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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1 Εισαγωγή 

1.1. Συμβατικά Στοιχεία 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της οριστικής μελέτης οδοποιίας του έργου 

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”. 

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών τον Μάρτιο του 

2021 και αφορά την αναβάθμιση σημαντικών οδών του κεντρικού οδικού δικτύου της πόλης. Η 

συγκεκριμένη μελέτη αφορά την οδός Χαριλάου Τρικούπη. 

 Στο υπό έγκριση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών προτείνονται 

ένα πλήθος μέτρων στην κατεύθυνση αυτή. 

1.2. Λοιπά Στοιχεία 

Για το σχεδιασμό της αναμόρφωσης των οδών, ελήφθη υπόψη το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Ιωαννιτών και οι προβλέψεις για την  ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού 

δικτύου στο κέντρο της πόλης.  

1.3. Ομάδα Μελέτης 

Η ομάδα μελέτης απαρτίζεται από τα στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών: 

1. Βασίλειος Δ. Τσούρης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός 

2 Ιστορικό – Συμπεράσματα από τα Προηγούμενα Στάδια Μελέτης 

2.1. Ευρύτερη Περιοχή του Έργου 

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την οδό Χαριλάου Τρικούπη και την Πλατεία Πάργης. Πρόκειται 

για αστική περιοχή στο κέντρο της πόλης η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργικότητας, τόσο 

λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων υποδομών για την ασφαλή κυκλοφορία 

των πεζών.  
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2.1.1. Φυσικό Περιβάλλον 

2.1.1.1 Κλιματολογικά Στοιχεία 

Στο εσωτερικό της Ηπείρου όπου βρίσκεται και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, το κλίμα είναι 

ηπειρωτικό, χαρακτηριζόμενο από έντονες βροχοπτώσεις και συχνές χιονοπτώσεις, χαμηλές 

θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας κυρίως κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Μάρτιο. 

Κλιματολογικά στοιχεία για το λεκανοπέδιο παρέχονται από την Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική 
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Υπηρεσία). Τα δεδομένα αφορούν μακροχρόνιες μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού της Ε.Μ.Υ. στα 

Ιωάννινα (γεωγραφικό πλάτος 37ο54’, γεωγραφικό μήκος 23Ο 45’, υψόμετρο βαρομέτρου 484 m). 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι 

0,2 0C για τον μήνα Ιανουάριο, η μέγιστη 30,9 0C τον Ιούλιο ενώ οι αντίστοιχες μέσες μηνιαίες 

θερμοκρασίες είναι 4,7 0C και 24,8 0C. Η μέση μηνιαία υγρασία κυμαίνεται από 52,5 % (Ιούλιος) έως 

81,5% (Δεκέμβριος), ενώ η μέγιστη μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι 174,9 mm και παρατηρείται κατά το 

μήνα Δεκέμβριο. Τέλος όσον αφορά την μέση μηνιαία ένταση του ανέμου, αυτή κυμαίνεται από 1,9 μέχρι 

4,1 Kt με μέση μηνιαία διεύθυνση νοτιοανατολική κατά τους χειμερινούς μήνες και βορειοδυτική κατά 

τους εαρινούς ενώ η ηλιοφάνεια στην περιοχή είναι γενικά περιορισμένη λόγω της λίμνης και της ομίχλης 

που δημιουργεί. (Πηγή: ΕΜΥ) 

2.1.1.2 Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η περιοχή του έργου αναπτύσσεται στην μεγάλη ανατολική ορεινή ενδοχώρα της Ηπείρου, στην 

γεωφυσική ενότητας του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου 

περιλαμβάνει τέσσερις γεωμορφολογικές ενότητες:  

▪ τον ορεινό όγκο Μιτσικέλι που περιβάλλει ΒΑ το λεκανοπέδιο 

▪ τον ορεινό όγκο του οροπεδίου Μαρμάρων που περιβάλλει από ΒΒΔ ως ΝΝΑ το λεκανοπέδιο 

▪ τα υψώματα κατά μήκος της λεκάνης Μ. Γαρδίκι, Αγ. Τριάδα, Μπάφρα, Καστρίτσα και 

Μπιζάνι που διαχωρίζουν τη λεκάνη σε δύο επιμήκεις υπολεκάνες. 

▪ την πεδινή έκταση της λεκάνης 

Η περιοχή στην οποία ανήκει το έργο αποτελεί μέρος της πεδινής έκτασης της λεκάνης και εμφανίζει 

ομαλό ανάγλυφο. 

 

2.1.1.3 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Υπόβαθρο του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων αποτελούν τα ιζήματα της Ιόνιας σειράς τα οποία 

αρχίζουν με εβαπορίτες (Τριαδικό), συνεχίζονται κυρίως με ανθρακικούς και αργυλοπυριτικούς 

σχηματισμούς (από το Ιουρασικό ως το ανώτερο Ανώτερο Ηώκαινο) και τελειώνουν με τον φλύσχη 

(Ολιγόκαινο). Τα μεταλλικά ιζήματα του λεκανοπεδίου περιλαμβάνουν: το Πλειόκαινο που αποτελείται 

από λιμναίες αργιλικές άμμους, και το Τεταρτογενές που περιλαμβάνει το Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο. 

Το Πλειστόκαινο αποτελείται από αργίλους στη βάση που ακολουθούν εναλλαγές ασβεστολιθικών 

άμμων, χονδρόκοκκων άμμων και ρουτιδών με μικρό ποσοστό αργίλου, ενώ αντίστοιχα το Ολόκαινο 

αποτελείται από παλαιούς και πρόσφατους κώνους κορημάτων. 

2.1.1.4 Στοιχεία Τεκτονικής και Σεισμικότητας 

Βασικό γνώρισμα της τεκτονικής δομής της Ιονίου ζώνης στην Ήπειρο είναι τα μεγάλα επάλληλα 

σύγκλινα και αντίκλινα που επωθούνται και εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο. Η διεύθυνσή τους είναι 
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γενικά ΒΔ-ΝΑ που νοτιότερα γίνεται ΒΒΔ-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝΔ. Αναφορικά με τις σεισμικές δράσεις 

σχεδιασμού, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ., 

2000) και την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1154/ 12-08-2003 και ισχύει από 01-01-2004, η 

ευρύτερη περιοχή έρευνας κατατάσσεται στην κατηγορία Ι ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, με 

σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α= α x g, όπου α= 0,16 και g η επιτάχυνση της βαρύτητας (g= 981cm/sec2) 

2.1.1.5 Υδρογεωλογία-Υδατικοί Πόροι 

Το πεδινό τμήμα του λεκανοπεδίου, μέρος του οποίου βρίσκεται στην περιοχή του έργου, στερείται 

αναπτυγμένου υδρογραφικού δικτύου. Η φυσική και ανθρωπογενής παρέμβαση έχουν διαμορφώσει μια 

υδρογεωλογική κατάσταση στην οποία  οι απορροές του όρους Μιτσικέλι, των Λογγάδων, της σήραγγας 

Λαγκάτσας και της τάφρου Καστρίτσας συγκεντρώνονται στην λίμνη Παμβώτιδα, ενώ οι περιοχές του 

νότιου τμήματος του λεκανοπεδίου αποστραγγίζονται από τις καταβόθρες Μπάφρας, Πεδινής και 

Αυγού. 

Πλησίον του σχεδιαζόμενου κόμβου διέρχεται η τάφρος της Λαγκάτσας η οποία αποστραγγίζει δια 

μέσου της σήραγγας της Λαγκάτσας ένα εκτεταμένο τμήμα του λεκανοπεδίου. 

2.1.1.6 Οικοσυστήματα – Βιότοποι 

Σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 η 

περιοχή κατασκευής του έργου ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην ευρύτερη περιοχή της  πόλης Ιωαννίνων με 

κωδικό GR2130012. Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηρισθεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την 

άγρια ορνιθοπανίδα. Συνηθισμένα είδη πτηνών που απαντώνται στην περιοχή είναι ενδεικτικά η 

πρασινοκέφαλη πάπια, ο βασιλαετός, ο σταχτοτσικνιάς, ο ευρασιατικός μπούφος, ο φιδαετός, το 

κιρκινέζι, ο γκιώνης, ο αργυροπελεκάνος, και το τρυγόνι. Τα είδη αυτά μαζί και με άλλα που έχουν 

καταγραφεί σπανιότερα στο λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 

92/43/EEC. Άλλα σημαντικά είδη ζώων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή είναι ερπετά όπως το 

ασινόφιδο, το σπιτόφιδο, το νερόφιδο ο τυφλίτης και η κοινή οχιά ενώ συνηθισμένη είναι η παρουσία 

της μεσογειακής χελώνας. Τέλος, έχουν καταγραφεί διάφορα είδη αμφίβιων όπως ο βαλκανικός 

βάτραχος, ο κοινός τρίτωνας, ο χωματόφρυνος και ο πράσινος φρύνος. Προφανώς τα ανωτέρω είδη 

συνδέονται στενά με τη λίμνη Παμβώτιδα η οποία απέχει από το έργο περί τα 800 m. 

2.1.1.7 Προστατευόμενες Περιοχές 

Στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων ως προστατευόμενες περιοχές ορίζονται: 

▪ Η λίμνη Παμβώτιδα καθορίστηκε ως περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR2130005 

▪ Η ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων (Natura 2000 GR2130012) 

▪ Το περιαστικό δάσος Ιωαννίνων που αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση της χώρας με 

έκταση 846 στρεμ. 
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2.1.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

2.1.2.1 Χαρακτηριστικά Περιοχής 

Η πεδινή περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων είναι η περιοχή, στην οποία χωροθετείται ο Δήμος 

Ιωαννιτών και γειτνιάζει άμεσα με τις μεγάλης αξίας τουριστικές περιοχές της Βόρεια Πίνδου, του 

Ζαγορίου, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων. Ο Δήμος Ιωαννιτών αποτελεί το κύριο αστικό κέντρο της 

Δυτικής Ελλάδας μετά την Πάτρα και χωροθετείται στα βορειοδυτικά της Ελληνικής χερσονήσου, στη 

συνοριακή περιοχή της Ελλάδας με τα Δυτικά Βαλκάνια και συγκεκριμένα με την Αλβανία. Τα μεγάλα 

έργα μεταφορικών υποδομών, όπως είναι η Εγνατία και η Ιόνια Οδός, που συναντώνται στην πόλη των 

Ιωαννίνων, την καθιστούν σημαντικό κόμβο μετακινήσεων. 

2.1.2.2 Διοικητική Διάρθρωση 

Η Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων στην οποία ανήκει το έργο, αποτελεί μία από τις έξι Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών με τις υπόλοιπες πέντε να είναι οι: Δ.Ε. Ανατολής, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ.Ε 

Νήσου Ιωαννίνων, Δ.Ε. Παμβώτιδος και Δ.Ε. Περάματος. Το διοικητικό κέντρο του Δήμου βρίσκεται στα 

Ιωάννινα. Με βάση την διοικητική διαίρεση της χώρας, ο Δήμος Ιωαννιτών ανήκει στην Περιφέρεια 

Ηπείρου, η οποία μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

2.1.2.3 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Η πόλη των Ιωαννίνων είναι μια από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή). 

Δημοτική 

Ενότητα 

Πληθυσμός 

2001 

Πληθυσμός 

2011 

Μεταβολή 

% 

Ανατολής 7.734 11.555 49,00 

Ιωαννιτών 75.550 80.371 6,38 

Μπιζανίου 3.948 5.124 29,80 

Νήσου 

Ιωαννιτών 
354 219 -38,13 

Παμβώτιδος 9.904 10.468 5,69 

Περάματος 5.611 4.749 -15,36 

Σύνολο 103.101 112.486 9,10 

Πίνακας 2.1.2.3-1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά οικισμών ενδιαφέροντος 
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2.1.2.4 Στοιχεία Απασχόλησης – Παραγωγικοί Τομείς 

Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων παρατηρείται σημαντική υπεροχή σε απασχολούμενους στον 

τριτογενή τομέα. Σημαντική συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη έχουν ο εμπορικός κλάδος, οι κλάδοι 

Εκπαίδευσης, Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας και η διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα. Οι 

τομείς του εμπορίου και του τουρισμού εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική, εξαιτίας της άρσης της 

απομόνωσης μετά την κατασκευή της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού. 

Ο δευτερογενής τομέας αφορά κυρίως την μεταποιητική δραστηριότητα στην ανάπτυξη της οποίας 

συντέλεσε η δημιουργία της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μεταποίησης αφορούν 

τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) και κυρίως την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Σημαντικές είναι επίσης οι επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας 

μαρμάρου στο ανατολικό μέρος του λεκανοπεδίου καθώς και οι παραδοσιακές επιχειρήσεις της 

αργυροχρυσοχοΐας. Όσον αφορά το νότιο τμήμα της περιοχής συγκέντρωση βιοτεχνιών-βιομηχανιών 

καταγράφεται στην ΔΕ Μπιζανίου (Πεδινή). 

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή. Οι απασχολούμενοι στον 

πρωτογενή τομέα αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου των εργαζόμενων κατοίκων. Όσον αφορά την 

περιοχή του έργου οι γεωργικές εκτάσεις καταγράφονται σε μικρές πεδινές περιοχές των ΔΕ Μπιζανίου 

και Ανατολής με κύρια προϊόντα να είναι κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, πατάτες και λαχανοκομικά 

προϊόντα υπαίθρου ή θερμοκηπίου. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής αφορά κυρίως στην 

αιγο-προβατοτροφία, την χοιροτροφία και τη πτηνοτροφία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

πτηνοτροφείων και χοιροτροφείων για το νότιο τμήμα να βρίσκονται στις ΔΕ Ανατολής και Μπιζανίου. 

Επίσης παρατηρείται αυξημένη παραγωγή μελιού στα όρια του λεκανοπεδίου. 

2.1.2.5 Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 

Πολεοδομικά Θεσμοθετημένες Χρήσεις 

Η άμεση περιοχή εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των 

Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 58Δ/09-02-1987) η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 

περιοχή γενικής κατοικίας.  

Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.1.6 και 2.1.1.7. 

2.1.2.6 Ιστορικοί και Αρχαιολογικοί Χώροι 

Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών 

Η πόλη των Ιωαννίνων περικλείεται και οριοθετείται δυτικά από τον επιμήκη λόφο του Προφήτη Ηλία, 

που δεσπόζει σε απόσταση περίπου 500 μ. από τη δυτική όχθη της λίμνης, και διακλαδίζεται σε δύο 

σκέλη. Το νοτιότερο σκέλος του λόφου (λόφος της Ψηλής Γορίτσας ή Ψηλογορίτσα), έχει άξονα ΒΔ- ΝΑ, 
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έτσι ώστε η ανατολική του πλευρά αντικρίζει την πόλη και την λίμνη. Στην κορυφή του λόφου της 

Ψηλογορίτσας εντοπίστηκαν λαβές χειροποίητων αγγείων της κατηγορίας ΙΙ και όστρακα της κατηγορίας 

ΙΙΙ, ενώ στους ανατολικούς πρόποδες του υψώματος εντοπίστηκε λίθινη αξίνη. Τα ευρήματα 

υποδηλώνουν εγκατάσταση της Ύστερης Εποχής Χαλκού- Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στην ανατολική 

πλαγιά του λόφου προς την πόλη των Ιωαννίνων (σήμερα εδώ έχουμε την πλήρως οικοδομημένη 

συνοικία «Ζευγάρια»). 

Λυκοτρίχι Δήμου Περάματος 

Ο οικισμός Λυκοτρίχι βρίσκεται στις δυτικές υπώρειες του όρους Μιτσικέλι, στο βόρειο –

βορειοδυτικό άκρο του. Μέσα στον οικισμό (δίπλα στο πηγάδι Λυκοτριχίου) εντοπίστηκε μικρή 

εγκατάσταση Ύστερης Εποχής Χαλκού - Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, χωρίς οικιστικά κατάλοιπα. Η θέση 

αντιπροσωπεύεται από χειροποίητα άβαφα όστρακα με πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση και επίθετα 

πλαστικά δισκάρια. 

Πηγή «Σεντενίκο» Δήμου Περάματος 

Η θέση βρίσκεται στους πρόποδες του Μιτσικελίου, μεταξύ των κοινοτήτων Κρύας και Περάματος. 

Μαρτυρείται από χειροποίητα όστρακα των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ, που έχουν χρονολογεί στην Ύστερη 

Εποχή Χαλκού – Πρώιμη Εποχή Σιδήρου.  

Πηγή «Ντραμπάτοβα» Αμφιθέας Δήμου Περάματος 

Η θέση Ντραμπάτοβα (Κρυονέρι) βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του Μιτσικελίου, στις βόρειες 

όχθες της λίμνης Παμβώτιδας (σχέδ.2. 2.7). Το τοπωνύμιο σχετίζεται με τις πηγές πόσιμου νερού που 

υπάρχουν στην περιοχή. Στη θέση θα πρέπει να υπήρχε, μικρής ίσως έκτασης, εγκατάσταση Πρώιμης 

Εποχής Σιδήρου, όπως μαρτυρείται από την ύπαρξη χειροποίητης κεραμικής των κατηγοριών Ι με 

εγχάρακτη και ΙΙ με πλαστική διακόσμηση. 

Κρύα Δήμου Περάματος 

Η θέση βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Μιτσικέλι, σε ελώδη ή παραλίμνια κατά την αρχαιότητα 

περιοχή, στις όχθες της αποξηρανθείσας σήμερα λίμνης Λαψίστας και διαθέτει πηγή νερού. Η αρχαία 

εγκατάσταση αντιπροσωπεύεται από δύο επάλληλα εκτεταμένα οικιστικά στρώματα με λείψανα εστιών 

και υπολείμματα δώδεκα αποθηκευτικών πίθων κατά χώραν και υπολογίζεται ότι καταλάμβανε έκταση 

περίπου 1000 τ.μ. 

2.1.2.7 Υφιστάμενες Απαλλοτριώσεις 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός σχεδίου επομένως για το σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι 

ρυμοτομικές γραμμές του σχεδίου. 
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2.1.2.8 Δίκτυα Υποδομής 

Στην περιοχή υπάρχουν τα ακόλουθα δίκτυα: 

▪ Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 

▪ Υπόγεια δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

▪ Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

2.2. Συγκοινωνιακό Δίκτυο 

2.2.1. Οδικό Δίκτυο 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πρόκειται για αστική οδό στο κέντρο της πόλης η οποία αντιμετωπίζει 

προβλήματα λειτουργικότητας, τόσο λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων 

υποδομών για την ασφαλή κίνηση και κυκλοφορία των πεζών. 

2.2.2. Ανταγωνιστικά Μέσα Μεταφοράς και Συνδυασμένες Μεταφορές 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς και συνδυασμένες 

μεταφορές. 

2.2.3. Σύνδεση και Εξυπηρέτηση Αστικών Κέντρων, Οικισμών και Περιοχών Ειδικών 

Χρήσεων 

Η αναμόρφωση της συγκεκριμένης οδού πρόκειται να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας των 

οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει ως κεντρική στόχευση μείζονος σημασίας την ομαλή και 

λειτουργική κυκλοφορία των πεζών. 

2.3. Λειτουργική Κατάταξη της Οδού 

Για την κατηγοριοποίηση της οδού λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του Σ.Β.Α.Κ. και οι εν ισχύ 

προδιαγραφές (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους»).  

Η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία προσδιορισμού που 

δίνεται στο σχήμα 3-1 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ. Σημειώνεται πως η κατάταξη των οδών δεν είναι αυστηρώς 

τεχνική διαδικασία αλλά υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες, όπως είναι η δυναμική των 

παρόδιων χρήσεων, οι προοπτικές αυτών, ο χαρακτήρας της κυκλοφορίας, κ.α.. Στο τεύχος των ΟΜΟΕ – 

ΛΚΟΔ αναγνωρίζεται αυτή η υποκειμενικότητα της διαδικασίας αναφέροντας πως η κατηγοριοποίηση 

των οδών  θα πρέπει να αναγνωρίσει τον διττό ρόλο που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες οδοί έτσι ώστε 

ο σχεδιασμός των οδών να αντιμετωπίσει πιθανές ασύμβατες λειτουργίες.   

Στις ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ αναφέρονται τρεις διακριτές λειτουργίες των οδών:  

• Η λειτουργία σύνδεσης. Όλες οι υπεραστικές και ημιαστικές (περιαστικές) οδοί έχουν ως 

χαρακτηριστικό τη λειτουργία αυτή. Σκοπός του σχεδιασμού τέτοιων οδών είναι κατά κύριο 
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λόγο η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών με μικρές έως μηδαμινές απαιτήσεις για πρόσβαση 

σε παρόδιες χρήσεις γης και μηδαμινές έως μηδενικές απαιτήσεις παραμονής πεζών στον 

οδικό χώρο. 

• Η λειτουργία πρόσβασης. Οι οδοί εντός δομημένων περιοχών χρησιμοποιούνται κυρίως για 

πρόσβαση. Ως πρόσβαση εδώ νοείται και η άμεση πρόσβαση προς τις παρόδιες χρήσεις των 

κατοίκων, των επισκεπτών, των προμηθευτών καθώς επίσης και των οχημάτων μεταφοράς 

αγαθών ή/και εκτάκτου ανάγκης. Για την ικανοποίηση αναγκών πρόσβασης, οι απαιτήσεις 

όσον αφορά την ταχύτητα είναι πολύ μικρές. Η λειτουργία της πρόσβασης εμποδίζεται κατά 

κανόνα από τη διαμπερή (διήκουσα) κυκλοφορία. Κατά τον ίδιο τρόπο η λειτουργία της 

πρόσβασης αποτελεί παράγοντα όχλησης για τη λειτουργία της σύνδεσης. Την ανάγκη 

πρόσβασης ακολουθεί η ανάγκη παροχής χώρων για τη στάθμευση οχημάτων. Η λειτουργία 

της πρόσβασης είναι τόσο εντονότερη όσο εντονότερη είναι η παρόδια δόμηση, δηλαδή όσο 

πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των άμεσα συνδεομένων με την οδό κατοικιών, βιομηχανιών και 

εν γένει χώρων προσέλκυσης μετακινήσεων. Ένα άλλο κύριο γνώρισμα της πρόσβασης είναι 

η σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό χρήση του οδικού χώρου από όλα τα είδη της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται 

μεγαλύτερες επιφάνειες για πεζούς και ποδήλατα. Οι δημιουργούμενες ανάγκες 

κυκλοφορίας πεζών λόγω των παρόδιων χρήσεων απαιτούν επιπλέον την παροχή 

δυνατοτήτων καλής και ασφαλούς διάβασης της οδού από τους χρήστες της, εκτός των 

οχημάτων. Μεταξύ της διαμπερούς και εγκάρσιας κυκλοφορίας δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προ-βλήματα, που οδηγούν στην ανάγκη υιοθέτησης ορίων ταχύτητας της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας που να είναι αποδεκτά από τον περιβάλλοντα χώρο της οδού. 

• Η λειτουργία παραμονής. Ο λειτουργικός χαρακτήρας της παραμονής (ταυτόχρονα και 

λειτουργία της επικοινωνίας) είναι καταρχήν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των οδών με 

παρόδια δόμηση. Προκύπτει από τις δραστηριότητες πέραν της πρόσβασης, που 

δημιουργούνται από την παρόδια χρήση και δόμηση του οδικού χώρου (χώρος μεταξύ 

οικοδομικών γραμμών). Τέτοιες δραστηριότητες είναι π.χ. το παιχνίδι των παιδιών, η 

παραμονή στο προκήπιο, η κίνηση στην αγορά, η παραμονή στα υπαίθρια καφενεία, ο 

περίπατος, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, η ανάπαυση, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε 

μουσεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και χώρους αναψυχής παρά 

την οδό, οι οποίες δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα εμπλοκής με την διαμπερή 

κυκλοφορία. Για να λειτουργήσει ο χαρακτήρας της παραμονής απαιτούνται επαρκείς 

επιφάνειες. Επειδή όμως η μηχανοκίνητη κυκλοφορία ενεργεί ανασταλτικά στη λειτουργία 

του χαρακτήρα της παραμονής, έστω και αν οι επιφάνειες επαρκούν, όταν πρέπει να 

διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της παραμονής, εκτός από τις διαστάσεις του οδικού χώρου, 
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πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού του φόρτου κυκλοφορίας σε επίπεδο αποδεκτό από 

τον περιβάλλοντα χώρο της οδού, με ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Για το 

λόγο αυτό, η λειτουργία του χαρακτήρα της παραμονής δημιουργεί προβλήματα όταν 

συνυπάρχει η ανάγκη της πρόσβασης, ενώ είναι σχεδόν ασυμβίβαστη η συνύπαρξη της 

παραμονής με τη σύνδεση. 

Στην οδηγία RAST06 «Directives for the Design of Urban Roads” από την Road and Transport Research 

Association, FGSV υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τον χαρακτήρα της οδού και τον 

κυκλοφοριακό φόρτο, από την οποία προκύπτει η προτεινόμενη διατομή της οδού.  

 

Χαριλάου Τρικούπη 

Η οδός Χαριλάου Τρικούπη έχει μεταβλητό πλάτος από 10 - 14m. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

Σ.Β.Α.Κ. η οδός προβλέπεται να λειτουργήσει ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» (ΣΒΑΚ Π-2.2.1), με ταχύτητες 

οχημάτων ≤30km/h. Πρόκειται για οδό με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο, και μικτή χρήση στους 

ορόφους των κτιρίων με επικρατούσα την επαγγελματική (κυρίως γραφεία). Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – 

ΛΚΟΔ κύρια λειτουργία της οδού είναι η «πρόσβαση» και δευτερεύοντος η «παραμονή». Η κύρια 

λειτουργία της πρόσβασης κατατάσσει την οδό στην κατηγορία «Δ», ως αστική με κύριο χαρακτηριστικό 

την πρόσβαση (Πίνακας 2-1, ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ). Από τον πίνακα 2-4 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός κατατάσσεται 

στην κατηγορία «ΔV» ως τοπική οδός με λειτουργία κύρια λειτουργία την πρόσβαση.  

2.4. Κυκλοφοριακός Φόρτος Σχεδιασμού 

Σημερινές Συνθήκες Κυκλοφορίας 

Χαριλάου Τρικούπη (Από πλατεία Πάργης έως 28ης Οκτωβρίου) 
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Πρόκειται για μονοδρομημένη οδό. Η παρούσα γεωμετρία της οδού περιλαμβάνει πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους 

και στις δύο κατευθύνσεις, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση των πεζών που προκύπτει από 

τις παρόδιες χρήσεις. Υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στην νότια πλευρά κυρίως της οδού και λιγότερο στην βόρεια, 

όπου η στάθμευση περιορίζεται κυρίως στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Πουτέτση και 28ης Οκτωβρίου. Τα 

υλικά επίστρωσης παρουσιάζουν ανομοιομορφία σε πολλές περιοχές με μπαλώματα κακής ποιότητας από τοπικές 

επισκευές και διελεύσεις δικτύων, ενώ τα κράσπεδα της οδού έχουν σημαντικές βλάβες (καθιζήσεις, σπασίματα). Δεν 

υπάρχει όδευση τυφλών, ούτε και δυνατότητα κίνησης ΑΜΕΑ εξαιτίας των κρασπέδων αλλά και των ολισθηρών 

επιφανειών. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των πεζών από την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων ενώ ΑΜΕΑ και 

γονείς με μικρά παιδιά δυσκολεύονται, και σε πολλά σημεία αδυνατούν, να κινηθούν. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της 

Εγκεκριμένη Λύση Οδικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 

Για την υπό μελέτη οδό δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια. 

2.5. Εγκεκριμένες Μελέτες Τεχνικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 

Για την υπό μελέτη οδό δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια. 

2.6. Συμπεράσματα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας και Φακέλων Ασφαλείας Υπογείων 

Έργων 

Δεν απαιτείται έλεγχος οδικής ασφάλειας 

2.7. Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι – Δεσμεύσεις 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Σ.Β.Α.Κ. η οδός προβλέπεται να λειτουργήσει ως «Ήπιας 

Κυκλοφορίας» (ΣΒΑΚ Π-2.2.1), με ταχύτητες οχημάτων ≤30km/h. Πρόκειται για οδό με εμπορικά 
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καταστήματα στο ισόγειο, και μικτή χρήση στους ορόφους των κτιρίων με επικρατούσα την 

επαγγελματική (κυρίως γραφεία). Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ κύρια λειτουργία της οδού είναι η 

«πρόσβαση» και δευτερεύοντος η «παραμονή». Η κύρια λειτουργία της πρόσβασης κατατάσσει την οδό 

στην κατηγορία «Δ». 

Από τα παραπάνω και σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων της Υ.Α. 1958/13.12.2012 απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 

4 του Ν. 4014/21.9.2011 (209/Α)» (21/Β),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο δεν 

κατατάσσεται σε ομάδα και κατά συνέπεια απαλλάσσεται της υποχρέωσης Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης.  
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3 Υφιστάμενη Κατάσταση 

3.1. Χρόνος και Τρόπος Σύνταξης του Τοπογραφικού Υποβάθρου 

Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε, συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ιωαννιτών το έτος 2020 για τις ανάγκες του έργου. 

 

3.2. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Προηγούμενα Στάδια Μελετών 

Δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια μελετών 
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4 Περιγραφή Οριστικής Μελέτης Οδικού Έργου 

4.1. Κύρια Οδός - Κόμβοι 

4.1.1. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί – Οδηγίες 

Για τα γεωμετρικά στοιχεία του σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη:  

• 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»,  

•  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,  

• ο «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. 

4.1.2. Ταχύτητες Σχεδιασμού και Ελέγχου 

Οι ταχύτητες σχεδιασμού προέκυψαν από την κατηγοριοποίηση των οδών και τις προβλέψεις του 

Σ.Β.Α.Κ. και είναι οι ακόλουθες: 

• Χαριλάου Τρικούπη (ΕV): ≤ 30km/h / ταχύτητα βηματισμού – ήπιας κυκλοφορίας 

4.1.3. Τυπικές Διατομές και Λοιπές Διαμορφώσεις 

Χαριλάου Τρικούπη 

Το Σ.Β.Α.Κ. προβλέπει δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και θέσεις στάθμευσης βραχείας διάρκειας εκατέρωθεν της οδού από τις 

οδούς Πουτέτση έως την συμβολή με την οδό 28ης Οκτωβρίου. Στο υπόλοιπο τμήμα προβλέπονται θέσεις 

στάθμευσης μόνο στην δεξιά πλευρά. Η οδός είναι μονοδρομημένη και η ρύθμιση αυτή διατηρείται. Η 

οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας». 
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Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» για οδούς με πλάτος μεταξύ 9 -12m 

απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,05m (1.2.4.1-2,Κεφάλαιο 2).  

Στον «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. το πλάτος 

της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων για οδούς χαρακτηρισμένους ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» 

κυμαίνεται από 3,25 – 3,50μ (Σχ. 4 – 20).  

Η διατομή περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25m, λωρίδα στάθμευσης στην δεξιά 

πλευρά της οδού πλάτους 2,20m, και πλάτος πεζοδρομίων τουλάχιστον 2,05m.  

Λόγω της στενότητας της οδού δεν ήταν δυνατή η δημιουργία θέσεων στάθμευσης και στην αριστερή 

πλευρά της οδού, όπως και η δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.  
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4.1.4. Περιγραφή Χάραξης – Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά – Συνδέσεις με το Οδικό, Λοιπό 

Δίκτυο και Εγκαταστάσεις 

Κύριος στόχος της παρεμβάσεων είναι να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς και τα ποδήλατα, ενώ 

συγχρόνως να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Αναλυτικά η παρεμβάσεις ανά οδό είναι 

οι ακόλουθες: 

Πλατεία Πάργης 

Η διαμόρφωση της περιοχής περιγράφεται στην ενότητα 4.3 της παρούσης.  

Χαριλάου Τρικούπη 

Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη τροποποιείται ο άξονας της οδού προκειμένου να μειωθούν οι 

πολλαπλές αλλαγές κατεύθυνσης αλλά και για να ευθυγραμμιστεί με την είσοδο της Προέκτασης, με την 

οποία δεν υπήρχε σύγκλιση. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή πέντε διαβάσεων πεζών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις κανονιστικές διατάξεις. Οι διαβάσεις είναι τοποθετημένες πριν την συμβολή με τις 
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κάθετες οδούς για να  επιτρέπουν στα οχήματα που εισέρχονται να κινούνται ανεπηρέαστα και 

ταυτόχρονα στους πεζούς με ασφάλεια.  

Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η επίστρωση με πλάκες τύπου Ελευθερουπόλεως οι οποίες είναι 

ανθεκτικές στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και συγχρόνως προσφέρουν στους πεζούς την 

απαραίτητη αντιολισθηρότητα, επιτρέποντας την ασφαλή κίνηση των πεζών.  Στις εκβολές των 

πεζοδρόμων θα διατηρηθεί η μορφολογία των κυβόλιθων.  

4.2. Παραδοχές μελέτης 

Οι προβλεπόμενες διαμορφώσεις έχουν ως κεντρική στόχευση την απόδοση όσο το δυνατό 

περισσότερου χώρου για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, των ατόμων με αναπηρία και 

των εμποδιζόμενων ατόμων. Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ 

«Σχεδιάζοντας για όλους» ισχύουν τα ακόλουθα: 

• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, 

αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή 

νοητική ανεπάρκεια. 

• ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ είναι τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες 

δηλαδή τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα άτομα με 

ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν 

οιουδήποτε τύπου αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ. 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ως ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου ορίζονται τα 2.05μ, στα οποία 

περιλαμβάνονται 0.20μ για αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1.50μ για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 

0.35μ για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και την κατασκευή 
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κρασπέδου. Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50μ, 

διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου 

οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή με μεταφορέα πακέτων. Το μέγιστο ύψος του 

πεζοδρομίου είναι 7εκ. και δεν είναι πουθενά μεγαλύτερο από 10εκ. αποκλειόμενης της αύξησης του 

ύψους του κρασπέδου για την παρεμπόδιση της στάθμευσης οχημάτων επί αυτού (1.3 Κεφάλαιο 2 

«Σχεδιάζοντας για όλους»). Οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυμητές για 

νεοσχεδιαζόμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και νέα ρυμοτομικά. Στην περίπτωση όμως υφιστάμενων 

ρυμοτομικών προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά με το ελάχιστο πλάτος των πεζοδρομίων: 

• Για δρόμους πλάτους άνω των 12.00μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ. 

• Για δρόμους πλάτους από 9.00 -12.00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ. 

• Για δρόμους πλάτους από 6.00 - 9.00μ, ελάχιστο πλάτος 1.50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) 

και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2.05μ 

• Για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6.00μ, πεζοδρόμηση 

 

Επί όλων των πεζοδρομίων κατασκευάζεται λωρίδα όδευσης τυφλών διαφορετικής υφής και 

χρώματος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με 

προβλήματα στην όραση. Κατασκευάζεται σε απόσταση 0.50μ κατ' ελάχιστον από την ρυμοτομική 

γραμμή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, με πλάτος 0,30 μέχρι 0.40μ. 

Διαβάσεις διαμορφώνονται σε μικρότερες αποστάσεις από 100μ. και κάθετα στην ροή κυκλοφορίας. 

Εξαίρεση αποτελεί η οδός Ακαδημίας όπου οι διαβάσεις βρίσκονται στην αρχή και στην συμβολή με την 

οδό Αράπη. Ο λόγος είναι πως εξαιτίας της ύπαρξης των εισόδων/εξόδων των οχημάτων εντός των 

όμορων ιδιοκτησιών σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους δεν ήταν δυνατή η εύρεση ασφαλούς θέσης για 
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την δημιουργία διάβασης. Το ελάχιστο πλάτος διάβασης ορίστηκε στα 2.50μ. Στις διαβάσεις η σύνδεση 

της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος θα γίνεται με σκάφες, πλάτους 

τουλάχιστον 1.50μ, των οποίων η αρχή και το τέλος θα είναι χαρακτηρισμένα με λωρίδα επισήμανσης 

ώστε να προειδοποιούνται τα άτομα με προβλήματα στην όραση. Οι διαβάσεις θα χαρακτηρίζονται και 

με σήμανση στο οδόστρωμα, που θα υποδηλώνει την προτεραιότητα των πεζών. 

 

Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρίες έχουν διαμορφωθεί τρεις χώροι 

στάθμευσης επί της οδού Πυρσινέλλα με διαστάσεις 3,50x5,00. Για την σύνδεση των χώρων αυτών με το 

πεζοδρόμιο μειώνεται το ύψος του πεζοδρομίου σε όλο το μήκος των θέσεων για να είναι δυνατή η 

άνοδος και η κάθοδος αναπηρικών αμαξιδίων σε οποιαδήποτε θέση.  Οι προτεινόμενες θέσεις 

καλύπτουν την απαιτούμενη αναλογία για θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με τις 

δημιουργούμενες στο σύνολο του έργου.   
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 Γενικά, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο στους πεζούς αλλά και σε 

μια πολύ μεγάλη κατηγορία ατόμων να κινηθούν αυτόνομα στο δομημένο περιβάλλον, με όλες τις 

ευεργετικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση σε αυτό.  

4.3. Διαμορφώσεις Ανισόπεδων / Ισόπεδων Κόμβων 

Η χάραξη των οδών δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την υφιστάμενη τους. Ο άξονας των οδών 

μετατοπίζεται σε περιορισμένη έκταση, σε σχέση με τον υφιστάμενο, λόγω της διαφοροποίησης του 

πλάτους των πεζοδρομίων και των παρκίδων.  Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση αποτελεί η διαμόρφωση τη συμβολής των οδών Πάτση – Γερακάρη – Χαριλάου Τρικούπη – 

Πυρσινέλλα – Σμύρνης.  Παραμένει η προτεραιότητα των οχημάτων που κινούνται εντός της οδού 

Πυρσινέλλα, βελτιώνοντας την κίνηση αυτών είτε προς την οδό Γερακάρη είτε προς την οδό Χαριλάου 

Τρικούπη. Συγχρόνως, η κίνηση των οχημάτων από την οδό Πάτση προς της οδό Γερακάρη περιορίζεται 

δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πυρσινέλλα. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την τοποθέτηση τριγωνικής νησίδας, η οποία επιτρέπει την ασφαλή στάση και έλεγχο της κίνησης των 

οχημάτων που έχουν προτεραιότητα και της δημιουργίας ημικυκλικής αριστερής πορείας από την οδό 

Πάτση προς την οδό Γερακάρη σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού κυκλικών κόμβων. 

Παράλληλα, η είσοδος των οχημάτων από την οδό Πάτση προς την οδό Σμύρνης μέσω του κόμβου στην 

Πλατεία Πάργης τροποποιήθηκε, με την είσοδος αυτών πρώτα εντός της οδού Πυρσινέλλα και μετά εντός 

του κόμβου εισόδου στην οδό Σμύρνης και στην πιάτσα των ταξί. Ο λόγος είναι πως το μεγάλο πλάτος 

της οδού δεν επέτρεπε την ασφαλή κίνησης των πεζών, ενώ η προηγούμενη διαμόρφωση προκαλούσε 

σύγχυση στους οδηγούς.  

4.3.1. Ορατότητες Οδών και Κόμβων 

Ο σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις για την διέλευση πεζών και οχημάτων 

από  τους διαμορφωμένους κόμβους.  
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4.3.2. Χωματουργικές Εργασίες 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ποσότητες υλικών εκσκαφής. 

Ωστόσο τα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν στο σώμα των 

υπαρχουσών οδών θεωρούνται ακατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο και θα πρέπει να 

απομακρυνθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. 

Τα αδρανή υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 

και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Τα υλικά αυτά διαχειρίζονται ως ΑΕΚΚ (Απόβλητα 

Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), από πιστοποιημένο διαχειριστή, όπως προβλέπεται στην 

ΚΥΑ υπ αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 τ.Β/24.08.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ». 

4.3.3. Οδοστρώματα 

Για τους σκοπούς της παρούσας το οδόστρωμα που προτείνεται να εφαρμοστεί αποτελείται από τις 

ακόλουθες στρώσεις. 

▪ Δύο (2) στρώσεις υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μία από ασύνδετα αδρανή 

υλικά. 

▪ Δύο (2) στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μία από ασύνδετα αδρανή 

υλικά. 

▪ Μία (1) ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. 

▪ Μία (1) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας , συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. 

4.3.4. Τεχνικά Έργα 

Κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης δεν προέκυψε η αναγκαιότητα κατασκευής τεχνικών έργων 

(τοίχοι κ.λπ.) 

4.3.5. Αποχέτευση – Αποστράγγιση Ομβρίων 

Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο το οποίο επαρκεί. Τροποιήσεις θα υπάρξουν στα φρεάτια 

απορροής λόγω μετακίνησης των πεζοδρομίων και του άξονα της οδού.  

4.3.6. Δανειοθάλαμοι – Αποθεσιοθάλαμοι – Αποστάσεις Μεταφοράς 

Τα ακατάλληλα χωματουργικά υλικά που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου, θα 

απομακρυνθούν και θα αποτεθούν σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. Ο πλησιέστερος 

αποθεσιοθάλαμος από την περιοχή του έργου βρίσκεται σε απόσταση >5 Km. 

Τα υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων ασφαλτικού αλλά και 

από την καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια 
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συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων η οποία κατά τον χρόνο συγγραφής της 

παρούσης βρίσκεται στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων σε απόσταση 10 Km περίπου. 

Τα υλικά οδοστρωσίας που θα απαιτηθούν θα ληφθούν από εγκεκριμένες και νομίμως λειτουργούσες 

λατομικές μονάδες. Η πλησιέστερη στο έργο μονάδα βρίσκεται κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή σε 

απόσταση 15 Km περίπου. 
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5 Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Κατά την κατασκευή του κόμβου αναμένεται να εντοπιστούν υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. η διαχείριση των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει 

να εκπονηθεί μελέτη μετατόπισής τους από τους αρμόδιους φορείς. 
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6 Αρχαιολογικές Έρευνες 

Λόγω της φύσης και της θέσης του έργου δεν αναμένεται να απαιτηθούν αρχαιολογικές έρευνες. Σε 

κάθε περίπτωση την ευθύνη των ερευνών έχει η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. 
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7 Διευθέτηση της Κυκλοφορίας κατά τη Κατασκευή 

Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση 

της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Οι φάσεις κατασκευής ενδεικτικά  

περιλαμβάνουν: 

▪ Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα, 

▪ Αποξήλωση πεχοδρομίων 

▪ Χωματουργικές εργασίες, 

▪ Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων, 

▪ Κατασκευή Η/Μ υποδομής 

▪ Κατασκευή πεζοδρομίων 

▪ Οδοστρωσία, 

▪ Ασφαλτικά 

▪ Η/Μ εγκαταστάσεις 

• Σήμανση Ασφάλιση 

Ο καθορισμός των φάσεων κατασκευής συναρτήσει των αναγκαίων κυκλοφοριακών μέτρων θα 

καθοριστεί στα πλαίσια της μελέτης προσωρινής σήμανσης εκτελούμενων έργων που θα εκτελέσει ο 

Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
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8 Εκτίμηση Δαπάνης 

8.1. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (Αρ. Φύλλου 1746, τεύχος 2ο, 19 Μαΐου 2017)  και 

ο Καθορισμός των ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 

4412/2016 (Αρ. Φύλλου 1956, τεύχος 2ο, 7 Ιουνίου 2017).  

Οι τιμές των εργασιών του τιμολογίου ελήφθησαν βάση της εγκυκλίου 7 (ΑΠ Δ11γ/ο/5/8-12 

Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατηγορίες έργου αναλόγως προϋπολογισμού.  

Για την εύρεση της τιμής του μεταφορικού έργου για τις εργασίες με αστερίσκο ελήφθησαν υπόψη 

τα ακόλουθα: 

▪ Διαχείριση ΑΕΚΚ: 10 Km 

▪ Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών προς αποθεσιοθάλαμο 5 Km. 

▪ Αδρανή Οδοστρωσίας: 15 Km 

▪ Ασφαλτικά: 15 Km. 

▪ Συνθήκες κίνησης: Οδοί εκτός πόλεως – Οδοί καλής βατότητας. 

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι 600.000,00 ευρώ με δαπάνες 

εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%. 
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