όπου αυτό είναι
εφικτό. Όλες οι τοπικές οδοί, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΣΒΑΚ, θα
διαμορφωθούν και θα λειτουργούν ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον
ΚΟΚ, σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές
ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες: α) Οι πεζοί μπορούν
να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια
επιτρέπονται. β) Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η
οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την
ώρα. γ) Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να
συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να
σταματούν. δ) Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία
των οχημάτων. ε) Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται
από σήματα στάθμευσης. στ) Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που
εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα
στους άλλους χρήστες της οδού.



τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης στους πεζοδρόμους, ελάχιστου πλάτους
3,50μ, για την προσπέλαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά,
ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, οχήματα τροφοδοσίας,
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μεταφοράς υλικών, κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος
και το πλάτος της.


το σχεδιασμό διαδρόμου κίνησης των οχημάτων μορφής μαιάνδρου
(ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος της κάθε οδού). Η οφιοειδής διάταξη είναι μια
τεχνητή εναλλαγή στο διάδρομο κυκλοφορίας των οχημάτων, που επιτυγχάνεται
με συνεχείς στροφές, που δημιουργούνται στην οδό. Διαμορφώνονται δυο
προεξοχές στο οδόστρωμα σε διαφορετικές θέσεις, εναλλάξ στις δύο πλευρές
του, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κάνουν δύο εναλλάξ διαδοχικούς ελιγμούς,
μειώνοντας την ταχύτητα τους. Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας, όπου είναι εφικτό
με βάση το διαθέσιμο πλάτος, θα γίνει οφιοειδής σχεδιασμός, έτσι ώστε, σε
συνδυασμό με τα υλικά διάστρωσης (π.χ. με κυβόλιθους) και τη δημιουργία
εστιών πρασίνου, να υπαγορεύεται στους οδηγούς των κινουμένων οχημάτων
ότι θα πρέπει να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα (20km/h).
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