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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΕΝΑ
1

Το Σχέδ
διο Βιώσιμη
ης Αστικής Κινητικότητ ας Ηγουμεν
νίτσας

3

2

Συμμεττοχική διαδιικασία και διάλογος
δ

5

3

Ανάλυ
υση της κατάστασης κινητικότητας
ς

8

4

Ορισμ
μός προτερα
αιοτήτων κα
αι μετρήσιμω
ων στόχων

14

5

Ανάπττυξη ενός κο
οινού οράμα
ατος

15

6

Ορισμ
μός μετρήσιμ
μων στόχων

16

7

Ανάπττυξη σεναρίω
ων και αποτελεσματικώ
ών πακέτων
ν μέτρων

18

8

Προϋπ
πολογισμός
ς Προτεινόμεενων Έργων
ν και Υποσττηρικτών Μέέτρων – Χρο
ονοδιάγραμ
μμα

29

Το Σχέέδιο Βιώσιμη
ης

οπη και ολο
οκληρωμένη ανάπτυξη
... μία ισόρρο
λων των μέσων μετακίνησ
σης
όλ

Αστικκής Κιν
νητικόττητας

... μία αξιολόγηση των
μεελλοντικών επ
πιδόσεων

σημερινών
ν και των

... μία τακτική παρακολού
ύθηση, αξιολ
λόγηση και
ποβολή εκθέσ
σεων.
υπ

Ηγουμενίτσ
σας

Το
ο ΣΒΑΚ επιδιώκει
ε
να ...
 διασφαλίσε
ει ότι το σύσ
στημα μεταφορών είναι

Βιώσιμη
η Κινητικό
ότητα ...

προσιτό σεε όλους

«... η κινητικό
ότητα που ανταποκρίνετα
αι στις ανάγκκες
της κοινωνία
ας να κινείτα
αι ελεύθερα, να
ν ενισχύει ττην
προσβασιμό
ότητα, να επιικοινωνεί, να επιχειρεί και να
αναπτύσσει σχέσεις χωρίς
χ
να θυσιάζει
θ
άλλλες
βασικές αν
νθρώπινες και
κ
οικολογικ
κές απαιτήσ
σεις
σήμερα και στο μέλλον»

Οργανισμό
ός World Bu
ussiness Cou
uncil

τ
ελκυστικό
ότητα και την
ν ποιότητα
 βελτιώσει την
του αστικού
ύ περιβάλλονντος
τ
ασφάλεια
α (safety an
nd security)
 βελτιώσει την
των χρηστώ
ών του
 προάγει

τις
τ
μετακινή
ήσεις
ενέργεια (πεζή, ποδήλαττο)

με

ανθρώπινη
α

 μειώσει

το
ο θόρυβο κκαι την ατμ
μοσφαιρική
ρύπανση, τις εκπομπ
πές των αερίων του
θερμοκηπίο
ου και την κα
ατανάλωση εν
νέργειας

σει την αποττελεσματικότητα και τη
 να βελτιώσ
σχέση
κό
όστους-αποττελεσματικότη
ητας
μεταφοράς
ς προσώπωνν και αγαθών
ν.

... ένα στρ
ρατηγικό σχχέδιο που βασίζεται σ
στις
υφιστάμενες
ς πρακτικές σχεδιασμού
ύ και λαμβά
άνει
υπόψη του
υ τις αρχέές της ενο
οποίησης, ττης
συμμετοχής
ς και της αξξιολόγησης, έτσι ώστε να
καλύψει τις ανάγκες κινη
ητικότητας τω
ων ανθρώπω
ων
σήμερα καιι στο μέλλον
ρη
ν, με στόχο μια καλύτερ
ποιότητα ζω
ωής στις πόλεεις και τα περίχωρά τους
... ένα μακρ
ροπρόθεσμο
ο όραμα και σαφές σχέδ
διο
εφαρμογής
... μία συμμεετοχική προσ
σέγγιση με εμπλοκή πολιτώ
ών
και τοπικώ
ών φορέων στη διαδικασία λήψ
ψης
αποφάσεων
ν

σελ. 3

Αστική
ής
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Το Σχέέδιο Βιώ
ώσιμης
Κινητικό
ότητας (Σ
ΣΒΑΚ) ...

της

Η διαδικασ
σία
αν
νάπτυξης ενός
ΣΒ
ΒΑΚ ...

Υλοποιούμεε τα βήματα 3 έως και 7...


ΒΗΜΑ 1: Καθορισμό
ός δυνατοτήττων για ένα εεπιτυχημένο ΣΒΑΚ



ΒΗΜΑ 2: Καθορισμ
μός διαδικασ
σίας ανάπτυ ξης και πεδίίο εφαρμογή
ής του
υ
σχεδίου



ΒΗΜΑ 3: Ανάλυση της κατάστα
ασης κινητικό
ότητας και ανάπτυξη σεν
ναρίων
(ΣΤΑΔΙΟ
Ο Ι)



ΒΗΜΑ 4
4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος (ΣΣΤΑΔΙΟ Ι)



ΒΗΜΑ 5
5: Ορισμός προτεραιοτήτ
π
των και μετρή
ήσιμων στόχω
ων (ΣΤΑΔΙΟ Ι)



ΒΗΜΑ 6
6: Ανάπτυξη αποτελεσματτικών πακέτω
ων μέτρων (ΣΤΤΑΔΙΟ ΙΙ)



ΒΗΜΑ

7:

Συμφω
ωνία

για

σαφείς

α
αρμοδιότητες

και

κατανομή
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χρηματτοδότησης (Σ
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)


ΒΗΜΑ 8
8: Ενσωμάτω
ωση της παρα
ακολούθηση ς και αξιολόγ
γησης του σχ
χεδίου



ΒΗΜΑ 9
9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ



ΒΗΜΑ 10: Διασφά
άλιση ορθής
ς διαχείρισης
ς και επικοιν
νωνίας (καττά την
υλοποίηση του σχεδ
δίου)



ΒΗΜΑ 11: Αποτίμησ
ση άλλων εμπ
πειριών

σία
Η διαδικασ
αν
νάπτυξης του
ΣΒ
ΒΑΚ
Ηγ
γουμενίττσας
σττη βάση της
δι αδικασία
ας ELTIS

 1η συμμετ
τοχή του Δή
ήμου Ηγουμ
μενίτσας στη
ην

διάλο
ογος

Η συμμετοχή
ή των εμπλεκ
κομένων μερώ
ών (φορείς κα
αι
πολίτες) υπ
ποστηρίζει την
τ
ανάπτυξη ενός π ιο
αποτελεσμα
ατικού και απ
ποδοτικού σχ
χεδίου. Βοηθ
θά
στη νομιμοπ
ποίηση του σχεδίου και την βελτίωσ
ση
της ποιότητά
άς του. Οι πο
ολίτες αποτελ
λούν μια ειδικκή
υπο-ομάδα εμπλεκομένων, καθώς η συμμετοχχή
τους στη δ
διαδικασία σχεδιασμού
σ
είναι αφενό
ός
θεμελιώδες καθήκον των
τ
τοπικών
ν αρχών κκαι
αφετέρου μ
μία απαίτηση
η που καθορ
ρίζεται από ττις
οδηγίες της ΕΕ και τις διεθ
θνείς συμβάσ
σεις.

Με σττόχο τη
ην εξα
ασφάλιση
η
συντονισμού
μεταξύ
ύ
τω ν
ων χάραξξης και πολιτική ς
επιπέδω
αλλά κκαι την
ν εμπλο
οκή τω ν
πολιτών
ν πραγμα
ατοποιήθ
θηκαν ....
 1η Δημό
όσια διαβού
ύλευση Ηγο
ουμενίτσας μ
με

τίτλο «Καταγ
γραφή απόψ
ψεων φορέων και πολιτώ
ών
σχετικά
μ
με
τα
υφ
φιστάμενα
προβλήματτα
κινητικότητας του Δήμου
υ Ηγουμενίτσα
ας» (8/3/2017
7)
 Διαδικτυακή συμπλήρωση ερω
ωτηματολογίο
ου
πολιτών μεε αντικείμενο
ο, το αντικείμενο της 1 ης
Δημόσιας Δ
Διαβούλευσης
ς (8/3/2017 – 10/10/2017)
 Συμμετοχ
χή

ικανού δείγματος πολιτών
π
στη
ην
πραγματοπο
οίηση εξειδικ
κευμένων ερ
ρευνών μέσ ω
των οποίων μεταξύ άλλων δόθηκ
κε η ευκαιρίία
κατάθεσης α
απόψεων για
α θέματα που
υ αφορούν
 στην

πρόθεσ
ση,
και
υπό
ποιεες
προϋποθέσεις, χρήσης αστικώ
ών δημοσίω
ων
συγκοιν
νωνιών
έρευνα
δεδηλωμένη
ης
ησης (07/07//2017 - 17/07/2017) και
προτίμη
 στο
ον βαθμό ικαν
νοποίησης από
α
την χρήσ
ση

των υφ
φιστάμενων υποδομών
υ
πο
οδηλασίας κα
αι
πεζής μετακίνησης
ς - έρευνα ικανοποίηση
ης
ποδηλα
ατών και πεζώ
ών (3/5/2017
7 – 22/6/2017))
 Συγκρότη
ηση Ομάδας
ς Σχεδίου Βιώσ
σιμης Αστική
ής

Κινητικότητα
ας Δήμου Ηγουμενίτσας, αποτελούμεν
νη
από εκπροσ
σώπους τοπικ
κών φορέων (4/7/2017)

Στις
Σ
21 Μαρττίου 2018 η Ηγουμενίτσα
α αναδείχθηκ
κε
νικήτρια
ν
πό
όλη της ΕΕυρωπαϊκής Εβδομάδα
ας
Κινητικότητας
Κ
2017 στην κατηγορία για πόλεις με
μ
πληθυσμό
π
κά
άτω των 50..000 κατοίκω
ων. «Ο δήμο
ος
Ηγουμενίτσας
Η
ς τιμήθηκε διιότι ανέδειξε υποδειγματικ
κά
τα οφέλη της
ς βιώσιμης κιινητικότητας»», αναφέρει σε
σ
ανάρτησή
α
της
η
Ευρωπαϊκή
ή
Επιτροπ
πή,
συγχαίροντας
σ
ς την για τη β
βράβευσή τη
ης. Το βραβεείο
Ευρωπαϊκής
Ε
Εβδομάδας Κινητικότητας καταδεικνύ
ύει
τις σημαντικές προσπάθεειες των δημοτικών αρχώ
ών
για
γ
την προώθηση της αειφόρ
ρου αστική
ής
κινητικότητας,
κ
, ενώ το βραβ
βείο SUMP αν
ναγνωρίζει το
ον
εξαιρετικό
ε
βιώ
ώσιμο προγγραμματισμό της αστική
ής
κινητικότητας.
κ
.
Στις
Σ
30 Μαΐου 2018 πρα
αγματοποιήθη
ηκε η «Τελεττή
Βράβευσης
Β
των ελληννικών Συμμεετοχών στη
ην
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Ε
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ε
Κ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΣ 2017», σττο
Περιστύλιο
Π
το
ου Ζάππειου Μεγάρου, υπό
υ
την Αιγίδ
δα
της Α.Ε. του Προέδρου ττης Δημοκρα
ατίας. Σε κλίμ
μα
γιορτής
γ
και ενθουσιασμο
ε
ού, παρουσία
α 200 ατόμω
ων
από
α
την πολ
λιτική ηγεσία
α της χώρας, την Τοπικ
κή
Αυτοδιοίκηση
Α
, καθώς και τα συναρμόδια Υπουργεία
και
κ Φορείς, πρ
ραγματοποιή
ήθηκε η τελετή που ανέδειξε
τις δράσεις που
π
υλοποιήθ
θηκαν για τη
ην προώθησ
ση
της βιώσιμης κινητικότηταςς στις ελληνικ
κές πόλεις.
 Διαδικτυακή

συμπλή
ήρωση ερω
ωτηματολογίο
ου
πολιτών
π
με αντικείμενο
ο «Προτερα
αιότητες σττις
Προσδοκίες
Π
μας - Το ΟΡΑΜΑ της
ς πόλης τη
ης
Ηγουμενίτσας
Η
ς» (21/9/20177 – 30/10/2017)
 Διαδικτυακή

συμπλή
ήρωση ερω
ωτηματολογίο
ου
πολιτών
π
με αντικείμενο
ο «Εναλλακττικές αστική
ής
ανάπλασης
α
παραλιακής
π
ζώνης στον
ν μακρυχρόν
νιο
ορίζοντα
ο
20εττίας» (21/9/20017 – 17/11/2
2017)
 2η Δημόσια διαβούλευ
υση Ηγουμεν
νίτσας με τίτλ
λο

«Το
«
Όραμα της πόλη
ης μας - Παρουσίασ
ση
Προκαταρκτικ
Π
κών
Σεναρ
ρίων
Διαχ
χείρισης
τη
ης
Κινητικότητας
Κ
» (2/10/2017)).
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διαδικκασία και
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Συμμεετοχική
ή

Ευρωπαϊκή
Ε
Εβδομάδα
α
Κινητικό
ότητας,
το
ον
σημαντικότερ
σ
ε
για τη
ην
ο θεσμό σε ΕΕυρωπαϊκό επίπεδο
προαγωγή
π
βιώσιμων
β
πρ
ροτύπων κινη
ητικότητας και
κ
κατ’
κ
επέκταση για την διιαμόρφωση και ανάπτυξξη
περιβαλλοντικ
π
κού ήθους – διοργάν
νωση σειρά
άς
και ανταλλαγγή απόψεων
εκδηλώσεων
ε
ν με φορείς και
κ
πολίτες
π
(16-22
2/9/2017)

Τελική
ΤελικήΈκδοση
ΈκδοσηΣΒΑΚ
ΣΒΑΚ

σελ. 6
σελ. 6

Δελτίο Τύπου
07-10-2017

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ηγουμενίτσας
Η 1η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο
«Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα
υφιστάμενα
προβλήματα
κινητικότητας
του
Δήμου
Ηγουμενίτσας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη
συμμέτοχη φορέων, συλλόγων και πολιτών.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα
που έχοντας ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες,
προχωρά στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ και αυτό χάρη στις
συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και των
υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Στη σχετική ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας
(http://svak.igoumenitsa.gr) έχει αναρτηθεί το σχετικό
ερωτηματολόγιο, καθώς και υλικό που αφορά στην
εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος μετά το πέρας
της Διαβούλευσής δήλωσε:
«Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στοχεύοντας στη βιώσιμη και
αειφόρο ανάπτυξη εξασφάλισε μετά από συντονισμένες
προσπάθειες των υπαλλήλων του την ένταξη και
χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούμε τον δεύτερο Δήμο στην
Ελλάδα που αναπτύσσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο
διαδικασιών σχεδιασμού στον τομέα των μεταφορών.
Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της εικόνας του
Δήμου μας, καθώς δεν είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη,
αλλά αποτελεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με της
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης για την διασφάλιση της
καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών.
Η παρουσία φορέων και πολιτών στην 1η Δημόσια
Διαβούλευση αποδεικνύει ότι τόσο οι φορείς όσο και οι
πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό της
κινητικότητας και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της
καθημερινότητας τους.
Θέλω κλείνοντας να απευθύνω ένα κάλεσμα προς όλους
τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν ενεργά απαντώντας
στο ερωτηματολόγιο ή να αποστέλλοντας τις προτάσεις και
τους προβληματισμούς τους».
Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας

2η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του
Δήμου Ηγουμενίτσας
Τη
Δευτέρα
2
Οκτωβρίου
2017
πραγματοποιήθηκε
η
2η
Δημόσια
Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ)
του
Δήμου
Ηγουμενίτσας με τίτλο «Το Όραμα της πόλης
μας - Παρουσίαση Προκαταρκτικών Σεναρίων
Διαχείρισης της Κινητικότητας» στην οποία
συμμετείχαν
εκπρόσωποι
του
Δήμου,
Φορέων, Συλλόγων, καθώς και απλοί πολίτες.
Αρχικά παρουσιάστηκε από τους μελετητές η
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και
η αξιολόγησή της, πως προέκυψε το όραμα
και οι στόχοι του Δήμου και αναπτύχθηκαν τα
προκαταρκτικά σενάρια Διαχείρισης της
κινητικότητας. Ακολούθησαν σχόλια και
παρατηρήσεις από τους παρευρισκόμενους
συμβάλλοντας
με
αυτό
τον
τρόπο
εποικοδομητικά στον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.
Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου να
ενημερωθούν
και
να
υποβάλουν
τις
προτάσεις – παρατηρήσεις τους για το ΣΒΑΚ,
καθώς αυτό θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη
των επόμενων ετών για τα έργα, που
αφορούν στην κινητικότητα στη πόλη μας.
Ολόκληρο το υλικό που αφορά το ΣΒΑΚ έχει
αναρτηθεί στην σελίδα svak.igoumenitsa.gr .
Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας
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Δελτίο Τύπου

Ανάλυση της
κατάστασης
κινητικότητας

Το πολεοδομικό και κοινωνικοοικονομικό προφίλ της πόλης ...
 Στην

Δημοτική
Κοινότητα
Ηγουμενίτσας
αναπτύσσονται οι κεντρικές λειτουργίες της πόλης
σε μια γραμμική κυρίως ζώνη μεταξύ της
παραλιακής οδού (Εθνικής Αντίστασης) και της
οδού Κύπρου με προεκτάσεις στην περιοχή πάνω
από το βόρειο τμήμα του Δασυλλίου
 Η

Δημοτική Κοινότητα της Ηγουμενίτσας,
αποτελεί τον πολυπληθέστερο και αστικότερο
οικισμό (με πληθυσμό 9.145 κατοίκους, 49 κάτοικοι/
εκτάριο) και έλκει/ παράγει το μεγαλύτερο όγκο
μετακινήσεων
 Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει μεταξύ των

δύο Εθνικών Απογραφών (2001 & 2011 )μια μικρή
αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση εμφανίζεται
εντονότερη
σε
νεότερους
και
πλέον
αστικοποιημένους οικισμούς. Στην πόλη της
Ηγουμενίτσας
παρουσιάζεται
αριθμητική
στασιμότητα, ενώ σε παλαιότερους οικισμούς
παρουσιάζεται εμφανής μείωση.
 Αν συγκρίνουμε μεταξύ τους τα στοιχεία των

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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τριών
τελευταίων
απογραφών
στην
Δ.Ε
Ηγουμενίτσας, εμφανίζεται μια σταθερή τάση
αύξησης του πληθυσμού στη δεκαετία η οποία
κυμαίνεται μεταξύ 17,4%-26,5%, με μέση τιμή
αύξησης 23,2%.
 Η αναλογία φύλου επί του πληθυσμού των

οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας
εμφανίζεται ισόρροπη στο σύνολό της Δ.Ε -με τις
γυναίκες να προηγούνται ελάχιστα, τόσο στο
σύνολο της ΔΕ (49,63 προς 50, 37) όσο και στην
πόλη της Ηγουμενίτσας (48,46 προς 51,53).
 Όσον

αφορά στην ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσμού η ηλικιακή ομάδα 30-39 εμφανίζεται ως
η πολυπληθέστερη και έπονται οι ηλικιακές ομάδες
40-49 και 50-59 στους περισσότερους οικισμούς της
ΔΕ Ηγουμενίτσας., Το ίδιο συμβαίνει και στους
οικισμούς Πέρδικας, Πλαταριάς και Συβότων.

 Ο

δείκτης γήρανσης παρατηρείται γενικά
ανεβασμένος
περιγράφοντας
έναν
«σχετικά
γερασμένο» πληθυσμό» στην περιοχή παρέμβασης,
παραμένει ωστόσο αρκετά χαμηλότερος του
Εθνικού Δείκτη.
 Έχουν

καταγραφεί 2.116 άνεργοι (ποσοστό
19,43 επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) εκ
των οποίων 1.251 άνδρες και 865 γυναίκες. Οι
οικονομικά μη ενεργοί ανέρχονται σε 57,81% επί του
συνόλου του πληθυσμού. Σε σχέση τώρα με τον
τομέα εργασίας ο τριτογενής τομέας φαίνεται να
προηγείται κατά πολύ των άλλων δύο. Σύμφωνα με
τους παραπάνω πίνακες και συγκρίνοντας τα
στοιχεία Απογραφής 2001 και 2011 ο πρωτογενής
και ο δευτερογενής τομέας φαίνεται να έχουν
υποχωρήσει κατά 38% και 21,13 % αντίστοιχα ενώ ο
τριτογενής έχει αυξηθεί κατά 20%.
 Σε

επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων η ΔΕ
Ηγουμενίτσας παρουσιάζει αριθμητικά, εύλογα
λόγω πληθυσμού, την μεγαλύτερη ανεργία με 1.379
ανέργους.
 Οι άνεργοι της ΔΕ Ηγουμενίτσας κατέχουν το
65% της συνολικής ανεργίας του Δήμου. Η ανεργία
σε σχέση με την απογραφή του 2001 φαίνεται σε
επίπεδο Δήμου να έχει αυξηθεί κατά 61%. Η αύξηση
αυτή εκτιμάται ως σημαντική με δεδομένη την μικρή
αύξηση του αριθμού των οικονομικά ενεργών
πολιτών και τον ουσιαστικά σταθερό αριθμό
απασχολούμενων.
 η Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας, -ειδικά στο

κομμάτι
του
στενότερου
Πολεοδομικού
Συγκροτήματος- εμφανίζεται να έχει πλέον οξύ
πρόβλημα
θέσεων
στάθμευσης.
Σε
μια
λεπτομερέστερη εξέταση της αναλογίας του
αριθμού των αυτοκινήτων με τις υφιστάμενες θέσεις
στάθμευσης ανά οικοδομικό τετράγωνο (βάσει
στοιχείων απογραφής 2011) καθίσταται σαφές ότι
ειδικά στην πόλη της Ηγουμενίτσας υπάρχει
οξυμένο πρόβλημα θέσεων στάθμευσης, το οποίο
παρουσιάζει πιθανώς συσχετικό και με την
αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού σε κάποια
οικοδομικά τετράγωνα.
 Στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Ηγουμενίτσας,

αναπτύσσονται σε σημαντικό βαθμό χρήσεις
λιανικού εμπορίου, εστίασης – αναψυχής και
γραφείων. Καταγράφονται επίσης: η πλειοψηφία
των χώρων διοίκησης (Δημαρχείο, Περιφερειακή
Ενότητα, Αστυνομία, ΟΤΕ, Δασαρχείο, Ελεγκτικό
Συνέδριο, Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Εφορία (ΔΟΥ),
χρήσεις πρόνοιας, εκπαίδευσης, εκκλησίας καθώς
και ένας μεγάλος χώρος πρασίνου (Δασύλλιο που
περιέχει και ερείπια του Κάστρου).Σημαντικό στοιχείο

γνώρισμα ττης πόλης, γεγονός
γ
που απορρέει απ
πό
τη χωρική έκταση που
υ καταλαμβά
άνει αλλά κκαι
συνδέεται κκαι με τη σημασία του στο
ρο
σ
γενικότερ
σύστημα λ
λιμένων της χώρας. Η περιοχή τ ου
λιμανιού δ
διατρέχει το μεγαλύτερο
ο τμήμα ττης
παραλιακής
ς ζώνης της πόλης
π
εντασσ
σόμενο ως έν
ένα
σημείο στον
ν λειτουργικό
ό ιστό της . Κι
Κ αυτό, γιατ ί η
ι χρήσεις π ου
περιοχή του
υ λιμανιού περιλαμβάνε
π
απευθύνοντται και εξυπ
πηρετούν τον
ν πολεοδομιικό
ιστό και ττους κατοίκους. Στις χρήσεις
χ
αυττές
συμπεριλαμβάνονται χώ
ώροι στάθμεευσης, πάρκκο,
χώροι διοίκκησης (Λιμεεναρχείο, Τεελωνείο, ΕΟ
ΟΤ),
πολιτιστικό κέντρο, αλ
λιευτικό κατα
αφύγιο, χώρ
ροι
αθλητισμού – γήπεδα καθώς και η προβλεπόμεενη
μαρίνα αναψυχής.
 Στην

π
πολεοδομική
ενότητα
Λαδοχωρί ου
καταγράφον
νται χρήσεις τοπικού κέντρου συνοικία
ας,
εκπαίδευσης
ς, εκκλησίας, πρόνοιας, παιδικής
π
χαρά
άς,
διοίκησης (δικαστήρια, ΚΤΕΛ, Δ/νση Πρόνοια
ας,
Επιμελητήριο
ο), εμπορίο
ου (ενός σουπερμάρκε
σ
ετ),
ελεύθεροι
χώροι
αν
νάμεσα
σττα
ΟΤ
π ου
χρησιμοποιο
ούνται για σττάθμευση.
 Η

Νέα Σελεύκεια αποτελεί κυ
υρίως περιο
οχή
κατοικίας κκαι η όποια ανάπτυξη χρήσεων γ
γης
συγκεντρών
νεται
επί
α
της
ΠΕΕΟ
του
άξονα
Ηγουμενίτσα
ας – Ιωαν
ννίνων (χρή
ήσεις τοπικκού
κέντρου συν
νοικίας, εμπο
ορικές χρήσειις κτλ) ενώ σ
στο
βόρειο τμήμ
μα της λειτου
υργούν χρήσ
σεις κοινωνικώ
ών
υποδομών – εξυπηρ
ρετήσεων, πρόνοιας
π
κκαι
αθλητισμού.
 Η Εθνική
ή Αντίσταση αναπτύσσεται τα τελευτα
αία

χρόνια και α
αναμένεται να
α διατηρήσει αυτή την τάσ
ση
στην προοπ
πτική της παρ
ρούσας μελέττης.

 Το 50%, νοικοκυριά με 1 και 2 μέλη, το
τ άλλο 50%,,

νο
οικοκυριά με 3 έως 5 μέλη
 Σύμφωνα

με την απ
πογραφή το
ου 2011, ο
αρ
ριθμός των ΙΧ οχημάτω
ων ανέρχετα
αι σε 3.482
2
(δ
δείκτης ιδιοκττησίας 377 ΙΧ ανά 1.00
00 μόνιμους
ς
κα
ατοίκους).
 Το

μεγαλύ
ύτερο ποσο
οστό, νοικο
οκυριά
διαθέτουν ως βασικό όχημα
α το Ι.Χ. (85%
%)

που
υ

 Μόλις 1% των νοικοκυ ριών διαθέτε
ει ως βασικό
ό

όχχημα το ποδή
ήλατο
 Σημαντικό το
τ ποσοστό ττων νοικοκυρ
ριών που δεν
ν

διαθέτει κανένα
α όχημα (11%
%)
 Στην πλειοψ
ψηφία των συ
υνεντεύξεων δεν δόθηκαν
ν

σττοιχεία
οικογενειακού
επ
παγγέλματος

εισοδήμ
ματος

καιι

 Το 60% των
ν μετακινήσεω
ων πραγματο
οποιήθηκε μεε

Ι.Χ
Χ. (ως οδηγός και ως επιβ
βάτης)
 Σημαντικό το ποσοστό
ό των μετακιν
νήσεων που
υ

πρ
ραγματοποιή
ήθηκε με τα πόδια (26%)
απ
ποστάσεις μεεγαλύτερες τω
ων 100 μέτρω
ων

για
α

 Οι μετακινή
ήσεις με ποδή
ήλατο μόλις στο
σ 3%
 Το 67% των
ν μετακινήσεω
ων με σκοπό μετακίνησης
ς

«εεργασία» & «εεπιστροφή σττο σπίτι»
 Μετακινήσε
εις

με Ι.Χ. στην συντρ
ριπτική τους
ς
πλ
λειοψηφία (62
2%) με 1 άτομ
μο στο όχημα
α.
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 Η περιοχ
χή του λιμένα αποτελεί το χαρακτηριστι
χ
ικό

Το
ο προφίλ
λ των μεετακινήσεεων
σύμφωνα
σ
α με τα ευ
υρήματα
α
σχετικής
σ
έρευνας
έ
προέλευ
υσης –
προορισμ
π
μού σε ικκανό δείγ
γμα
νοικοκυρ
ν
ιών ...
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είναι η ύπ
παρξη και λειτουργία
λ
της
τ
Δημοτικκής
Αγοράς επί της οδού Σελ
λλών σε γραμ
μμική επαφή με
το Δασύλλιο
ο.

Προβλή
ήματα κα
αι εισηγήσ
σεις
επίλυση
ης σε ότι αφορά στις
υφιστάμ
μενες συ
υνθήκες
κινητικότητας ...

 Παράλληλα
α, κρίνεται

Το περπάτη
ημα και η πρ
ροσβασιμόττητα ΑμεΑ
ΣΗΜΕΡΑ

συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών φαίνεται να
α
ξεεχωρίζει η ανά
άγκη:

 Το

κύριο
χαρακτηριστικό
όλων
τω
ων
συλλεκτηρίω
ων οδών είναι
ε
τα μικ
κρού πλάτο
ους
πεζοδρόμια, τα οποία δεν επ
πιτρέπουν ττην
ανεμπόδιστη
η και ασφαλή κίνηση των
ν πεζών, ενώ
ώη
έλλειψη οργ
γανωμένων διαβάσεων
δ
μεε ράμπες Αμ
μεΑ
και οδηγών
ν τυφλών, τα
α καθιστούν απαγορευτιικά
για την κίνησ
ση των ατόμω
ων με ειδικές ανάγκες
 Επιπρόσ
σθετα, η αμφίπλευρη στάθ
θμευση, ακό μη

και σε οδού
ύς διπλής κυκ
κλοφορίας, δυσχεραίνει
δ
ττην
κίνηση των οχημάτων, αλλά
α
και των
ν πεζών που σε
πολλές περιπτώσεις ανα
αγκάζονται να
α κινούνται σ
στο
οδόστρωμα
α
 Μικρότερ
ρο από το μισό μήκος
ς μίας τυπικκής

διαδρομής γίνεται σε δρ
ρόμους χωρίς πεζοδρόμ
μια,
ενώ δεν λείπ
πουν και οι περιπτώσεις
π
που
π
το σύνο
ολο
του μήκους
ς είναι χωρίίς καθόλου πεζοδρόμια
α αξιοσημείωττη η επίθεσ
ση από αδέσποτα
α
π ου
αναφέρθηκεε
 Η αναψυ
υχή & η άθλη
ηση/ υγεία οι κύριοι σκοπ
ποί

πεζής μετακκίνησης

αναγκαία η κατασκευή
ή
υπ
ποδομών απ
πό δημόσιου
υς και ιδιωτικ
κούς φορείς,,
σεε πεζοδρόμια
α, πλατείες κα
αι κτίρια, για την
τ ελεύθερη
η
κα
αι απρόσκοπ
πτη διακίνηση
η ΑμεΑ
 Μεταξύ εναλλακτικών μέτρων βελ
λτίωσης των
ν

 δημιουρ
ργίας διαβάσ
σεων πεζών
 εξυπηρέ
έτησης ΑμεΑ & ΑΜΚ

της οδδηγικής
οδηγών
ν οχημάτων

 βελτίωσ
σης

συ
υμπεριφοράς
ς

 Το 70% των
ν συμμετεχόνντων στην σχ
χετική έρευνα
α

ικα
ανοποίησης πεζών δήλλωσαν διατεεθειμένοι να
α
χρ
ρησιμοποιούν
ν την πεζή μετακίνηση καθημερινά
ά
πρ
ρος/ από την εργασία το
ους, με την προϋπόθεση
π
η
υλ
λοποίησης μέτρων βελτ
λτίωσης των
ν συνθηκών
ν
πεερπατήματος
ς
 Μεταξύ

των
πρ
ροτάσεων
επέκτασης
ς
υφ
φιστάμενων
ή/
και
δημιουργ
γίας
νέων
ν
πεεζοδρόμων/ πεζοδρομίωνν ξεχωρίζουν
ν:
 Η κατασ
σκευή πεζοδρ
ρομίων σε Γραικοχώρι &
Λαδοχώ
ώρι
 Η επέκ
κταση του πεζοδρόμου
υ στην 49
9
Μαρτύρ
ρων μέχρι τηνν Ε.Ο.
 Η επέκτ
ταση του υφ
φιστάμενου παραλιακού
ύ
ποδηλατοδρόμου/ π
πεζοδρόμου (Λιμάνι – ΤΕΙΙ
- Δρέπα
ανο/ camping
g).

 Ευρέως χρησιμοποιο
ούμενοι πεζό
όδρομοι αυττοί

της παραλια
ακής προς Δρέπανο
Δ
και της κεντρικκής
περιοχής
 Οι απόψ
ψεις διίσταντται (60-40) ως προς ττην

ποιότητα τω
ων υφιστάμενων πεζοδρόμων μετα
αξύ
των θετικών
ν και αρνητικώ
ών σχολίων, αντίστοιχα.
α
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 Τα κύρια
α προβλήματα της πεζή
ής μετακίνησ
σης

αφορούν σεε:
 προβ
βληματικές υπ
ποδομές
βλάστηση,
 καθα
αριότητα,
φωτισμ
μό,
αδέσπ
ποτα, εμπόδια & στάθμευ
υση
 θέματτα
ασφάλειας,
αστυ
υνόμευσης
&
οδηγιικής συμπεριφοράς.

Το περπάτη
ημα και η πρ
ροσβασιμόττητα ΑμεΑ
ΑΥΡΙΟ
 Προκύπττει επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργ
γία

ενός εκτεταμένου δικτύο
ου κίνησης πεζών
π
που να
συνδέει τις γ
γειτονιές της Ηγουμενίτσα
ας μεταξύ το
ους
αλλά και με τον κεντρικό πυρήνα και την παραλια
ακή
ζώνη, προσ
σελκύοντας και ενθαρρ
ρύνοντας το
ους
κατοίκους της πόλης να περ
ριορίσουν τις
μετακινήσεις
ς με ΙΧ

Το
ο ποδήλατο ΣΗΜΕΡΑ
 Σοβαρές κα
αι εκτεταμένεςς ελλείψεις σττις υποδομές
ς

πο
οδηλατοκίνησ
σης εντοπίζο
ονται στο σύν
νολο σχεδόν
ν
τη
ης πόλης
 Κυρίως με σκοπό την α
αναψυχή & την
τ
άθληση//

υγ
γεία
 Μεγαλύτερο από το μισ
σό ή/ και σχ
χεδόν όλο το
ο

μή
ήκος μίας τυπικής
πο
οδηλατοδρόμ
μου

δια
αδρομής

γίνεται

εκτός
ς

 Οι απόψ
ψεις διίσταντται (50-50) ως προς ττην

 Θέματα ασ
σφάλειας, ασ
στυνόμευσης
ς & οδηγικής
ς

ποιότητα ττων υφιστά
άμενων ποδ
δηλατοδρόμω
ων
μεταξύ των θ
θετικών και αρνητικών
α
σχολίων

συμπεριφοράς
ς

 Μεταξύ εναλλακτικώ
ών μέτρων βελτίωσης
β
τω
ων

συνθηκών κυκλοφορία
ας των ποδηλάτων π ου
παρουσιάσθ
θηκαν & πο
ου όλα αξιολ
λογήθηκαν ω
ως
πολύ σημαν
ντικά, φαίνον
νται ιδιαίτερα να ξεχωρίζο
ουν
τα:

 Συχνές κλοπ
πές ποδηλάττων

Το
ο ποδήλατο ΑΥΡΙΟ

 Η μείω
ωση ταχυτήτω
ων κυκλοφορ
ρίας οχημάτω
ων

Κα
αταδεικνύεται η αναγκαιόττητα ενός
ολ
λοκληρωμένο
ου δικτύου πο
οδηλάτων πο
ου θα
συνδέει τον υφ
φιστάμενο πο
οδηλατόδρομ
μο της οδού
49
9 Μαρτύρων με εκείνον πο
ου εκκινεί από
ό τα ΤΕΙ και
οδ
δηγεί στο Δρέπανο, καλύπ
πτοντας όλο το
πα
αραλιακό μέττωπο και σημ
μεία ενδιαφέρ
ροντος εντός
τη
ης πόλης.

 Η

Οι
Ο Δημόσιες Συγκοινωνίίες ΣΗΜΕΡΑ

 Η

δημιουργία εκτενούς
ου ποδηλατο
οδρόμων
δικτύο

δημιουργία
ποδηλάτων

χώρων

ολοκληρωμέν ου

στάθμευσ
σης

 Το δίκτυο Μέσων Μα
αζικής Μεταφ
φοράς είναιι

 Η βεελτίωση της οδηγικής συμπεριφορ άς

οδηγώ
ών οχημάτων
ν

πρ
ροσανατολισ
σμένο στο ννα συνδέει με ιδιαίτερα
α
αρ
ραιά δρομολ
λόγια τους οι κισμούς του Δήμου με το
ο
κέέντρο της πόλης και ως εεκ τούτου παρατηρούνταιι
πο
ολύ χαμηλά επίπεδα
ε
επιβα
ατικής κίνηση
ης
 Σύμφωνα

με τα ευ
υρήματα τη
ης έρευνας
ς
δεεδηλωμένης προτίμηση
ης,
το
προφίλ
των
ν
δυ
υνητικών χρη
ηστών Δημο
οσίων Συγκο
οινωνιών έχειι
ως
ω εξής:
 η πλειοψ
ψηφία μετακιννείται προς το κέντρο της
ς

πόλης 2-3 φορέές
(ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)

την

ημ
μέρα

(45%))

 το

μεγαλύτερο
ποσοστό
(51%)
των
ν
μετακινή
ήσεων με πρ
ροορισμό το
ο κέντρο της
ς
πόλης έχει
έ σκοπό τηνν εργασία (ΣΚΟΠΟΣ)

 Οι μισοίί περίπου τω
ων ερωτώμεενων δήλωσ
σαν

διατεθειμένο
οι να χρησ
σιμοποιούν το ποδήλα
ατο
καθημερινά προς/ από την εργασία
α τους, με ττην
προϋπόθεσ
ση υλοποίησης μέτρων βελτίωσης
β
τω
ων
συνθηκών μ
μετακίνησης
 Δεν ανα
αφέρθηκε κά
άποιο σοβαρ
ρό περιστατιικό

ατυχήματος
ς με εμπλοκή ποδηλάτη
π

 η συχνό
ότερα εμφανιιζόμενη (35,4
4%) συνολική
ή

διάρκεια
α μετακίνηση
ης με Ι.Χ. προ
ος το κέντρο
ο
της πόλ
λης είναι τα 100 λεπτά (ΧΡΟ
ΟΝΟΣ)
 οι περισ
σσότεροι τω
ων ερωτώμεν
νων (60,4%))

δήλωσα
αν ως κόστο
ος μετακίνησ
σης προς το
ο
κέντρο της πόλης τα
α 50 λεπτά του € ή το 1€
€
(ΚΟΣΤΟΣ)

σελ. 11

 Μεταξύ
των
προτάσεων
σης
επέκτασ
υφιστάμενω
ων
ή/
κ
και
δημιου
υργίας
νέω
ων
ποδηλατοδρ
ρόμων ξεχωρ
ρίζουν:
 Η

επέκτταση του υφιστάμενου
υ παραλιακκού
ποδηλατοδρ
ρόμου (Λιμάν
νι – Δρέπανο/camping)
σύν
νδεση
ποδηλατοδρ
ρόμων

όλω
ων

των

υφιστάμενω
ων

 Η επέκτασή τους στο κέντρο της πόλης
π
 Τα

κύρια
αφορούν σεε:

προβλήμ
ματα

που

καταγράφηκκαν

 Καθαριό
ότητα, βλάστηση, φωτισμ
μός, αδέσπο
οτα

& ποιότητα εεπιφάνειας κυκλοφορίας ποδηλάτων

 το κόστος, ο χρόν
νος, η αξιοπ
πιστία και η

ύπαρξη εναλλακτικκών
αξιολογ
γούνται
ωςς
χαρακτη
ηριστικά, ενώ
ώ η
σχεδόν εξίσου, τό
όσο

μέσων μεταφοράς
ς
«πολύ»
σημαντικά
ά
ασφάλεια
α, θεωρείται,,
«αρκετά
ά» όσο καιι

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

 Η

«πολύ
ύ» σημαντικό
μετακκίνηση.

χαρακττηριστικό

σ
στη

 Η συχνότερα εμφανιζό
όμενη συνολ
λική διάρκεια
α

 Η χαμηλ
λή ανταπόκρ
ριση του επιβ
βατικού κοιν ού

μεετακίνησης είναι τα 10 λεπ
πτά (35.4%). Ακολουθούν
ν
οιι 5λεπτες (14
4.6%) και οι 15λετπες (11.5%). Όσον
ν
αφ
φορά στη διάρκεια εντόςς οχήματος η συχνότερα
α
εμ
μφανιζόμενη είναι 8 λλεπτά (18.8%
%), ενώ οιι
πεερισσότεροι ερωτηθέντεςς (56.3%) δήλ
λωσαν ότι το
ο
σκέλος της μετακίνησης το
ους που γίνετται εκτός του
υ
οχχήματος δεν ξεπερνά το έννα λεπτό (0 ή 1 λεπτό).

Οι Δημόσιεες Συγκοινω
ωνίες ΑΥΡΙΟ
στην υφιστά
άμενη συγκο
οινωνία επιτά
άσσει την λήψ
ψη
άμεσων μέέτρων για την οργάν
νωση αστικώ
ών
γραμμών
επιβατικών
που
θα
α
καλύπτο
ουν
τουλάχιστον
ν
τις
μεετακινήσεις
εντός
ττης
Πολεοδομική
ής Κοινότητα
ας Ηγουμεν
νίτσας και ττην
παραλιακή ζζώνη
 Τα

ευρ
ρήματα της
ς έρευνας δεδηλωμέν
νης
προτίμησης
ς,
είναι
για
ττην
ενθαρρυντικά
μεταστροφή
ή των πολιτώ
ών προς τα ΜΜΜ, καθώ
ώς
αριθμός όσ
σων ήταν αρ
ρχικά κατηγορ
ρηματικοί με τη
χρήση του ΙΙΧ (σίγουρα ΙΧ), μειώνετα
αι σε σημαντιικό
ποσοστό (ττης τάξης του 65%) όταν η εναλλακτιική
μετακίνηση με λεωφορ
ρείο προσφέέρεται δωρεά
άν,
ττης
ανεξάρτητα από τη χρονική διιάρκεια
μετακίνησης
ς με ΙΧ ή με λεωφορείο (εντός ή εκττός
οχήματος).

Τα μηχανοκ
κίνητα ιδιωττικά μέσα μεεταφοράς
ΣΗΜΕΡΑ

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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 Ο κύριος όγκος των
ν κινήσεων των οχημάτω
ων

εντός της πόλης της Ηγουμενίτσα
ας, οδεύει κα
ατά
μήκος του παραλιακού άξονα Ιονίο
ου Πελάγους
ς –
οστόλων – Εθνικής Αν
ντιστάσεως με
Αγίων Απο
κυκλοφορια
ακό φόρτο αιχχμής περίπου
υ 700 ΜΕΑ α νά
κατεύθυνση
η, εκ των οπο
οίων το 5% είναι φορτηγ
γά.
Μέχρι την έναρξη λεειτουργίας της Εγνατία
ας,
αποτελούσεε την κύρια οδ
δό προσπέλα
ασης προς ττον
Λιμένα, με υψηλούς φόρ
ρτους και βαρ
ριά κυκλοφορ
ρία
ουσία αποτελ
λούσε ένα φράγμα και έν
ένα
που στην ο
δύσκολα πρ
ροσπελάσιμο
ο εμπόδιο των κατοίκων ττης
πόλης και ττων επισκεπτών προς την
ν παραλία. ΣΣτη
σημερινή μο
ορφή του κα
αι παρά το γεγονός ότιι η
βαριά κυκλο
οφορία και οι προσπελά
άσεις προς το
τμήμα ναυσιπλοΐας εξωτερικού διοχετεύοντται
απευθείας στο λιμάν
νι μέσω της
τ
Εγνατία
ας,
ντικό εμπόδιο
ο –
εξακολουθείί να αποτελεεί ένα σημαν
φράγμα για
α να επέλθει η επιθυμητή
ή ώσμωση ττης
πόλης με τη θάλασσα κα
αι το παραλια
ακό μέτωπο

 Η εργασία είναι ο βασικκός σκοπός μετακίνησης
ς

μεε αυτοκίνητο
ο στο κέντρο
ο της πόλης
ς ( 51% των
ν
ερ
ρωτηθέντων)
 Αξιοσημείω
ωτο είναι το γεγονός ότι
ό ο κύριος
ς

όγ
γκος των στταθμεύσεων των επισκεπ
πτών και των
ν
ερ
ργαζομένων στο εμπόριο
ο – διοίκηση – υπηρεσίες αν
ναψυχή
συσσωρεύετα
αι
κατά
μήκος
μ
της
ς
πα
αραλιακής οδού
ο
και στο
ους χώρους στάθμευσης
ς
ηθεί
στην
πο
ου
έχουν
δημιουργη
παραλία,,
δη
ημιουργώντα
ας ένα πρόσ
σθετο εμπόδιο – φράγμα
α
πρ
ρος τη θάλασ
σσα
 Παρά

το γεγονός ότι οι φόρτοι
φ
των
ν
συλλεκτηρίων οδών δενν θεωρούντται ιδιαίτερα
α
υψ
ψηλοί, τα φτωχά
φ
γεωμεετρικά τους στοιχεία, το
ο
υφ
φιστάμενο ανάγλυφο μεε τις έντονες
ς σε αρκετές
ς
πεεριπτώσεις κλίσεις και οι παράνο
ομες, λόγω
ω
των
οδώνν,
σττενότητας
σταθμεεύσεις,
δεν
ν
διασφαλίζουν τις προσήκο
ουσες, για μία σύγχρονη
η
πό
όλη, συνθήκ
κες οδικής α
ασφάλειας και
κ
επιπέδου
υ
εξξυπηρέτησης τόσο για του
υς πεζούς, όσο και για τα
α
οχχήματα
 Επιπρόσθετα, η έλλειψ
ψη διακριτής ιεράρχησης
ς

τω
ων οδών, δεν
ν επιτρέπει το
ον σχηματισμό συνθηκών
ν
γεειτονιάς με τοπικές α
ασφαλείς οδ
δούς ήπιας
ς
κυ
υκλοφορίας.

 Οι μετακ
κινήσεις με ΙΧ επιβατηγό γίνονται κα
ατά

κύριο λόγο από οχήματτα με μόνο επιβαίνοντα ττον
οδηγό (62%
ό).
% των μετακ
κινήσεων με ΙΧ επιβατηγό
Ακολουθούν
ν οι μετακιν
νήσεις με δύ
ύο άτομα σ
στο
όχημα (29%
%) και με τρία
α (6%). Όσο
ον αφορά σ
στις
μετακινήσεις
ς με άλλο τύ
ύπο οχήματο
ος, για μεν τις
δίκυκλες μη
ηχανές με κυ
υβισμό άνω των 50κ.ε. σε
ποσοστό 7
73% γίνονται με ένα άτο
ομο, για δε τα
ημιφορτηγά
ά σε ποσοστό
ό 83% γίνοντα
αι με ένα άτο μο
και 17% με δ
δύο άτομα.

Τα
α μηχανοκίν
νητα ιδιωτικ
κά μέσα μετα
αφοράς
ΑΥΡΙΟ
Α
 Στην υφιστ
τάμενη κατάσ
σταση έχει ολοκληρωθεί
ο
ί

το
ο τμήμα της περιφερειακκής οδού μέέχρι την οδό
ό
Πά
άργας. Η ολο
οκλήρωση τη
ης περιφερεια
ακής οδού, η
οπ
ποία θα πα
αρακάμπτει ττην Ηγουμενίτσα και θα
α

ενώνει την Εγνατία Οδό με την παλαιά Ε.Ο
Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας στο ύψος του οικισμού
της Εθνικής Αντίστασης, θα δώσει τη δυνατότητα
αναδιάρθρωσης της κυκλοφοριακής οργάνωσης
της παραλιακής ζώνης και θα έχει ως αποτέλεσμα
την μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων, αφού
όλες οι διαμπερείς κινήσεις (που δεν θα έχουν ως
προορισμό την παραλία και το κέντρο της πόλης)
θα διοχετεύονται μέσω αυτής, χωρίς να
επιβαρύνονται οι βασικές αρτηρίες της πόλης, τόσο
από διερχόμενα ΙΧ όσο και από βαρέα οχήματα.
Σήμερα βρίσκεται σε στάδιο Προκαταρκτικής
μελέτης το τμήμα της μέχρι την Ε.Ο ΙωαννίνωνΗγουμενίτσας.
Η ολοκλήρωση των έργων
κατασκευής της θεωρείται,, ότι θα έχει ολοκληρωθεί
σε 20 έτη (μακροπρόθεσμος ορίζοντας)
 Επιθυμία όλων (πολιτών και φορέων) αποτελεί η

ανάπλαση
του
παραλιακού
μετώπου,
με
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για περπάτημα,
ποδηλασία και αναψυχή, που θα συντελέσει συν
τοις άλλοις να γίνει η πόλη τόπος προορισμού και
έλξης επισκεπτών, τόσο μέσω της στεριάς, όσο και
μέσω της θαλάσσης (κρουαζιέρα, σκάφη
αναψυχής).

Τα κύρια συμπεράσματα ...
 Η κεντρική περιοχή της πόλης της Ηγουμενίτσας

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας

καθώς έχει άρει τη χωρική και λειτουργική
απομόνωση της πόλης και του Νομού γενικότερα
 Η μερική ολοκλήρωση της κατασκευής της
περιφερειακής οδού της πόλης δεν έχει συμβάλλει
στην αποφόρτιση της από την διαμπερή
κυκλοφορία (ΙΧ και βαρέων οχημάτων), η οποία
επιβαρύνει το αστικό δίκτυο δημιουργώντας τα
σχετικά προβλήματα (κυκλοφορίας, ασφάλειας,
ηχορύπανσης, επιβάρυνσης από ατμοσφαιρικούς
ρύπους, κλπ.)
 Η χρήση του ιδιωτικού οχήματος κυριαρχεί στην
καθημερινή ζωή των κατοίκων
 Η χρήση ιδιωτικών οχημάτων παρουσιάζει μια

συντριπτική και σταθερή επικράτηση σε σύγκριση
με άλλους τρόπους μεταφοράς (δημόσιες
συγκοινωνίες,
ποδηλασία,
περπάτημα)
με
παράλληλα
προβλήματα
προσβασιμότητας
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (ΑμεΑ,
ηλικιωμένοι, παιδιά, κλπ.)
 Το

σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών είναι
περιορισμένο
και
αναποτελεσματικό
προς
εξυπηρέτηση των αστικών μετακινήσεων
 Οι

υποδομές πεζών και ποδηλάτων είναι
ασυνεχείς,
περιορίζοντας
την
προώθηση
εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς

 Η ανάπτυξη της πόλης κυρίως προς το βόρειο

τμήμα της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα ταξίδια.

 Σε
επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων η ΔΕ
Ηγουμενίτσας παρουσιάζει αριθμητικά, εύλογα
λόγω πληθυσμού, την μεγαλύτερη ανεργία με 1.379
ανέργους. Οι άνεργοι της ΔΕ Ηγουμενίτσας
κατέχουν το 65% της συνολικής ανεργίας του
Δήμου.

παρέμβασης παρουσιάζει ένα ικανό αριθμό
ανέργων και μια γενικότερη πτώση στον
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα –πλην των
οικισμών Νέας Σελεύκειας και Γραικοχωρίου – αλλά
και μια σημαντική αύξηση –πλην της πόλης της
Ηγουμενίτσας – του τριτογενούς τομέα.

σελ. 13

 Λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης, η περιοχή

της, ως σημαντικός κόμβος επικοινωνίας τόσο με
τα λιμάνια της Ελλάδας όσο και της Αδριατικής,
καθιστώντας την, εθνική και διεθνή πύλη
συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών
μεταφορών προς/ από τον δυτικο-ευρωπαϊκό
χώρο
 Η ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας

Οδού αποτέλεσε έργο πνοής για την Ηγουμενίτσα

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

 Βασική υποδομή της πόλης αποτελεί το λιμάνι

Ορισμός

Α/Α

χώρου (υποδομές προσβασιμότητας σε ΑμεΑ,
ράμπες, επαρκές πλάτος πεζοδρομίου για
κίνηση με καρότσι, υποδομές για τυφλούς και
βαρήκοους κλπ.)

προτεραιοτήτων και
μετρήσιμων στόχων

Στη βάση των κύριων
συμπερασμάτων, οι απαιτήσεις
για τον σχεδιασμό της βιώσιμης
κινητικότητας στον Δήμο
Ηγουμενίτσας επικεντρώνονται
στους Τομείς/ Άξονες
Προτεραιοτήτων του Σχεδίου ...

5

Καθαρό και ασφαλές περιβάλλον (ασφαλή
πλάτη πεζοδρομίων, δημιουργία διαδρομών
πεζής μετακίνησης για μαθητές, διαβάσεις κλπ.)

6

Ύπαρξη ελεύθερων χώρων για χρήση από τους
πολίτες (κάστρο, αρχείο θέατρο, παραλιακή,
επέκταση πεζοδρομίων κλπ.)

7

Αύξηση της απασχόλησης στην πρωτογενή
παραγωγή (ιχθυοκαλλιέργεια, γεωργία κλπ.)

8

Βελτίωσης των καθημερινών μου μετακινήσεων

9

Μείωση στην αλόγιστη χρήση των Ι.Χ. οχημάτων
(δράσεις
ευαισθητοποίηση
και
αλλαγής
κουλτούρας
μετακινούμενων,
δράσεις
προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στα
σχολεία,
παροχή
εναλλακτικών
μορφών
μετακίνησης κλπ.)

10

Αύξηση των χώρων άθλησης (ανάδειξη
κωπηλατικού συλλόγου, δημιουργία ελεύθερων
χώρων με γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου,
κλπ.)

11

Μείωση της οικιακής ρύπανσης λόγω μη
ευαισθητοποίησης
των
πολιτών
δράσεις
ευαισθητοποίησης και αλλαγής κουλτούρας
όσον αφορά στην ανακύκλωση και στην
προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.)

12

Μείωση των ρύπων που παράγουν τα πλοία και
γενικά η χρήση του λιμένα

13

Εισαγωγή
νέων
καινοτόμων
μορφών
μετακίνησης (ηλεκτρικό αστικό λεωφορείο,
ηλεκτρικά κοινόχρηστα οχήματα και ποδήλατα,
κλπ.)

14

Περιορισμός
της
κυκλοφορίας
παλαιάς
τεχνολογίας μεταφορικών μέσων (κίνητρα και
υποδομές για προώθηση της ηλεκτροκίνησης
και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας)

15

Ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών για την
βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των
πολιτών της (τηλεματική στις ΔΣ, ελεγχόμενη
στάθμευση με κράτηση ή/ και πληρωμή μέσω
κινητού και έλεγχος μέσω αισθητήρων,
πληροφόρηση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες
μέσω έξυπνων εφαρμογών και υποδομών κλπ.)

16

Προσφορά εφαρμογών που βασίζονται στην
τεχνολογία
για
να
διευκολύνει
την
καθημερινότητα του πολίτη μειώνοντας τις
μετακινήσεις του (e-υπηρεσίες για τον Δημότη,
e-shops, κλπ.)

17

Μείωση
των
ρύπων
επιχειρηματικότητα

1. της οικονομικής ανάπτυξης
2. της ποιότητας ζωής
3. του περιβάλλοντος και
4. της

καινοτομίας (ως εργαλείο για
εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και
προστασίας του περιβάλλοντος).

την
της

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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Οι προτεραιότητες αναλυτικά/
ιεραρχημένες προσδοκίες ...
Για καθέναν από τους παραπάνω τομείς
απαιτήσεων σχεδιασμού (Άξονες Προτεραιοτήτων),
συγκεκριμένες προσδοκίες προσδιορίσθηκαν, οι
οποίες στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν από τα μέλη
της Ομάδας ΣΒΑΚ του Δήμου Ηγουμενίτσας αλλά
και από πολίτες (μέσω του σχετικού διαδικτυακού
ερωτηματολογίου), και έτσι με τον τρόπο αυτό
ιεραρχήθηκαν, προκειμένου να πάρουν την μορφή
προτεραιοτήτων.

Α/Α

Προτεραιότητες / ιεραρχημένες προσδοκίες για
την πόλη της Ηγουμενίτσας
έχει

Προτεραιότητες / ιεραρχημένες προσδοκίες για
την πόλη της Ηγουμενίτσας

1

Αύξηση του τουρισμού που θα
Ηγουμενίτσα ως τελικό προορισμό

την

2

Αύξηση της επιχειρηματικότητας, σχετικής με τον
τουρισμό και τις εμπορευματικές –θαλάσσιες
μεταφορές

3

Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις
χρήσεις γης της πόλης (δημιουργία αστικής
συγκοινωνίας, αύξηση των ποδηλατοδρόμων
και των πεζοδρόμων, κλπ.)

4

Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες κάθε πολίτη και
ισότιμη παροχή ελεύθερου και προσβάσιμου

που

παράγει

η

Ανάπ
πτυξη
ενός κοινού
ύ
οράμ
ματος

Με
βάση
η
τις
υ
υψηλότερες
προσδοκίεες/
προτεραιότη
ητες δόθηκεε απάντηση στο κρίσι μο
ερώτημα ...

Σε τι είδους πόλη
π
θέλ
λουμε ν
να
ζήσουμε και με ποιον τρόπο
τ
θ
θα
ξεχωρίζεει η πό
όλη στη
ην οποίία
ζούμε α
από τις υπ
πόλοιπες
ς; .
.. με αποτέλ
λεσμα να διαμορφωθεί η φράση π ου
συνοψίζει τις
ς προσδοκίεες για το μέλ
λλον - ΔΗΛΩ
ΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑ
ΑΜΑΤΟΣ – φορέων και πο
ολιτών.

ΗΓΟΥ
ΥΜΕΝΙΙΤΣΑ:
μια
μ πόλη
η ‘προορρισμός’…
…
μια
μ πόλ η που ε πιλέγειςς

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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να ζεις…
…

Ορισμ
μός

Άξονας
Προτεραιοτήτω
Π
ν

Περιγραφή Στό
όχου

μετρή
ήσιμων
ν

Αύξηση ττου μεριδίου των αστικών
ν
μεταφορώ
ών με χρήση Δ.Σ και ήπιων
ν
μέσων

στόχω
ων

Αύξηση το
ου ποσοστού των περιοχών
ν
που καλύπ
ύπτει το δίκτυο Δ.Σ.
Δ
Μείωση των αέριων ρύπων που
υ
προκαλεί η κυκλοφορία
Προώθησ
ση
της
πολιτικής
π
ρυπαίνωνν πληρώνει»

Το όραμα είναι μια σημαντική ποιοτική περιγραφ
φή,
για το μέλλον που επιθ
θυμεί η πόλη
η. Ωστόσο, μ
μια
δήλωση οράματος δεν αρκεί. Αυτό που πρέπει να
επιτευχθεί είν
ναι ο ορισμό
ός συγκεκριμ
μένων στόχω
ων,
οι οποίοι δ
δείχνουν το είδος των αλλαγών π ου
χρειάζεται η πόλη. Οι αλ
λλαγές αυτές
ς πρέπει επίσ
σης
να είναι μεττρήσιμες, επο
ομένως είναι απαραίτητη
η η
επιλογή των
ν κατάλληλων
ν στόχων σε συσχετισμό με
τους αντίσττοιχους δείκτεες που επικεντρώνονται σε
επιλεγμένους τομείς (Άξο
ονες Προτερα
αιοτήτων).

π
που

Ανάδειξη πολιτισμικώ
ών σημείων ττης
περιοχή
ής
Αύξηση
η της επισκεψιμότητας τοπικκών
σημείω
ων πολιτισμού / τουρισμού
Οικονομική
ανάπτυξη

Βελτίωσ
ση
των
πολυτροπικκών
συνδέσ
σεων μέσω οδικής και λιμενικκής
υποδομ
μής
Δημιου
υργία
υπο
οδομών
π
που
καθιστο
ούν επισκέψιμ
μα και ελκυσττικά
τα τουρ
ριστικά σημεία της πόλης
Αύξηση
η
των
επ
πισκεπτών
διαμένο
ουν στην Ηγου
υμενίτσα

σελ. 16
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π
που

Αύξηση
η των χώρων για σωματτική
άσκηση
Μείωση
η
του
μέσου
χρόν
νου
διαδρο
ομής εντός ασττικού δικτύου

Ποιότητα Ζωή
ής

Αύξηση ττης κάλυψης του
τ
δικτύου μεε
έξυπνες
υποδομές
για
την
ν
παρακολο
ούθηση και διαχείριση
δ
του
υ
δικτύου
Αύξηση ττου όγκου πληροφοριών καιι
των εφαρ
ρμογών που μπ
πορεί να λάβειι
ο πολίτηςς για την ενημέρωση του
υ
σχετικά μεε τις μετακινήσεις του
Αύξηση
των
υποδ
δομών
που
υ
αφορούνν στην κίνηση οχημάτων μεε
νέες μορ
ρφές ενέργεια
ας (ηλεκτρική,,
υβριδική κκ.α.)

Περιγραφή Στόχου
Αύξηση
η των επιχ
χειρήσεων
ασχολο
ούνται με τον τουρισμό
τ

Αύξηση των δράσεων για την
ν
ευαισθητο
οποίηση των πολιτών σεε
θέματα
καθαριότητας
καιι
ανακύκλω
ωσης
Αύξηση των δράσεων για την
ν
ευαισθητο
οποίηση των πολιτών σεε
θέματα βιιώσιμης κινητικ
κότητας

Κα
αινοτομία

Οι Στόχο
οι ...
Άξονας
Προτεραιοτήτων

Πεεριβάλλον

«ο
ο

Αύξηση
η
των
υπ
ποδομών
π
που
απαιτο
ούνται για τη
η χρήση ήπι ων
μεταφο
ορικών μέσων
Ισότιμη
η
καταν
νομή
ττου
κυκλοφ
φοριακού δικτύ
ύου σε πεζούς και
οδηγού
ύς
Ασφάλ
λεια στις μετακ
κινήσεις ιδίως γ
για
ευάλωττους χρήστες
Βελτίωσ
ση της προσβ
βασιμότητας ττου
δικτύου
υ και των διαφ
φόρων χρήσε ων
γης της
ς πόλης

Αύξηση τη
ης κοινής χρήσ
σης οχημάτων
ν

Ο καθορισμό
ός των δεικκτών για το
ους κύριους
ς
σττόχους, όπω
ως και οι τιμ
μές στόχοι των δεικτών
ν
αυ
υτών για κα
αθέναν από
ό τους τρεις
ς χρονικούς
ς
ορ
ρίζοντες
υλοποίησης
των
προ
οβλεπόμενων
ν
πα
αρεμβάσεων
ν (2024, 2029,, 2038), παρα
ατίθενται στη
η
συνέχεια.

Περιγραφή των κύριων στόχων που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων του ΣΒΑΚ

Αύξηση των υποδομών
που απαιτούνται για τη
χρήση ήπιων
μεταφορικών μέσων

2038

τιμή
στόχος

τιμή
στόχος

τιμή
στόχος

λεπτά της
ώρας

-12,4%

-9,1%

-40,8%

λεπτά της
ώρας

-

χλμ.

14

23

23+

Αριθμός σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων

αριθμός
σταθμών

2

4

6

Ποσοστό μεταβολής του αριθμού θέσεων
στάθμευσης ποδηλάτων

αριθμός
θέσεων
στάθμευσης
χλμ.

150

200

250

13,9

14,5

14,8

χλμ.

54.5

χλμ.

12,5
-10%

-25%

-35%

χλμ.

53,6

54,1

54,4

αριθμός
οχημάτων

35%

65%

100%

ποσοτικοποίηση στόχου
Ποσοστό μεταβολής (% διαφορά) του
μέσου χρόνου διαδρομής εντός αστικού
δικτύου με Ι.Χ. όχημα.
Ποσοστό μεταβολής του μέσου χρόνου
διαδρομής εντός αστικού δικτύου με Δ.Σ.
Συνολικό μήκος ποδηλατοδρόμων

Συνολικό μήκος πεζοδρόμων
Συνολικό μήκος πεζοδρομίων επαρκούς
πλάτους
Συνολικό μήκος οδών ήπιας κυκλοφορίας
Βελτίωση
Προσβασιμότητας Οδική ασφάλεια πεζών

Ποσοστό μεταβολής των ατυχημάτων που
εμπλέκονται πεζοί
Συνολικό μήκος διαδρομών που μπορούν
να γίνονται ανεμπόδιστα από ανθρώπους
με κινητικά προβλήματα (πεζοδρόμια,
ήπιας, πεζόδρομοι)
Αριθμός οχημάτων Δ.Σ. κατάλληλων προς
χρήση από ΑμΕΑ

Αύξηση του μεριδίου
των αστικών
μεταφορών με χρήση
Δ.Σ και ήπιων μέσων Αύξηση του ποσοστού
των περιοχών που
καλύπτει το δίκτυο Δ.Σ.

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

Μείωση των αέριων
ρύπων που προκαλεί η
κυκλοφορία.

Μεταβολή εκπομπών CO εντός του αστικού
κέντρου
Μεταβολή εκπομπών αέριων ρύπων που
προκαλούνται από την κυκλοφορία
Ποσοστό μεταβολής των επιπέδων
θορύβου που προκαλεί η κυκλοφορία στο
κέντρο της πόλης

Αύξηση των δράσεων
για την
ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα
βιώσιμης κινητικότητας

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

Εφαρμογή συστήματος
ελεγχόμενης
στάθμευσης

Μεταβολή του αριθμού θέσεων
ελεγχόμενης στάθμευσης στην κεντρική
περιοχή

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

Αριθμός νέων σταθμών ηλεκτροφόρτισης
οχημάτων

Αύξηση της κοινής
χρήσης οχημάτων

Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων

μονάδα
μέτρησης

-10,9%

αριθμός
μετακινήσεων

-

22%

22,10%

αριθμός
μετακινήσεων

-

36,10%

38,60%

κιλά/χλμ.

-67,2%

κιλά/χλμ.

-66,30%

Db (μέση
τιμή / οδικό
σύνδεσμο)

-1,90%

αριθμός
συμμετεχόντων

15%

αριθμός
θέσεων
στάθμευσης
επισκεπτών

220

αριθμός
σταθμών

20

αριθμός
κοινόχρηστων
ποδηλάτων

50

25%

35%

30

50

100

150

σελ. 17

Μείωση του μέσου
χρόνου διαδρομής
εντός αστικού δικτύου

2029
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περιγραφή στόχου

2024

και απ
ποτελεεσματικών

ΠΑΚΕΤΑ
Π
ΜΕΤΡΩΝ
Μ
(υποδομ
μές και
υποστηρ
υ
ικτικά μέέτρα ανά
ά
χρονικό
χ
ορίζοντα
ο
α υλοποίίησης

πακέττων μέέτρων

Χρονικός
Χ
ς Ορίζον
ντας (201
19-2024)

Ανάπ
πτυξη σεναρ
σ
ρίων

Βέλτιστη Διιαχείριση Κυκλοφο
ορίας και
αναβάθμισ
α
ση της οδιικής ασφά
άλειας
Με τη βοή
ήθεια μαθηματικού υποδ
δείγματος π ου
ειδικά αναπττύχθηκε για τον Δήμο της Ηγουμενίτσα
ας,
δόθηκε
η
δυνατόττητα
ποσο
οτικοποιημέν
νης
αξιολόγησης των σεεναρίων δια
αχείρισης ττης
οτείνονται σεε καθένα απ
πό
κινητικότητας που προ
3) χρονικούς ορίζοντες πο
ου εξετάστηκκαν
τους τρεις (3
(βραχυπρόθ
θεσμος
ορίζοντας
ς/
202
20,
μεσοπρόθεσ
σμος
ορ
ρίζοντας/
2025
κκαι
μακροπρόθ
θεσμος ορίζο
οντας/ 2030
0). Τα σενάρ
ρια
διαχείρισης της κινη
ητικότητας (παρεμβάσεεις/
υποδομές) αφορούν σε
σ τέσσερις (4) θεματικκές
ενότητες:

Υπ
ποδομές
 σταδιακή αναμόρφωσ
ση της

κυκ
κλοφοριακής
ς
δο
ομής του παραλιακού
π
μετώπου. Πεζοδρόμηση
Π
η
το
ου ρεύματος
ς κυκλοφορ
ρίας της οδ
δού Εθνικής
ς
Αν
ντιστάσεως με κατεύθυννση προς βορρά, στο
ο
τμ
μήμα της απ
πό την οδό 88ης Δεκεμβρ
ρίου έως την
ν
οδ
δό Ευαγγελισ
στρίας. Η κυκκλοφορία τω
ων οχημάτων
ν
μεε κατεύθυνση προς την οδό Ευαγγεελιστρίας θα
α
πρ
ραγματοποιεείται μέσω της διαδρ
ρομής 8ης
ς
Δεκεμβρίου -Κύπρου - Ευαγγελιστρ
ρίας - Εθν..
Αν
ντιστάσεως.

 Οδικό δίκ
κτυο - Διαχείρ
ριση οδικής κυκλοφορίας
 Διαχείρισ
ση της στάθμ
μευσης
 Δίκτυα ροών πεζών και
κ ποδηλάτω
ων
 Προώθηση
(ΜΜΜ).

Μαζικώ
ών

Μέσων

Μεταφορ άς

Τα σενάρια
α αυτά εμ
μπλουτίστηκα
αν με σειρ
ρά
αποτελεσμα
ατικών, ρεαλιστικών κα
αι οικονομιικά
εφικτών (μέέσω της εξέέτασης καλύ
ύτερης τιμής
ς –
απόδοσης) πακέτων μέτρων (υποστηρικτιικά
μέτρα), που θα ενισχχύσουν την επιτυχία τω
ων
νων παρεμβά
άσεων με στό
όχο την επίτευ
υξη
προτεινόμεν
των προκαθ
θορισμένων στόχων
σ
του Σχεδίου.
Σ

50
00 περίπου οχημάτων στην παραλιακή ζώνη,,
χώ
ώρου στάθμ
μευσης επί ττης οδού Σεελλών (στην
ν
πεεριοχή της υπαίθριας αγοράς) και χώρου
υ
σττάθμευσης στην
σ
περιοχή του Σταδίου της
τ πόλης.
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Δια
αχείριση οδική
ής
κκυκλοφορίας.

Θ
Θεματικές
εενότητες

Δίκτυ
υα ροών Πεζών
ν
και Ποδηλάτων

Ευ
υαγγελιστρίας, με κατεύθυ
υνση προς την οδό
Εθ
θνικής Αντισττάσεως.
 δημιουργία
α χώρων στά
άθμευσης χω
ωρητικότητας
ς

Ο
Οδικό Δίκτυο ‐

Προώθηση
η
ΜΜΜ

 αλλαγή φο
οράς κατεύθυ
υνσης της οδ
δού

Διαχείρισ η
της
Στάθμευσηης

 μετατροπ
πή όλων των
ν τοπικής ση
ημασίας οδώ
ών,

στην Ηγουμ
μενίτσα και το Λαδοχώ
ώρι, σε οδο
ούς
ήπιας κυκ
κλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με
να
συχνές εναλ
λλαγές στη φορά
φ
κίνησης
ς, έτσι ώστε ν
αποτρέποντται οι διαμπεερείς κινήσεις
ς μέσω αυτώ
ών.
Το δίκτυο οδ
δών ήπιας κυκλοφορίας,
κ
, θα εξυπηρεετεί
μόνο την πρόσβαση σττις παρόδιες ιδιοκτησίες, με
να
χαμηλές ταχχύτητες (20-30
0 χλμ/ώρα) και
κ ταυτόχρον
θα κάνει αρμονική τη συνύπ
παρξη πεζώ
ών,
ών και αυτοκ
κινήτων.
ποδηλατιστώ

 Δημιουρ
ργία

300
περίπου
υ
θέσεων
ν
βραχυχρ
ρόνιας στάθ
θμευσης επισ
σκεπτών στην
ν
οδό, μεε πληρωμή τέλους στάθ
θμευσης καιι
επιτρεπό
όμενη χρονιική διάρκεια
α έως τρεις
ς
ώρες.
 Χωροθε
ετούνται
σ
σε
μικρή
απόσταση
η
βαδίσμα
ατος από τονν κεντρικό πυ
υρήνα, μόνο
ο
στις κύρ
ριες οδούς, έέτσι ώστε να εξαλειφθούν
ν
οι κινήσ
σεις για ανεύ
ύρεση ελεύθ
θερης θέσης
ς
στους δρόμους ή πιας κυκλοφ
φορίας των
ν
γειτονιώ
ών.
 Δημιουρ
ργία
220
περίπου
υ
θέσεων
ν
μακροχρόνιας στάθ
θμευσης (έω
ως 24 ώρες)
επισκεπτών και εργα
αζομένων, στην
σ
οδό, μεε
χαμηλή τιμολόγηση στο κύριο οδικό δίκτυο
ο
σε μέση απόσταση
ος από τον
ν
η βαδίσματο
κεντρικό
ό πυρήνα.

 κατασκευή αμφίπλευ
υρων πεζοδρ
ρομίων σε όλ
λες
τις συλλεκτή
ήριες οδούς,

της παράννομης στάθ
θμευσης, μεε
γεεωμετρικές διαμορφώσε
δ
εις αποτροπής της στα
α
σημεία
απα
αγόρευσης
ταυτόχρονη
η
και
με
συστηματική και
κ αυστηρή α
αστυνόμευση
η.
 εξάλειψη

θέσεων
συγκεκκριμένων
ν
φορτοεκφορτώ
ώσεων εκτόςς των στενώ
ών ορίων του
υ
της
ς
πόλης
(πλατεία
Δημαρχείου-κέέντρου
Ελ
λευθερίας - Σελλών - Σο
ουλίου - Κύπ
πρου ως καιι
Δαγκλή - Εθνικής Αντισττάσεως (απ
πό Πορθμείο
ο
ς Πάργας- Π
Παναγή Τσαλ
λδάρη) όπου
υ
Κέέρκυρας έως
οιι μεταφορές
ς θα γίνοντται μόνο μεε δίκυκλα η
ηλ
λεκτρικά μικρ
ρά φορτηγά οχήματα. Προτείνεται
Π
η
αλ
λλαγή του ΓΠ
ΠΣ ή της χωρι κής οργάνωσης ώστε να
α
χρήση
κα
μη
ην
επιτρέπ
πεται
η
αταστημάτων
ν
τα
αχυμεταφορώ
ών (courier) ή μεταφορώ
ών εντός του
υ
κέέντρου.

διαβάσεων πεζών,
 διασφάλ
λιση συνθηκώ
ών κίνησης ΑΜΕΑ,
Α
 δημιουργ
γία εσοχών στάθμευσης
σ
ώστε να

καθορισθού
ύν με σαφήνεεια οι νόμιμες
ς θέσεις
στάθμευσης
ς και να εξαλεειφθεί η παρά
άνομη
στάθμευση
 λειτουργ
γία συστήματος Ελεγχόμεν
νης

Στάθμευσης
ς
 Διασφ
φάλιση της στάθμευσης
σ
των κατοίκω
ων,
με μεττατροπή όλω
ων των θέσεω
ων στις τοπικκές
οδούς και μεγάλ
λου αριθμού
ύ θέσεων τ ου
συλλεεκτήριου οδ
δικού δικτύο
ου σε θέσ
σεις
αποκκλειστικής
στάθμευσης
ς
κατοίκω
ων.
Προτεείνεται η θέσ
σπιση περίπο
ου 520 θέσεω
ων
αποκκλειστικής στά
άθμευσης καττοίκων.

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

 διαμορφ
φώσεις των διασταυρώσ
σεων και τω
ων

σελ. 19

 Θέσπιση
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 γεωμετριικός ανασχεδ
διασμός βασ
σικών κόμβω
ων -

α:
δημιουργία κυκλικών κόμ
μβων σε επιλεεγμένα σημεία
 στη διασταύρω
ωση της οδού
ο
Εθνικκής
Αντισ
στάσεως με την οδό Πά
άργας (κόμβ ος
ΠΕΘ)
 στη
διασταύρω
ωση
της
οδού
28
8ης
Οκτω
ωβρίου με την οδό Κύπρου
υ
διασταύρω
οδού
28
 στη
ωση
της
8ης
Οκτω
ωβρίου με την οδό Ιπποκράτο
ους
(σύνδ
δεση με Ν. Σελ
λεύκεια)
οδού
28
 στη
διασταύρω
ωση
της
8ης
Οκτω
ωβρίου με την
ν οδό Κωνστα
αντινουπόλεω
ως
(σύνδ
δεση με Εθνικ
κή Αντίσταση).
 κόμβο
ος Γραικοχωρ
ρίου
 στη δ
διασταύρωση
η των οδών Φιλελλήνων
ν /
Γράμμ
μου / Πατρ. Αθηναγόρα
Α
 στη δ
διασταύρωση
η της οδού 28
8ης Οκτωβρί ου
με την οδό Ειρήν
νης και Φιλίας (σύνδεση με
Δρέπανο), με σκοπό
σ
τη διιευθέτηση τω
ων
κινήσ
σεων προς/α
από την παρ
ραλία, ιδιαίτερ
ρα
κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και ττην
πρόσ
σβαση προς
ς τη μαρίνα
α στο άμεσ
σο
μέλλο
ον.
διασταύρωση της οδού
 στη
ο
Εθνικκής
Αντισ
στάσεως με την οδό Δαγκλή, σ
στα
πλαίσ
σια
της
κυκλοφοριακ
κ
κής
νέας
οργάνωσης
της
προς
ανάπλασ
ση
παρα
αλιακής ζώνη
ης.
 στη δ
διασταύρωση της περιφ
φερειακής οδ ού
με ττην οδό Πάργας,
Π
πρ
ροκειμένου να
αναβαθμισθεί η σύνδεση του κεντρικκού
πυρήνα της πόλη
ης, μέσω των
ν οδών Σελλώ
ών
και Πίίνδου – Ελευθ
θερίας και να
α αποφευχθο
ούν
οι δια
αμπερείς κινήσεις μέσα από τοπικο
ούς
δρόμους γειτονιά
άς, με φτωχ
χά γεωμετριικά
χαρακτηριστικά.
 στην
ν οδό Ιπποκρ
ράτους στην περιοχή της Ν.
Σελεύκειας
 στη
των
οδ
δών
Εθνικκής
συμβολή
Αντισ
στάσεως & Ιω
ωαννίνων.
των
οδώ
 στη
συμβολή
ών
Γράμμο
ου,
ναγόρα & Ρόδ
δων.
Πατριιάρχου Αθην

το σύμπ
πλεγμα των μονοδρομημένων οδών
ν
Ερυθρο
ού Σταυρού – Σουλίου – Φιιλελλήνων.
 Στην αν
ντίθετη κατεεύθυνση προς Νότο οιι
κινήσεις
ς θα εξυπ
πηρετούνται μέσω του
υ
συμπλέγ
γματος των οδών Γράμ
μμου – Πατρ
ρ
Αθηναγ
γόρα Βασιλάκκου.
 Για τις κινήσεις
κ
στονν άξονα Ανατολή – Δύση
η
δημιουρ
ργούνται
ζεύγη
3
συζυγών
ν
μονοδρ
ρόμων με ανττίθετες φορές
ς: Ιωαννίνων
ν
– Τζαβ
βέλαινας, Δ
Δ. Σκυλοσόφου – Μ..
Μπότσα
αρη, Ελευθερ
ρίας & Πίνδου
υ – Σελλών
 μετεγκατάσ
σταση λαϊκής
ς αγοράς

Χ
(κοντά
ά
 μεταφορά της Κεντρική ς Παιδικής Χαράς
σττα γήπεδα τένις)
τ
στην π
παραλιακή ζώνη
ζ
και τη
η
μεετατροπή του χώρου τηςς σε χώρο στάθμευσης
ς
αυ
υτοκινήτων
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 οργάνωση
η δράσεων

ευαισθητοπ
ποίησης καιι
αλ
λλαγής κουλ
λτούρας μετα
ακινούμενων--προώθησης
ς
τη
ης βιώσιμης κινητικότητας
κ
ς στα σχολεία
α.
 εκπαίδευση
η

παιδιών σε θέματα ασφαλούς
ς
μεετακίνησης με
μ εξειδίκευση
η στην ασφά
άλεια χρήσης
ς
πο
οδηλάτου κα
αι πεζής μετα
ακίνησης. Σχετικό
Σ
υλικό
ό
υπ
πάρχει αναρττημένο στην ιιστοσελίδα το
ου ΙΕΠ.

 μείωση εεπιτρεπόμενω
ων κινήσεων / σημείων

εμπλοκής, μ
με στοχευμέν
νες μονοδρομ
μήσεις που
είναι οι εξής
ς:
 Στην κατεύθυνση
η Βορράς – Νότος η
πρόσ
σβαση στις κατοικίες
κ
και τους χώρο
ους
που
απο
τις
εκπαίδευσης,
οτελούν
αρχούσες χρήσεις, θα γίν
νεται μέσω ττης
κυρια
οδού Κύπρου στην κατεύ
ύθυνση πρ ος
Βορρ
ρά,
 για ττην περιοχή που οριοθετείται από το
Δασύ
ύλλιο έως τη
ην Μάρκο Μπότσαρη, απ
πό

 μείωση

το
ου ορίου ταχύτητας
συγκεκριμένου
υς οδικούς άξξονες

κίνησης

σεε

 έλεγχος κυκλοφορίας
ς βαρέων οχημάτων μέσ
σα

από την πόλ
λη.
 θεσμοθέέτηση ωραρίο
ου τροφοδοσ
σίας.

Προώθησ
ση μετακιν
νήσεων πεζή
π
και μεε
ποδήλατο
ο

οδηλατοδρόμ
μους της πό
όλης. Διάθεεση τους σεε
πο
επ
πίκαιρα σημεία της πόληςς.

Προώθηση
Π
η Μαζικώνν Μέσων
Μεταφορά
Μ
ς (ΜΜΜ)
Υπ
ποδομές
 δημιουργία
α 2 κυκλικώνν αστικών λεω
ωφορειακών
ν

Υποδομές
 δημιουργ
γία

ενός
ς
πλέγμα
ατος
νέω
ων
ποδηλατοδρ
ρόμων μήκο
ους 19 χλμ,, σε όλη ττην
θεί
έκταση της πόλης, το οποίο
ο
έρχεται να προστεθ
στους υφισ
στάμενους ποδηλατοδρ
ρόμους (πρ ος
Δρέπανο κα
αι οδό 49 Μαρτύρων) μήκ
κους 3,9 χλμ. Το
προτεινόμεν
νο ολοκληρω
ωμένο δίκτυο
ο κίνησης τω
ων
ποδηλατών δίνει πνοή στην παραλία και τις χρήσ
σεις
αναψυχής.

γρ
ραμμών.
Προτείνεται
Π
η
συχνό
ότητα
των
ν
δρ
ρομολογίων σε πρώτη φ
φάση να είνα
αι ανά 30’ μεε
απ
πώτερο στόχ
χο και εφόσ
σον υπάρχει η αντίστοιχη
η
αν
νταπόκριση να
ν φθάσει τα
α 15’.

 εκτεταμέν
νες περιηγηττικές διαδρομ
μές πεζή και με

ποδήλατο, ττόσο προς την παραλία του
τ
Δρεπάνο
ου,
όσο και πρ
ρος την άλλ
λη πλευρά το
ου κόλπου κκαι
συγκεκριμέν
να έως τον μυχό, που βρίσκονται οι
εγκαταστάσ
σεις του βιολο
ογικού καθαρ
ρισμού
 δημιουργ
γία

ασφαλώ
ών χώρων
ν στάθμευσ
σης
ποδηλάτων με στόχο την
τ
εξασφάλ
λιση ασφαλώ
ών
θέσεων στά
άθμευσης ποδηλάτων στο
σ
παραλια
ακό
μέτωπο αλλ
λά και πλησ
σίον των κύριων χρήσεω
ων
γης.

 χωροθέτησ
ση των στάσ
σεων ώστε να
ν παρέχουν
ν

επ
παρκή
γεω
ωγραφική
κάλυψη
με
μ
κριτήριο
ο
επ
πιθυμητής αποδεκτής
α
α
απόστασης βαδίσματος
ς
έω
ως 300μ. και μέγιστης
μ
έωςς 500μ.
 σύνδεση του
τ
λιμένα μ
με τα βασικά
ά τουριστικά
ά

σημεία της ευρ
ρύτερης περιο
οχής και την παραλία του
υ
Μ
Δρεπάνου με Μ.Μ.Μ..
 αύξηση

τη
ης συχνότη
ητας των καθημερινών
κ
ν
δρ
ρομολογίων προς το
ους γύρω οικισμούς..
Δρομολόγια προς
π
Δρέπαννο ανά 30’ το
ους θερινούς
ς
ήνες, σύμφω
ωνα με σχετικό
ό αίτημα των πολιτών.
μή
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 εισαγωγή οχημάτων
ο
νέέας τεχνολογ
γίας, φιλικών
ν

πρ
ρος το περιβάλλον στο σ
στόλο των Δ.Σ
Σ. (πράσινος
ς
σττόλος ΔΣ).
 ελκυστικές

χρεώσεις γγια μαθητές
ς/ φοιτητές,,
ηλ
λικιωμένους, τακτικούς επ
πιβάτες, άνεργ
γους κτλ.
διάρκειας 1 ώρ
ρας

φάση εισαγ
γωγής συσ
στημάτων biike
sharing με η
ηλεκτρικά κα
αι συμβατικά ποδήλατα γ
για
την εξυπηρέέτηση των κατοίκων και επ
πισκεπτών.
 πρώτη

 υποδομέές bike and ride σε τερ
ρματικούς τω
ων

ΚΤΕΛ και του
υ Λιμένα.
 οργάνωσ
ση δράσεων
ν για την προώθηση
π
ττης

χρήσης του ποδηλάτου (γνωρίζω τη
ην πόλη μου με
ποδήλατο, ν
νυχτερινή ποδ
δηλατοδρομία κ.α.)
 δημιουργ
γία

περιπατητικέές

χαρτών
ν/
φυλλαδ
δίων
διαδ
δρομές
και

με

τις
ους
το

 εξοπλισμός
ς των οχημάττων με υποδ
δομές για την
ν

εξξασφάλιση προσβασιμότη
ητας σε όλου
υς
 παροχή υπ
πηρεσιών Wi- Fi εν κινήσει.
 εκστρατεία

πλη
ηροφόρησης
ς
καιι
ευ
υαισθητοποίη
ησης του κοιννού για τη ση
ημαντικότητα
α
τη
ης χρήσης Δ.Σ..
 δημιουργία
α σχεδίου συννεργασίας μεεταξύ Λιμένα,,

Δήμου και ΚΤΕΛ για ττη δημιουργ
γία σχετικής
ς
γρ
ραμμής εξυπηρέτησης του
υ επιβατικού κοινού.
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Υποστηρικτιικά μέτρα

σελ. 21

 ενιαίο εισιτ
τήριο για ό
όλο το δίκτυ
υο, χρονικής
ς

Εισαγωγή
ή καινοτόμων υπηρ
ρεσιών κα
αι
συστημά
άτων συλλ
λογής πλη
ηροφοριώ
ών
Υποδομές
 επαναλειιτουργία και επέκταση το
ου συστήματτος

παρακολούθησης της κυ
υκλοφορίας.
Υποστηρικτιικά μέτρα
 παροχή πληροφόρησης σε πρα
αγματικό χρό
όνο
νούμενο για την κατάστα
αση στο οδιικό
στον μετακιν
δίκτυο της π
πόλης.

πληροφόρη
ησης μέσα από σχετικκές
υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν, για ττην
μετακίνηση με ήπια μετταφορικά μέσ
σα (διαδρομ
μές
λεωφορείων
ν, χώροι εύ
ύρεσης ποδ
δηλάτου, πεεζή
μετακίνηση κ.α.
 παροχή

Αφορά στη
ην εφαρμογή μέτρων/ δράσεων π ου
επιπλέον τω
ων προτεινόμεενων παρεμβ
βάσεων και τω
ων
παραπάνω πακέτων μέττρων θα συν
νδράμουν σττην
επίτευξη του
υ κοινού οράματος φορέω
ων και πολιτώ
ών
για μία πόλη
η τουριστικό προορισμό που μπορεί ν
να
προσφέρει παράλληλα στους μόνιμ
μους κατοίκο
ους
της
βέλτιστη
δυνατόν
τ ου
τη
κ
κατά
το
π
ζω
ωής και ττης
περιβάλλονττος, της ποιότητα
προσβασιμό
ότητας.

… σε ότι αφορά σττην ανάπττυξη του
τουρισμο
ού
Υποδομές
πολυδύναμο
ο
Ηγουμενίτσα
ας

και μεετατροπή κττιρίου
πολιτισ
στικό
χώ
ώρο

ΕΙΝ σε
Δήμ ου

σελ. 22

 ανάπλασ
ση αστικού Δασυλλίου και ανάδειιξη
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μή
ήνες) ενός μέέσου μαζικήςς μεταφοράς
ς (τρενάκι) το
ο
οπ
ποίο θα οδεύ
ύει από άκρη σε άκρη καττά μήκος του
υ
πα
αραλιακού μετώπου.
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 δημιουργία
α πλατφόρμα
ας προώθηση
ης των

Πρόσθετα
α μέτρα ...

 ανακαίνιιση

 δρομολόγη
ηση (κατά κύ
ύριο λόγο το
ους θερινούς
ς

Ενετικού Κά
άστρου (εντάχθηκαν στα
σ
σχέδια οι
δρόμοι του σχεδίου πόλ
λης γύρω απ
πό το Δασύλλλιο
και τα μον
νοπάτια από
ό την οριστική μελέτη τ ου
Νοεμβρίου 2
2015),
 κατασκευή Ανοικτού
ύ Θεάτρου 1200 θέσεω
ων
περίπου,
 έναρξη
λειτουργίας
ς Τμήματος
ς Επειγόντω
ων
ών (ΤΕΠ), για το οποίο πρόσφα
ατα
Περιστατικώ
εγκρίθηκε
ότηση
για
προμήθεεια
χρηματοδό
εξοπλισμού,,
 έγκριση σχεδίου για την Πολεοδο
ομική Ενότητα
α5

(το οποίο συνεπάγεται τη γοργή ανάπτυξη ττης
περιοχής α
αλλά και τη
ην αφαίρεση
η των χώρω
ων
στάθμευσης
ς που εμφ
φανίζονται πίσω
π
από το
γήπεδο).

σημείων ενδιαφ
φέροντος κα
αι των εναλλα
ακτικών
τρ
ρόπων επίσκεεψης αυτών ((Μ.Μ.Μ, ποδήλατο, e-carr
...)
 δημιουργία
α «ημερήσιο
ου πακέτου»» για τους
ς
επ
πισκέπτες της
ς κρουαζιέρεες που θα περιλαμβάνει
π
ι
εισ
σιτήριο ή/κα
αι ενοικίαση
η ποδηλάτου ή e-car,,
ακ
κριβή δρομ
μολόγια για
α την επίσκεψη των
ν
το
ουριστικών περιοχών
π
μεε σχετικές πληροφορίες,
π
,
μεειωμένες τιμές σε εστίαση
η, χώρους αναψυχής καιι
αγ
γορές.
 οργάνωση
η ειδικών “evvents” κατά τη
τ μέρα που
υ
φτάνουν συγ
γκεκριμένα κρουαζιερόπ
πλοια.
«Η
Η
γουμενίτσα σας καλωσ
σορίζει» και έχει όλα τα
α
Ηγ
κα
αταστήματα ανοιχτά, ειδι κά πολιτιστικ
κά δρώμενα,,
δω
ωρεάν μετακίνηση προς ττα σημεία ενδιαφέροντος
ς
μεε ξενάγηση κ.α.

... σε ότι αφ
φορά στο περιβάλλ
λον ποιότητα
π
ζωής - προ
οσβασιμό
ότητα
Υπ
ποδομές
 αύξηση

τω
ων χώρων για σωματτική άσκηση
η
(α
αθλητικά κέντρα)
 αύξηση

των
τ
υποδο
ομών ασφ
φαλείας καιι
πρ
ροσβασιμότη
ητας για τιςς μετακινήσεεις ιδίως για
α
ευ
υάλωτους χρήστες (ΑΜΕΑ
Α, ηλικιωμένο
οι, μαθητές)
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 αύξηση τω
ων δράσεων γγια την ευαισ
σθητοποίηση
η

τω
ων πολιτών
ν
αν
νακύκλωσης.

σε

θέμα
ατα

καθαριιότητας

καιι

Χρονικό
ός Ορίζο
οντας (20
025-2029 )
Βέλτιστη Διαχείρισ
ση Κυκλοφ
φορίας κα
αι
αναβάθμ
μιση της οδικής
ο
ασφ
φάλειας

Προώθηση
Π
η μετακινή
ήσεων πεζζή και με
ποδήλατο
π
Υπ
ποδομές
 συμπλήρωση

του δικκτύου ποδηλ
λατοδρόμων
ν

Υποδομές

έω
ως το Μαυρο
ούδι.

 σταδιακή
ή

Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα

αναμόρφω
ωση της κυκλοφοριακ
κ
κής
δομής του παραλιακού
ύ μετώπου. Επέκταση ττης
σης του ρεεύματος κυκ
κλοφορίας ττης
πεζοδρόμησ
οδού Εθνική
ής Αντιστάσ
σεως με κατεεύθυνση πρ ος
την Ε.Ο Η
Ηγουμενίτσας
ς - Ιωαννίν
νων και σ
στο
υπόλοιπο τμ
μήμα της έω
ως την οδό Δαγκλή
Δ
(τμήμ
μα
από την οδό Ευαγγ
γελιστρίας έως
έ
την ο δό
ν, κατά περίπτωση, τμήμ
Δαγκλή).Το εναπομένον
μα
θνικής Αντιστάσεως θα εξξυπηρετεί και τις
της οδού Εθ
δύο κατευθύ
οφορίας, με 1 λωρίδα α νά
ύνσεις κυκλο
κατεύθυνση
η, χωρίς μεσα
αία νησίδα.

 δεύτερη

φάση
φ
εισαγω
ωγής συστη
ημάτων bike
e
sh
haring με ηλεεκτρικά και σ
συμβατικά ποδήλατα για
α
τη
ην εξυπηρέτηση των κατοίίκων και επισκεπτών.
 οργάνωση
η δράσεων γγια την προ
οώθηση της
ς

χρ
ρήσης του ποδηλάτου (γν
γνωρίζω την πόλη μου μεε
πο
οδήλατο, νυχ
χτερινή ποδηλλατοδρομία κ.α., δωρεάν
ν
πα
αροχή ποδηλ
λάτου στους επισκέπτες, επιβράβευση
ε
η
τω
ων ποδηλατισ
στών κ.α)

 πλήρης εξάλειψη της
ς παράνομης
ς στάθμευση
ης,

φώσεις αποτρ
ροπής της σ
στα
με γεωμετρικές διαμορφ
παγόρευσης
ς
και
με
ταυτόχρο
ονη
σημεία
απ
συστηματική
ή και αυστηρή αστυνόμευ
υση.
 δημιουργ
γία

χώρου
υ στάθμευσ
σης μεγάλω
ων
οχημάτων σ
στον χώρο δίπλα
δ
από το
τ νεκροταφεείο
Λαδοχωρίου
υ.
 δημιουργ
γία χώρου στάθμευσης
σ
για τουριστι κά

λεωφορεία στο δημοτικ
κό ακίνητο στο
σ
Ο.Τ. 82 ττης
1ης Π.Ε.

Προώθηση
Π
η Μαζικώνν Μέσων
Μεταφορά
Μ
ς (ΜΜΜ)
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
δρομολόγια
α λεωφορείω
ων που να
α
κα
αλύπτουν όλεες τις γειτονιέές της πόλης..
 νυχτερινά

 υπηρεσίες μετακίνησης
ς με mini bu
uses κατόπιν
ν

Υποστηρικτιικά μέτρα

κλ
λήσης.

 μέτρα πρ
ροώθησης τω
ων οχημάτων
ν που κινούντται

 δρομολόγη
ηση

δ
διευρυμένου
τροφοδοσία
ας για καθαρ
ρά οχήματα

ωραρί ου

 οργάνωσ
ση δράσεων
ν

ευαισθηττοποίησης κκαι
αλλαγής κο
ουλτούρας μεετακινούμενω
ων-προώθησ
σης
της βιώσιμης κινητικότητα
ας στα σχολεία.
 εκπαίδευση

παιδιών
ν σε θέματτα ασφαλο
ούς
μετακίνησης
ς με εξειδίκευση στην ασφ
φάλεια χρήσ
σης
ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης.
μ
Σχετικό υλιικό
αρτημένο στη
ην ιστοσελίδα
α του ΙΕΠ.
υπάρχει ανα
 εντατικοπ
ποίηση

στάθμευση

των ελέγχων για
γ
παράνο
ομη

 εισαγωγή

ηλεκτρονικο
ού
μέέσω SMS, e-tiicketing)

εισιτηρίου

(εισιτήρια
α

σελ. 23

 θεσμοθέέτηση

ή αλλα
αγή δρομολογίων των
ν
λεεωφορείων με βάσει της ζζήτησης.
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με ήπιες μορ
ρφές ενέργεια
ας (ηλεκτρική, υβριδική κ.α
α.)

 αναβάθμ
μιση της ασ
σφάλειας στις στάσεις κκαι

εντός του οχχήματος
 εκστρατεεία

π
πληροφόρησ
σης
ευαισθητοποίησης του κοινού
κ

κκαι

Εισαγωγή
ή καινοτόμων υπηρ
ρεσιών κα
αι
συστημά
άτων συλλ
λογής πλη
ηροφοριώ
ών

Χρονικός
Χ
ς Ορίζονττας (203
30-2038)
Βέλτιστη Διιαχείριση Κυκλοφο
ορίας και
αναβάθμισ
α
ση της οδιικής ασφά
άλειας
Υπ
ποδομές
 ολοκλήρωσ
ση

της

περιφερειακής

οδού
ύ

Ηγ
γουμενίτσας.
Υποστηρικτιικά μέτρα
συστήματα
α
πληροφ
φόρησης
σε
πραγματικό χρόνο των
ν επιβατών για
γ τα Μ.Μ..Μ.
(πληροφόρηση στο κινη
ητό, στη στάσ
ση ή εντός τ ου
οχήματος)
 ευφυή

 εφαρμογ
γές ενημέρωσ
σης του πολ
λίτη του σχετιικά

με τη βέλτισ
στη δρομολό
όγηση με ήπ
πια μεταφοριικά
μέσα.
 δημιουργ
γία πλατφόρμας για την προώθηση
π
τ ου

carpooling

Πρόσθετα
α μέτρα ...
... σε ότι α
αφορά σττον τουρισ
σμό

 σύνδεση

περιφερειακή
ής

 αύξηση των επιχειρή
ήσεων που ασχολούνται
α
με

σμό
τον τουρισ
μετακίνηση)

(εστίασ
ση,

διαμον
νή,

τουριστιική

... σε ότι α
αφορά σττο περιβάλ
λλον ποιότητα ζωής - πρ
ροσβασιμ
μότητα
Υποδομές
 αύξηση
των υπο
οδομών ασ
σφαλείας κ
και
προσβασιμό
ότητας για τις μετακινήσεις ιδίως γ
για
ευάλωτους χχρήστες (ΑΜ
ΜΕΑ, ηλικιωμέν
νοι, μαθητές))

Υποστηρικτιικά μέτρα

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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 αύξηση ττων δράσεω
ων για την ευα
αισθητοποίησ
ση

των πολιτώ
ών
ανακύκλωσης.

σε

θέέματα

καθα
αριότητας

κκαι

την

οδό
ό

 Ο κυκλικός
ς κόμβος 28η
ης Οκτωβρίο
ου – Κύπρου..

Η σύνδεση με την π
περιφερειακή
ή οδό θα
α
πρ
ραγματοποιεείται μέσω ενό
ός ημικόμβο
ου, με ράμπα
α
εισ
σόδου στο ρεύμα προς ΕΕγνατία και ρά
άμπα εξόδου
υ
απ
πό το ρεύμα
α προς Βορρ
ρά. Οι δύο αυτές ράμπες
ς
θα
α συνδέοντται με οδδικό σύνδεσ
σμο διπλής
ς
κα
ατεύθυνσης (που θα δη μιουργηθεί με
μ βάση την
ν
υφ
φιστάμενη οδ
δό) και ο οπ
ποίος θα απ
πολήγει στον
ν
κυ
υκλικό κόμβο
ο.
Η συγ κεκριμένη διαδρομή θα
α
εξξυπηρετεί την
ν πρόσβαση
η στο βόρειο
ο τμήμα της
ς
πα
αραλιακής ζώ
ώνης και το Δ
Δρέπανο, καθώς και στις
ς
εγ
γγύς γειτονιές
ς της ΔΚ Ηγου
υμενίτσας.
 δημιουργία
α δύο ακόμ
μη

Υποδομές

οδού με
μ

Πά
άργας.

συνδέσεω
ων, εκ των
ν
οπ
ποίων η μία καταλήγει σ
στον κυκλικό
ό κόμβο που
υ
πρ
ρόκειται να δημιουργηθεεί στη διαστα
αύρωση της
ς
ΠΕ
ΕΟ Ιωαννίνων – Ηγου
υμενίτσας με
μ την οδό
ό
Ιπ
πποκράτους (είσοδος Ν
Νέας Σελεύκειας) και η
δεεύτερη στον προβλεπόμεενο κυκλικό κόμβο στην
ν
συμβολή της περιφερειακή
π
ής με την ΠΕΟ
Ο Ιωαννίνων
ν
ας, στην περιο
οχή του οικισ
σμού Εθνικής
ς
– Ηγουμενίτσα
Αν
ντίστασης.

 πεζοδρόμηση της οδ
δού Εθν. Αντιστάσεως σ
στο
τμήμα μεταξύ των οδώ
ών Ευαγγελισ
στρίας και 8
8ης
Δεκεμβρίου

Προώθηση
Π
η μετακινή
ήσεων πεζζή και με
ποδήλατο
π
Υπ
ποδομές
 συμπλήρω
ωση/

αναβ
βάθμιση

το
ου

δικτύου
υ

κίνησης ποδηλ
λάτων.
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 δεύτερη

φάση
φ
εισαγω
ωγής συστη
ημάτων bike
e
sh
haring με ηλεεκτρικά και σ
συμβατικά ποδήλατα για
α
τη
ην εξυπηρέτηση των κατοίίκων και επισκεπτών.

 λειτουργία της οδού Κύπρου
υ ως διπλλής
κατεύθυνση
ης, στο τμήμ
μα της μετα
αξύ των οδώ
ών
Ευαγγελιστρ
ρίας και 8ης Δεκεμβρίου
Δ
 λειτουργία της οδού 8ης Δεκεμβρ
ρίου ως διπλλής

 οργάνωση
η δράσεων γγια την προ
οώθηση της
ς

χρ
ρήσης του ποδήλατου (γν
γνωρίζω την πόλη μου μεε
πο
οδήλατο, νυχ
χτερινή ποδηλλατοδρομία κ.α.)
κ

Προώθηση
Π
η Μαζικώνν Μέσων
Μεταφορά
Μ
ς (ΜΜΜ)

ης
κατεύθυνση

Υπ
ποδομές

 εξυπηρέττηση των κιν
νήσεων από το κέντρο, με

 αλλαγή συχνοτήτων

Π.Ε.Ο
Ηγο
κατεύθυνση
η
προς
ουμενίτσας
–
Ιωαννίνων, μέσω του άξονα
ά
Αγίων Αποστόλων
ν 8ης Δεκεμβ
βρίου -Κύπρ
ρου - Δαγκ
κλή - Εθνικκής
Αντιστάσεω
ως
 εξυπηρέττηση των κιν
νήσεων από το κέντρο, με

κατεύθυνση
η προς Εγνατία, μέσω του άξονα Εθνικκής
Αντιστάσεω
ως - Ευαγγελ
λιστρίας - Κύπρου
Κ
- 8
8ης
στόλων
Δεκεμβρίου Αγίων Αποσ
Υποστηρικτιικά μέτρα
ή συστημάτω
 εισαγωγή
ων car sharin
ng με ηλεκτριικά
οχήματα για
α την εξυπηρέέτηση των επισκεπτών.
 εγκατάστταση

σταθ
θμών
ηλεκτροφόρτισ
σης
οχημάτων σ
σε συγκεκριμ
μένα σημεία του ευρύτερ ου
δικτύου ώσττε να εξυπηρ
ρετούνται οι μετακινήσεις
μ
κκαι
έξω από τα στενά όρια του Δήμου.
 οργάνωσ
ση δράσεων
ν

ευαισθηττοποίησης κκαι
αλλαγής κο
ουλτούρας μεετακινούμενω
ων-προώθησ
σης
της βιώσιμης κινητικότητα
ας στα σχολεία.

και διαδρομ
μών Μ.Μ.Μ..
καλύπτουν
ώστε
ώ
να
τις
ανά
άγκες
των
ν
μεετακινούμενω
ων.
 διερεύνηση
η για την εεισαγωγή επ
πιπρόσθετων
ν

γρ
ραμμών Μ.Μ.Μ κυρίω ς όσον
κά
άλυψη των επ
ποχιακών ανα
αγκών.

αφορά

στην
ν

Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 Υποδομές για
γ

μεταφορ
ρά ποδηλάττων από
αστικά λεωφορεία

Πρόσθετα
Π
μέτρα ...
... σε ότι αφ
φορά στο ν τουρισμ
μό
 αύξηση τω
ων επιχειρήσεεων που ασχ
χολούνται μεε

το
ον τουρισμό
μεετακίνηση)

(εστίαση
η,

διαμονή,

τουριστική
ή

... σε ότι αφ
φορά στο περιβάλλ
λον ποιότητα
π
ζωής - προ
οσβασιμό
ότητα

σελ. 25

της οδού Ευαγγελιστρίας, με
κατεύθυνση
η προς την οδ
δό Κύπρου
 μονοδρό
όμηση

Υπ
ποδομές
των
τ
υποδο
ομών ασφαλείας καιι
πρ
ροσβασιμότη
ητας για τιςς μετακινήσεεις ιδίως για
α
ευ
υάλωτους χρήστες (ΑΜΕΑ
Α, ηλικιωμένο
οι, μαθητές)
Υπ
ποστηρικτικά
ά μέτρα
 αύξηση τω
ων δράσεων γγια την ευαισ
σθητοποίηση
η
 εκπαίδευση παιδιών
ν σε θέματτα ασφαλο
ούς
μετακίνησης
ς με εξειδίκευση στην ασφ
φάλεια χρήσ
σης
ποδηλάτου και πεζής μεττακίνησης.

τω
ων πολιτών
ν
αν
νακύκλωσης.

σε

θέμα
ατα

καθαριιότητας

καιι

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

 αύξηση

σελ. 26

Μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα για
βαρέα και ελαφρά οχήματα

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

Οχημ/ώρες για ελαφρά και
βαρέα οχήματα

Διανυθέντα οχημ/μετρα για ελαφρά
και βαρέα οχήματα

Ποσοστά επιλογής μέσου την πρωινή
ώρα αιχμής

ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗ ΣΕ
ΕΝΑΡΙΩΝ
Ν ΔΙΑΧΕΙΡ
ΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
Σ ΚΙΝΗΤΙΚ
ΚΟΤΗΤΑΣΣ
(μέσω ττου μαθη
ηματικού
ύ υποδείγ
γματος)

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

σελ. 27

Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2)

Εκπομπές Οξειδίου του Αζώτου
(NOx)

Μέσος χρόνος ταξιδιού σε λεπτά για Μέση ταχύτητα δικτύου για ελαφρά και
ελαφρά και βαρέα οχήματα
βαρέα οχήματα σε χλμ/ώρα

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

σελ. 28

Decibel (db) ήχου

Εκπομπές Υδρογονανθράκων
(HC)

Εκπομπές Μονοξειδίου του
Άνθρακα (CO)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί
να γίνει συνδυασμός η τροποποίηση αυτών

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Προϋπολογισμός
Προτεινόμενων Έργων
και Υποστηρικτών Μέτρων –
Χρονοδιάγραμμα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή
μελέτης με εφαρμογή σήμανσης

Κανονιστική Απόφαση Μελέτη οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης Προμήθεια &τοποθέτηση
Πινακίδων

Αστική Ανάπλαση παραλιακού μετώπου. Πεζοδρόμηση του
ρεύματος κυκλοφορίας της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με
κατεύθυνση προς βορρά, στο τμήμα της από την οδό 8ης
Δεκεμβρίου έως την οδό Ευαγγελιστρίας. Αλλαγή φοράς
κατεύθυνσης της οδού Ευαγγελιστρίας, με κατεύθυνση προς
την οδό Εθν.Αντιστάσεως

Μελέτη Εφαρμογής για την
αστική Ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου

2.600

m2

Διαμόρφωση πεζοδρόμων στην περιοχή της Ηγουμενίτσας
(εκτός της παραλίας)

Μελέτες εφαρμογής για του
πεζοδρόμους

25.000

Διαμόρφωση όλων των τοπικής σημασίας οδών, στην
Ηγουμενίτσα, ως ήπιας κυκλοφορίας

Μελέτες εφαρμογής για την
διαμόρφωση των οδών
ήπιας κυκλοφορίας

Διαμόρφωση πεζοδρόμων στην περιοχή του Λαδοχωρίου
Διαμόρφωση όλων των τοπικής σημασίας οδών στο
Λαδοχώρι, ως ήπιας κυκλοφορίας

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ
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150.000

20.000

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

200

520.000

55.000

ΕΣΠΑ

m2

70

1.750.000

90.000

ΕΣΠΑ

56.500

m2

70

4.000.000

200.000

ΕΣΠΑ

Μελέτες εφαρμογής για του
πεζοδρόμους

63.000

m2

70

4.400.000

220.000

ΕΣΠΑ

Μελέτες εφαρμογής για την
διαμόρφωση των οδών
ήπιας κυκλοφορίας

72.500

m2

70

5.000.000

250.000

ΕΣΠΑ

8.000

m2

50

400.000

20.000

ΕΣΠΑ

2.050

m2

50

105.000

5.000

ΕΣΠΑ

350.000

10.000

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

2024

ΕΣΠΑ

2023

45.000

2022

875.000

2021

50

2020

m2

2019

17.500

ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί
να γίνει συνδυασμός η τροποποίηση αυτών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σελ. 30

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων εντός της Ηγουμενίτσας Α.
από 49 Μαρτύρων έως TEI (κόμβο Εθν. Αντιστάσεως)
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων εντός της Ηγουμενίτσας B.
από TEI έως κόμβο Εθν. Αντιστάσεως)
Δημιουργία ποδηλατοδρόμου έως το Δρέπανο - Μακρυγιαλι

Μελέτες εφαρμογής
ποδηλατοδρόμων

Δημιουργία χώρων στάθμευσης χωρητικότητας 500 περίπου
οχημάτων στην παραλιακή ζώνη, χώρου στάθμευσης επί της
οδού Σελλών (στην περιοχή της υπαίθριας αγοράς) και
χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Σταδίου της πόλης.

Μελέτη Εφαρμογής για την
διάταξη των χώρων
στάθμευσης

700

Θέσεις

Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από κόμβο 49 Μαρτύρων έως
Γραικοχώρι

500

Κατασκευή αμφίπλευρων πεζοδρομίων σε όλες τις
συλλεκτήριες οδούς, διασφάλιση συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ,
διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των διαβάσεων
πεζών, δημιουργία εσοχών στάθμευσης (λαμβάνοντας
υπόψη και τους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους) - Στην
Ηγουμενίτσα

Μελέτες ανάπλασης
πεζοδρομίων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία σε
όλες τις αρτηρίες και τις
συλλεκτήριες οδούς

67.300

m2

30

2.000.000

60.000

ΕΣΠΑ

Κατασκευή αμφίπλευρων πεζοδρομίων σε όλες τις
συλλεκτήριες οδούς, διασφάλιση συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ,
διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των διαβάσεων
πεζών, δημιουργία εσοχών στάθμευσης (λαμβάνοντας
υπόψη και τους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους) - Στο
Λαδοχώρι

Μελέτες ανάπλασης
πεζοδρομίων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία σε
όλες τις αρτηρίες και τις
συλλεκτήριες οδούς

37.500

m2

30

1.125.000

35.000

ΕΣΠΑ

Κατασκευή αμφίπλευρων πεζοδρομίων σε όλες τις
συλλεκτήριες οδούς, διασφάλιση συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ,
διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των διαβάσεων
πεζών, δημιουργία εσοχών στάθμευσης (λαμβάνοντας
υπόψη και τους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους) - Στη
Νέα Σελεύκεια

Μελέτες ανάπλασης
πεζοδρομίων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία σε
όλες τις συλλεκτήριες
οδούς

24.500

m2

30

735.000

22.000

ΕΣΠΑ

6.500

ΕΣΠΑ

Μελέτη εφαρμογής
ελεγχόμενης στάθμευσης Κανονιστική Απόφαση

520

Θέσεις

500

260.000

30.000

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

2024

215.000

2023

ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ

30

2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

m2

2021

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

7.250

2020

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μελέτες ανάπλασης
πεζοδρομίων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία σε
όλες τις συλλεκτήριες
οδούς
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2019

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Κατασκευή αμφίπλευρων πεζοδρομίων σε όλες τις
συλλεκτήριες οδούς, διασφάλιση συνθηκών κίνησης ΑΜΕΑ,
διαμορφώσεις των διασταυρώσεων και των διαβάσεων
πεζών, δημιουργία εσοχών στάθμευσης (λαμβάνοντας
υπόψη και τους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους) - Στο
Γραικοχώρι
Λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης –
Οργάνωση βραχυχρόνιας στάθμευσης για
φορτοεκφόρτωση με ταυτόχρονη απόδοση κατάλληλου
χρονικού παραθύρου.
Γεωμετρικός ανασχεδιασμός βασικών κόμβων - δημιουργία
κυκλικών κόμβων σε επιλεγμένα σημεία:
στη διασταύρωση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με
την οδό Πάργας (κόμβος ΠΕΘ)

Θα
προταθεί
από ΟΛΗΓ



στη διασταύρωση της οδού 28ης Οκτωβρίου με την
οδό Κύπρου
στη διασταύρωση της οδού 28ης Οκτωβρίου με την
οδό Ιπποκράτους (σύνδεση με Ν. Σελεύκεια)
στη διασταύρωση της οδού 28ης Οκτωβρίου με την
οδό Κωνσταντινουπόλεως(σύνδεση με Εθνική
Αντίσταση).

ΕΣΠΑ 20142020 Θα
προταθεί
από Π.Ε.
Θεσπρωτίας






κόμβος Γραικοχωρίου



στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων / Γράμμου /
Πατρ. Αθηναγόρα



στη διασταύρωση της οδού 28ης Οκτωβρίου με την
οδό Ειρήνης και Φιλίας (σύνδεση με Δρέπανο)
στη διασταύρωση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με
την οδό Δαγκλή, στα πλαίσια της νέας κυκλοφοριακής
οργάνωσης της προς ανάπλαση παραλιακής ζώνης.





Μελέτες Αστικών κόμβων

στη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό
Πάργας, προκειμένου να αναβαθμισθεί η σύνδεση του
κεντρικού πυρήνα της πόλης, μέσω των οδών Σελλών
και Πίνδου – Ελευθερίας

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

σελ. 31

11

κόμβοι



75.000

825.000
180.000

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί
να γίνει συνδυασμός η τροποποίηση αυτών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σελ. 32

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
στην οδό Ιπποκράτους στην περιοχή της Ν. Σελεύκειας



στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως &
Ιωαννίνων

Μετεγκατάσταση λαϊκής αγοράς
Δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων με
στόχο την εξασφάλιση ασφαλών θέσεων στάθμευσης
ποδηλάτων στο παραλιακό μέτωπο αλλά και πλησίον των
κύριων χρήσεων γης
Δημιουργία 2 κυκλικών αστικών λεωφορειακών γραμμών.

Συχνότητα των δρομολογίων σε πρώτη φάση να είναι ανά
30’ με απώτερο στόχο και εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη
ανταπόκριση να φθάσει τα 15’.
Σύνδεση του λιμένα με τα βασικά τουριστικά σημεία της
ευρύτερης περιοχής και την παραλία του Δρεπάνου με
Μ.Μ.Μ..
Αύξηση της συχνότητας των καθημερινών δρομολογίων
προς τους γύρω οικισμούς. Δρομολόγια προς Δρέπανο ανά
30’ τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με σχετικό αίτημα των
πολιτών.

Επιλογή νέας θέσης για
μεταφορά της λαϊκής
αγοράς
Μελέτη χωροθέτησης και
διάταξης θέσεων
ποδηλάτων

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
Θα
προταθεί
από ΟΛΗΓ
ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

50.000

80

Θέσεις



150

12.000

3.000

ΙΔΙΟΙ Η
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Μελέτη εφαρμογής για την
οριστικοποίηση των
λεωφορειακών γραμμών Συνεργασία με ΚΤΕΛ
Μελέτη εφαρμογής για την
οριστικοποίηση των
λεωφορειακών γραμμών Συνεργασία με ΚΤΕΛ
Μελέτη λεωφορειακής
γραμμής σύνδεσης του
λιμένα και της παραλίας
Δρεπάνου - Συνεργασία με
ΚΤΕΛ

Συνεργασία με ΚΤΕΛ

Επαναλειτουργία και επέκταση του συστήματος
παρακολούθησης της κυκλοφορίας.

300.000

Ανακαίνιση και μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο
πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας

Αρχιτεκτονική μελέτη

3.000.000

15.000

Ανάπλαση αστικού Δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού
Κάστρου

Αρχιτεκτονική μελέτη

700.000

15.000

ΕΣΠΑ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

ΑΜΟΙΒΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί
να γίνει συνδυασμός η τροποποίηση αυτών

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου 1200 θέσεων περίπου,

Αρχιτεκτονική μελέτη

1.082.400

Έγκριση σχεδίου για την Πολεοδομική Ενότητα 5

5.000

Δρομολόγηση (κατά κύριο λόγο τους θερινούς μήνες) ενός
μέσου μαζικής μεταφοράς (τρενάκι) το οποίο θα οδεύει από
άκρη σε άκρη κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Προμήθεια οχήματος Μελέτη Γραμμής

100.000

6.000

100.000

15.000

ΕΣΠΑ

45.000

90.000

10.000

ΕΣΠΑ

4.000

80.000

10.000

ΕΣΠΑ

Αύξηση των χώρων για σωματική άσκηση (κατασκευή
υπαίθριων χώρων γυμναστικής) και αθλοπαιδιές (2).

1η φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά
και συμβατικά ποδήλατα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
και επισκεπτών

μελέτη βιωσιμότητας για την
επιλογή της θέσης και του
αριθμού των σταθμών.

2

Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης

μελέτη βιωσιμότητας για την
επιλογή της θέσης και του
αριθμού των σταθμών.

20

σταθμοί σταθμοί

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Νέας τεχνολογίας οχήματα λεωφορείων φιλικά προς το
περιβάλλον

200.000

Yποδομές bike & Ride

50.000

Ευφυή συστήματα πληροφόρησης - πλατφόρμα
προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

50.000

(1) δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας
(2) Σημειώνεται ότι εντός του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα η Δημοτική Αρχή διερευνά την μεταφορά του Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου και την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου ως
χώρο στάθμευσης και/ή παράλληλες υποστηρικτικές λειτουργίες.

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

σελ. 33

1000

15.000

2.000

ΙΔΙΟΙ Η ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

1000

10.000

2.000

ΙΔΙΟΙ Η ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ

2029

55.000

2028

640.000

2027

200

2026

m2

2025

3.200

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μελέτη Εφαρμογής για την
αστική Ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΡΓΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σελ. 34

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Δημιουργία χώρου στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία
στο δημοτικό ακίνητο στο Ο.Τ. 82της 1ης Π.Ε.
Δημιουργία ποδηλατοδρόμου από κόμβο Εθν .
Αντιστάσεως έως Μαυρούδι
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων από 49 Μαρτύρων έως το
βιολογικό
Μεταφορά της Κεντρικής Παιδικής Χαράς (κοντά στα γήπεδα
τένις) στην παραλιακή ζώνη και τη μετατροπή του χώρου της
σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

Μελέτη εφαρμογής για τη
διάταξη του χώρου
στάθμευσης
Μελέτη εφαρμογής για τη
διάταξη του χώρου
στάθμευσης
Μελέτες εφαρμογής
ποδηλατοδρόμων
Μελέτες εφαρμογής
ποδηλατοδρόμων
Μελέτη εφαρμογής για τη
διάταξη του χώρου
στάθμευσης Μελέτη για την δημιουργία
νέας παιδικής χαράς

15

10
5.875

m2

50

293.750

15.000

ΕΣΠΑ

14.20
0

m2

50

710.000

35.500

ΕΣΠΑ

170

Θέσεις

Δημιουργία χώρου στάθμευσης μεγάλων οχημάτων στον
χώρο δίπλα από το νεκροταφείο Λαδοχωρίου.

500

85.000

6.000

ΙΔΙΟΙ Η ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

50.000

3.000

ΙΔΙΟΙ Η ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

σταθμοί

Επέκταση της πεζοδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς την Ε.Ο
Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων και στο υπόλοιπο τμήμα της έως
την οδό Δαγκλή (τμήμα από την οδό Ευαγγελιστρίας έως την
οδό Δαγκλή).Το εναπομένον, κατά περίπτωση, τμήμα της
οδού Εθνικής Αντιστάσεως θα εξυπηρετεί και τις δύο
κατευθύνσεις κυκλοφορίας, με 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση,
χωρίς μεσαία νησίδα.

Θέσεις Θέσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

90.000

10.000

ΕΣΠΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
2η φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά
και συμβατικά ποδήλατα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
και επισκεπτών

(1) δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας

μελέτη βιωσιμότητας για την
επιλογή της θέσης και του
αριθμού των σταθμών.

2

45.000

Πεζοδρόμηση της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο τμήμα
μεταξύ των οδών Ευαγγελιστρίας και 8ης Δεκεμβρίου

3η φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με
ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων και επισκεπτών

90.000

10.000

Car sharing system
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας)
(1) δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας

Τελική Έκδοση ΣΒΑΚ

σελ. 35

2038

45.000

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2037

2

Δημιουργία δύο ακόμη συνδέσεων, εκ των οποίων η μία
καταλήγει στον κυκλικό κόμβο που πρόκειται να
δημιουργηθεί στη διασταύρωση της ΠΕΟ Ιωαννίνων –
Ηγουμενίτσας με την οδό Ιπποκράτους (είσοδος Νέας
Σελεύκειας) και η δεύτερη στον προβλεπόμενο κυκλικό
κόμβο στην συμβολή της περιφερειακής με την ΠΕΟ
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, στην περιοχή του οικισμού
Εθνικής Αντίστασης.

2036

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

Μελέτη Περιφερειακής Οδού
Ηγουμενίτσας (Εγνατία)

2035

45.000

σταθμοί

Κυκλικός κόμβος 28ης Οκτωβρίου – Κύπρου. Η σύνδεση
με την περιφερειακή οδό θα πραγματοποιείται μέσω ενός
ημικόμβου, με ράμπα εισόδου στο ρεύμα προς Εγνατία
και ράμπα εξόδου από το ρεύμα προς Βορρά. Οι δύο
αυτές ράμπες θα συνδέονται με οδικό σύνδεσμο διπλής
κατεύθυνσης (που θα δημιουργηθεί με βάση την
υφιστάμενη οδό) και ο οποίος θα απολήγει στον κυκλικό
κόμβο.

2034

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

450.000

Σύνδεση περιφερειακής οδού με την οδό Πάργας.

2033

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (1)

100

Ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας.

2032

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2031

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4.500

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

2030

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μελέτη Εφαρμογής για την αστική
Ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΗΓΟ
ΟΥΜΕΝ
ΝΙΤΣΑ:
μια πόλλη ‘προοορισμός’’…
μια πόλλη που επιλέγε ις
να ζειςς…

