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Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες
πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της
ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να
καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και
στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και
τα περίχωρά τους.
Βασικά χαρακτηριστικά:
• Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής
• Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών
φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων
μετακίνησης
• Αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων
• Τακτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ…

Υλοποιήθηκαν τα βήματα 3 έως και 7...
 ΒΗΜΑ 1: Καθορισμός δυνατοτήτων για ένα επιτυχημένο
ΣΒΑΚ
 ΒΗΜΑ 2: Καθορισμός διαδικασίας ανάπτυξης και πεδίο
εφαρμογής του σχεδίου
 ΒΗΜΑ 3: Ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και
ανάπτυξη σεναρίων (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
 ΒΗΜΑ 4: Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
 ΒΗΜΑ 5: Ορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων
στόχων (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
 ΒΗΜΑ 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων
(ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ)
 ΒΗΜΑ 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και
κατανομή χρηματοδότησης (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ)
 ΒΗΜΑ 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και
αξιολόγησης του σχεδίου
 ΒΗΜΑ 9: Υιοθέτηση ΣΒΑΚ
 ΒΗΜΑ 10: Διασφάλιση ορθής διαχείρισης και
επικοινωνίας (κατά την υλοποίηση του σχεδίου)
 ΒΗΜΑ 11: Αποτίμηση άλλων εμπειριών

Συμμετοχική διαδικασία και
διάλογος
Με στόχο την εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των επιπέδων χάραξης και
πολιτικής αλλά και την εμπλοκή των πολιτών πραγματοποιήθηκαν ...
 1η Δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Μαζί αλλάζουμε την Πόλη μας με την προώθηση και
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την καλύτερη
ποιότητα ζωής» (19/4/2018).
 Διαδικτυακή υποβολή απόψεων στο πλαίσιο καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων
μετακίνησης.
 Συγκρότηση Ομάδας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ιωαννιτών.
 Συμμετοχή ικανού δείγματος πολιτών στην πραγματοποίηση εξειδικευμένων ερευνών.
 2η Δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Εναλλακτικά Σενάρια Διαχείρισης της Βιώσιμης
Κινητικότητας» (6/12/2018).
 Μετά την παρουσίαση δύο Εναλλακτικών Λύσεων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης,
ακολούθησε ψηφοφορία τόσο στη διάρκεια της διαβούλευσης όσο και ηλεκτρονικά

Συμμετοχική διαδικασία και
διάλογος

Ανάλυση της κατάστασης
κινητικότητας
 Η έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού, δεν συνοδεύτηκε μέχρι
στιγμής με τη δημιουργία κάθετου άξονα στην κατεύθυνση Βορράς – Νότος
(επέκταση Ιόνιας οδού προς Κακαβιά) που να παρακάμπτει τα Ιωάννινα και να
εξυπηρετεί τις διερχόμενες κινήσεις που δεν έχουν προορισμό την πόλη των
Ιωαννίνων.
 Εμφανίζονται προβλήματα στις δύο συνδέσεις της Εγνατίας με το αστικό δίκτυο
της πόλης:
 στον κόμβο με την Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων, η διοχετευτική διαρρύθμιση των
κλάδων του Α/Κ στις διασταυρώσεις με την Ε.Ο. δημιουργεί σε πολλές
περιπτώσεις ασάφεια και σύγχυση στους οδηγούς και αποτελεί πηγή
κινδύνων για ατυχήματα
 στον κόμβο Κατσικά-Κουτσελιού, οι συνδετήριοι κλάδοι έχουν πτωχά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ενώ εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παρόδιες
εγκαταστάσεις και ιδιοκτησίες, γεγονός που μειώνει το επίπεδο
εξυπηρέτησης και οδικής ασφάλειας

Ανάλυση της κατάστασης
κινητικότητας
 Στην κεντρική περιοχή της πόλης παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα
κατά τις ώρες αιχμής, τα οποία οφείλονται
 Στα περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τόσο των συνδέσμων όσο και
των διασταυρώσεων, σε αρκετές συλλεκτήριες οδούς.
 Στην εκτεταμένη παράνομη στάθμευση, η οποία δημιουργεί τριβές στην
κυκλοφορία και καθυστερήσεις και ουρές αναμονής σε κρίσιμους κόμβους.
 Στη διερχόμενη κυκλοφορία από το κέντρο. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
σήμερα ο περιμετρικός δακτύλιος της πόλης, με αποτέλεσμα σημαντικό
ποσοστό διαμπερούς κυκλοφορίας να διέρχεται από το κέντρο της πόλης,
κυρίως στην κατεύθυνση Βορράς – Νότος. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η
αναβάθμιση του υπάρχοντος τμήματος της περιφερειακής οδού, ώστε να
επιτελέσει το λειτουργικό της ρόλο.
 Στην αυξημένη κυκλοφορία με προορισμό το κέντρο, στο οποίο υπάρχουν
ισχυροί πόλοι έλξης καθημερινών μετακινήσεων.

Ανάλυση της κατάστασης
κινητικότητας
 Το ποσοστό χρήσης της αστικής συγκοινωνίας είναι χαμηλό για το μέγεθος της
πόλης. Η διαμήκης διάσχιση της πόλης από όλες σχεδόν τις λεωφορειακές
γραμμές, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας διαδρομές και χαμηλή
ελκυστικότητα για τους χρήστες. Επισημαίνεται και το γεγονός ότι οι πέριξ της
πόλης οικισμοί συνδέονται με πολύ αραιά δρομολόγια με το κέντρο της.
 Το βασικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει ελλιπή γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Τα
πεζοδρόμια είναι ανεπαρκούς πλάτους για την κίνηση των πεζών (σε κάποια
σημεία δεν υπάρχουν καν). Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαβάσεις
πεζών, ράμπες και οδηγοί τυφλών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται περαιτέρω η
κίνηση των ΑΜΕΑ και των λοιπών ευπαθών ομάδων.
 Έλλειψη ενός ολοκληρωμένου δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και
πεζοδρόμων στην κεντρική περιοχή της πόλης, όπου και υπάρχει έντονη εμπορική
δραστηριότητα και χρήσεις αναψυχής.
 Δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων,
το οποίο θα συνδέει την παραλίμνια ζώνη και τον κεντρικό πυρήνα της πόλης με
τις περιφερειακές συνοικίες, με αποτέλεσμα να μην έχει απορροφηθεί κάποιο
ποσοστό των μικρού μήκους καθημερινών μετακινήσεων από την περιοχή
κατοικίας, προς το χώρο εργασίας και την αγορά από το ποδήλατο.

Καθορισμός
προτεραιοτήτων
Άξονες Προτεραιοτήτων του Σχεδίου ...
 Ποιότητα ζωής
 Περιβάλλον
 Οικονομική ανάπτυξη
 Καινοτομία (ως εργαλείο για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και της
προστασίας του περιβάλλοντος)
Για καθέναν από τους παραπάνω τομείς απαιτήσεων σχεδιασμού (Άξονες
Προτεραιοτήτων), προσδιορίσθηκαν συγκεκριμένες προσδοκίες, οι οποίες στη
συνέχεια βαθμολογήθηκαν από τα μέλη της Ομάδας ΣΒΑΚ του Δήμου Ιωαννιτών, και
έτσι με τον τρόπο αυτό ιεραρχήθηκαν, προκειμένου να πάρουν την μορφή
προτεραιοτήτων.

Καθορισμός προτεραιοτήτων
Προτεραιότητες / ιεραρχημένες προσδοκίες για την πόλη των Ιωαννίνων

1

Ελκυστικό περιβάλλον και προστασία της κίνησης των πεζών (δίκτυο πεζοδρόμων, διαμόρφωση πεζοδρομίων επαρκούς
πλάτους, διαβάσεις πεζών, ράμπες, υποδομές προσβασιμότητας για όλους τους χρήστες)

2

Ανακατανομή του οδικού δικτύου στα μεταφορικά μέσα με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (μεγαλύτερο
μήκος οδικού δικτύου να διατεθεί για ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας κτλ., επανεξετάζοντας
και τις ήδη υπάρχουσες υποδομές)

3

Προώθηση/ βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς (αστική συγκοινωνία, πλωτό δίκτυο κ.λ.π.)

4

Αναβάθμιση της ασφάλειας στις γειτονιές της πόλης (προστασία γειτονιών από διαμπερή κυκλοφορία)

5

Διαμόρφωση ανοιχτών / πράσινων κοινόχρηστων χώρων για τους πολίτες και αθλητικών εγκαταστάσεων

6

Ανάδειξη του παραλίμνιου μετώπου ως χώρο ορόσημο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ως
βασικό πόλο έλξης επισκεπτών (αξιοποίηση της λίμνης ως χώρο αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων και διαφόρων
τουριστικών εκδηλώσεων)

7

Ενίσχυση των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών προς τη βιώσιμη μετακίνηση και την αλλαγή κουλτούρας για την
προστασία του περιβάλλοντος

8

Ενίσχυση των δράσεων για χρήση νέας και πιο καθαρής τεχνολογίας και σχημάτων μεταφορικών μέσων (κίνητρα και
υποδομές για προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της κοινόχρηστης χρήσης
αυτοκινήτων και ποδηλάτων κ.α.).

9

Βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας με χρήση νέων τεχνολογιών (τηλεματική στις Δ.Σ, ελεγχόμενη στάθμευση με
πληρωμή μέσω κινητού και έλεγχος μέσω αισθητήρων, πληροφόρηση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων
εφαρμογών και υποδομών κ.α.)

10

Αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής μέσω της οργάνωσης πολλαπλών μορφών θεματικού τουρισμού - (υγείας,
αθλητικού, συνεδριακού, εκθεσιακού, θρησκευτικού, ποδηλατικού, εκπαιδευτικού, περιηγητικού)

11

Δημιουργία βιώσιμων τουριστικών διαδρομών για την περιήγηση στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου (πχ Σπήλαιο
Περάματος, Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, Κάστρο, Οθωμανική βιβλιοθήκη κλπ)

Ανάπτυξη ενός
κοινού οράματος

Με βάση τις υψηλότερες προσδοκίες/ προτεραιότητες δόθηκε απάντηση στο ερώτημα

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε και με ποιον τρόπο θα
ξεχωρίζει η πόλη στην οποία ζούμε από τις υπόλοιπες;
.. με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η φράση που συνοψίζει τις προσδοκίες για το
μέλλον της πόλης.

Ανάπτυξη ενός
κοινού οράματος

Η φράση που συνοψίζει τις προσδοκίες μου για το μέλλον

Ιωάννινα:

Στο «κέντρο» ο άνθρωπος…

Ορισμός
μετρήσιμων στόχων
Άξονας
Προτεραιοτήτων

Περιγραφή Στόχου
Αξιοποίηση της λίμνης ως χώρο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων και ως τουριστικό πόλο

Οικονομική
ανάπτυξη

Αύξηση της επισκεψιμότητας τοπικών σημείων πολιτισμού / τουρισμού
Δημιουργία υποδομών που καθιστούν επισκέψιμα και ελκυστικά τα τουριστικά σημεία της πόλης
Αύξηση του μεριδίου των αστικών μεταφορών με χρήση Δ.Σ και ήπιων μέσων
Αύξηση του ποσοστού των περιοχών που καλύπτει το δίκτυο Δ.Σ

Ποιότητα Ζωής

Δίκαιη ανακατανομή του κυκλοφοριακού δικτύου σε πεζούς και οδηγούς
Αύξηση των υποδομών για μετακίνηση με ήπιες μορφές ενέργειας
Ασφάλεια στις μετακινήσεις ιδίως για ευάλωτους χρήστες
Βελτίωση της προσβασιμότητας του δικτύου και των διαφόρων χρήσεων γης της πόλης για τα ΑΜΕΑ
Μεταβολή του μέσου χρόνου διαδρομής εντός αστικού δικτύου.

Περιβάλλον

Αύξηση των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας
Μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η κυκλοφορία των οχημάτων
Έξυπνες υποδομές για την παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου

Καινοτομία

Αύξηση του όγκου πληροφοριών που μπορεί να λάβει ο πολίτης, μέσω εφαρμογών για την ενημέρωση του
σχετικά με τις μετακινήσεις του
Αύξηση των υποδομών που αφορούν στην κίνηση οχημάτων με νέες μορφές ενέργειας (ηλεκτρική, υβριδική
κ.α.)
Αύξηση της κοινής χρήσης οχημάτων

Ανάπτυξη σεναρίων και
αποτελεσματικών πακέτων μέτρων

Τα σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας
(παρεμβάσεις/ υποδομές) αφορούν σε τέσσερις
(4) θεματικές ενότητες:

Τα σενάρια αυτά εμπλουτίστηκαν με σειρά αποτελεσματικών, ρεαλιστικών και οικονομικά
εφικτών (μέσω της εξέτασης καλύτερης τιμής – απόδοσης) πακέτων μέτρων (υποστηρικτικά
μέτρα), που θα ενισχύσουν την επιτυχία των προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο την
επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του Σχεδίου.

Ιεράρχηση ευρύτερου οδικού δικτύου –
Σημαντικά οδικά έργα

Ιεράρχηση & κυκλοφοριακή
οργάνωση κεντρικής περιοχής

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ Α: Ελκυστικό περιβάλλον & Προστασία κίνησης των πεζών και
ποδηλατών στο κέντρο της πόλης
 Δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό πυρήνα της πόλης, με
περιορισμό στην κίνηση των οχημάτων. Ορίζεται από τους άξονες Β. Ηπείρου - Μ.
Αλεξάνδρου - Σπ. Λάμπρου - Σουλίου - Δόμπολη - Κενάν Μεσσαρέ - Στρ. Βογιάνου και
αποτελείται από ένα σύμπλεγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με στόχο την
ενοποίηση του διοικητικού - νέου εμπορικού κέντρου της πόλης, με το παλιό εμπορικό
κέντρο, το κάστρο και το παραλίμνιο μέτωπο.
 Πεζοδρόμηση της οδού Αβέρωφ, από την οδό Ελ.
Βενιζέλου έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως και στη συνέχεια
της Λεωφόρου Καραμανλή, έως και την Πλ. Μαβίλη. Η
Αβέρωφ, ένας κατά βάση εμπορικός δρόμος, αποτελεί τον
μοναδικό διαμήκη κάθετο άξονα, στον οποίο, οδεύοντας
προς την λίμνη, είναι ορατό το Κάστρο, σημείο αναφοράς
και καθοδήγησης για τον επισκέπτη. Η συγκεκριμένη
πεζοδρόμηση δημιουργεί τον βασικό άξονα ροής πεζών
και ποδηλάτων (μήκους 800μ.) στην καρδιά του κέντρου, ο
οποίος θα ενώνει την Πλατεία Πύρρου, την Περιφέρεια, το
Δημαρχείο και το ήδη πεζοδρομημένο νέο εμπορικό
κέντρο, με το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της οδού
Ανεξαρτησίας, με το Κάστρο και τη λίμνη.
 Πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας (στο τμήμα της από
την οδό Ζωσιμάδων έως την οδό Μητροπόλεως), για την
οποία υπάρχει πρόταση για τη δημιουργία Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου (Open Mall).

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές

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

 Διαμορφώσεις πεζοδρόμων και οδών ήπιας
κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
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ΣΤΟΧΟΣ Α: Ελκυστικό περιβάλλον & Προστασία κίνησης των πεζών και
ποδηλατών στο κέντρο της πόλης

Υποστηρικτικά μέτρα

•

Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης
του ποδήλατου.

•

•

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

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

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
Πεζοί – Ποδήλατα
 Ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων σε όλες τις αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς της
ευρύτερης κεντρικής περιοχής, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού και
υλικών, με μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών ΑμεΑ και ασφαλών διαβάσεων πεζών και
ποδηλατών.
 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων.
• Ολοκλήρωση παραλίμνιου ποδηλατόδρομου, από το ύψος του Κατσικά έως το Πέραμα.
• Λεωφ. Γράμμου - 8ης Μεραρχίας - Λεωφ. Γ. Παπανδρέου, και κάθετες συνδέσεις με το
Νοσοκομείο και τον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο.
• Νέος άξονας από κόμβο Βογιάνου έως Πανηπειρωτικό Στάδιο και στην Λεωφ. Στ. Νιάρχου.
• Λεωφ. Δωδώνης, Βελισσάριου, Κενάν Μεσσαρέ, Νικοπόλεως, Ομήρου και κάθετες συνδέσεις.
• Παράδρομος ανάντη της Περιφερειακής οδού, από το Α/Δ μέχρι το Πανηπειρωτικό Στάδιο.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
M.M.M.
 Αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών. Δημιουργία ακτινικών διαδρομών κίνησης των
λεωφορείων με αφετηρία/τέρμα στο κέντρο της πόλης. Το νέο δίκτυο λεωφορειακών
γραμμών οργανώνεται σε 3 χωρικούς άξονες και αποτελείται συνολικά από 8 γραμμές.

Υποδομές

 Δημιουργία μίας πρόσθετης γραμμής (Γραμμή 8), με φιλικά προς το περιβάλλον mini
λεωφορεία, για τη μετακίνηση των επισκεπτών και κατοίκων στον πεζοδρομημένο κεντρικό
πυρήνα και το παραλίμνιο μέτωπο, στην περιοχή του κάστρου.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποστηρικτικά μέτρα

ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
Πεζοί - Ποδήλατα
• Οργάνωση δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδήλατου.
• Πρώτη φάση εισαγωγής συστημάτων bike sharing με ηλεκτρικά και συμβατικά ποδήλατα για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών.
• Προώθηση του bike and ride.
• Διοργάνωση μαθημάτων ποδηλασίας, με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων για το
πώς να οδηγούν ποδήλατο.
• Προώθηση της μεταφοράς ποδηλάτων από τα αστικά λεωφορεία.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποστηρικτικά μέτρα

ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
Μ.Μ.Μ.
• Εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρήση των Μ.Μ.Μ..
• Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς προσβασιμότητας στις στάσεις.
• Οχήματα που θα εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους.
• Οχήματα νέας τεχνολογίας, φιλικά προς το περιβάλλον (πράσινος στόλος ΔΣ).
• Ελκυστικές χρεώσεις για μαθητές/φοιτητές, ηλικιωμένους, τακτικούς επιβάτες, άνεργους κτλ.
• Ενιαίο εισιτήριο για όλο το δίκτυο, χρονικής διάρκειας 1 ώρας.
• Παροχή υπηρεσιών Wi-Fi εν κινήσει.
• Εισαγωγή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (εισιτήρια μέσω SMS, e-ticketing).

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ Γ: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο κύριο οδικό δίκτυο

 Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση (οδικών συνδέσμων και κόμβων) των αρτηριών και
συλλεκτήριων οδών της ευρύτερης κεντρικής περιοχής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών
κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 Αναβάθμιση της υφιστάμενης Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, από τον κόμβο με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων-Κοζάνης έως τον κόμβο με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας, με αλλαγή της διατομής σε 2
λωρίδες ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα και ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών σε όλο το
μήκος της. Επιπρόσθετα, όλοι οι υφιστάμενοι σηματοδοτούμενοι κόμβοι επί της οδού θα
μετατραπούν σε ισόπεδους κυκλικούς κόμβους.
 Ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων, με την κατασκευή του νέου άξονα από
κόμβο Βογιάνου έως Πανηπειρωτικό Στάδιο. Ο άξονας αυτός θα διαθέτει δύο λωρίδες
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα πλάτους 2.0m και παράπλευρες οδούς.
Προβλέπονται 7 νέοι κυκλικοί κόμβοι.
 Αναβάθμιση της Λεωφ Σταύρου Νιάρχου από τον κόμβο της Λεωφ. Δωδώνης έως την είσοδο
της Πεδινής. Θα αποτελείται από 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα, 7
κυκλικούς και έναν ανισόπεδο κόμβο.
 Δημιουργία κυκλικών κόμβων σε επιλεγμένες διασταυρώσεις.
 Εφαρμογή μονοδρομήσεων με στόχο τη μείωση των επιτρεπόμενων κινήσεων-σημείων
εμπλοκής.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ Γ: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο κύριο οδικό δίκτυο
Δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής κουλτούρας
μετακινούμενων.
Δράσεις προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στα
σχολεία.
Εκπαίδευση παιδιών σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης.

•
•

Υποστηρικτικά μέτρα

•

•

•
•
•

Εφαρμογή του «λεωφορείου» πεζοπορίας.
Πρόκειται για μια ομάδα παιδιών που
καθοδηγούνται από ενήλικες στο δρόμο για
το σχολείο, μέσω μιας συγκεκριμένης
διαδρομής που είναι σύντομη, άμεση και
ασφαλής.

Μείωση του ορίου ταχύτητας κίνησης σε συγκεκριμένους οδικούς συνδέσμους.
Έλεγχος της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
Εντατικοποίηση των ελέγχων για παραβιάσεις του ΚΟΚ (παράνομη στάθμευση, όριο ταχύτητας,
ερυθρός σηματοδότης, κλπ).

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ Δ: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής – Προστασία γειτονιών από τη διαμπερή
κυκλοφορία

Υποδομές

 Εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας
κυκλοφορίας), στο σύνολο της ευρύτερης κεντρικής περιοχής με κατακόρυφη και οριζόντια
σήμανση σε Α’ φάση.
 Διαμορφώσεις
οδών
ήπιας
κυκλοφορίας και πεζοδρόμων στην
ευρύτερη κεντρική περιοχή, και
συγκεκριμένα στις γειτονιές Καραβατιά,
Πλάτανος,
υπόλοιπο
Κέντρο,
Καλούτσιανη,
Λακκώματα,
Κιάφα,
Λούτσα, Βελισσάριος, Λασπότοπος.

 Εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας
περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ιωαννιτών, με στόχο την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών από/προς το
σχολείο.
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Υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ Δ: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής – Προστασία γειτονιών από τη διαμπερή
κυκλοφορία

 Εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης, με πρόβλεψη για θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης
κατοίκων στις περιοχές κατοικίας του κέντρου. Η ζώνη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης
ορίζεται από τις εξής οδούς: Λεωφ. Γ. Παπανδρέου, Κουντουριώτου, Γιοσέφ Ελιγιά, Γαριβάλδη,
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Γ. Κύργιου, Αιακιδών, Μολοσσών, Λ. Τσαλδάρη, Καποδιστρίου, Σπ.
Λάμπρου, Χρηστοβασίλη, Φ. Τζαβέλλα, Βαλαωρίτου, Καραϊσκάκη, Ανεξαρτησίας, Φιλικής
Εταιρίας.
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ΣΤΟΧΟΣ Δ: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής – Προστασία γειτονιών από τη διαμπερή
κυκλοφορία
•

Υποστηρικτικά μέτρα

•

Εκστρατεία ενημέρωσης για την αναγέννηση και
την προστασία γειτονιών της πόλης.
Δράσεις για την εξάλειψη των διαμπερών
κινήσεων μέσα από τις γειτονιές.

•
•
•

Μέτρα προώθησης των οχημάτων που κινούνται με ήπιες μορφές
ενέργειας (ηλεκτρική, υβριδική κ.α.).
Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση ή αγορά οικοπέδων για τη δημιουργία
χώρων στάθμευσης εκτός οδού.

•

Αύξηση των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ E: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – Ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου

Υποδομές

 Αστική ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου, το οποίο μαζί με το κάστρο αποτελούν σημαντικούς
πόλους έλξης επισκεπτών στην πόλη. Πεζοδρόμηση όλου του παραλίμνιου μετώπου από την
είσοδο/ έξοδο του χώρου στάθμευσης νότια του κάστρου (Θεατράκι Σκάλας) έως την Πλατεία
Μαβίλη. Αναδιαμόρφωση και ανακατανομή της επιφάνειας (πεζοί, ποδήλατα, οχήματα) του
άξονα της Λ. Κάρολου Παπούλια, έως την οδό Βογιάνου.

 Ανάπλαση πλατείας Πύρρου. Δημιουργείται μία
ενιαία ζώνη αποτελούμενη από την υφιστάμενη
πλατεία, τη Λεωφ. Δωδώνης και τον κοινόχρηστο
χώρο της Περιφέρειας.

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ E: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – Ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου

Υποδομές

 Δημιουργία
Ανοικτού
Κέντρου
Εμπορίου στην οδό Ανεξαρτησίας.
Με τη πεζοδρόμηση και ανάπλαση
της οδού, δημιουργείται μία ασφαλής
ζώνη για την κίνηση των πεζών.

 Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών
φυλακών στον αστικό ιστό, ως κέντρο παροχής
αστικών εξυπηρετήσεων.

 Ανάπλαση Δημοτικής αγοράς και κατασκευή χώρου στάθμευσης 100 θέσεων.
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ΣΤΟΧΟΣ E: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – Ανάπλαση παραλίμνιου μετώπου

Υποστηρικτικά μέτρα

•
•
•
•

Χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη.
Σημεία πληροφόρησης του κοινού.
Οργάνωση περιηγητικών διαδρομών στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (χάρτες, εφαρμογή
κινητού με ηχητικές περιηγήσεις).
Δημιουργία πλατφόρμας προώθησης των σημείων ενδιαφέροντος και των εναλλακτικών
τρόπων επίσκεψης αυτών (Μ.Μ.Μ, ποδήλατο, e-car).

Πακέτα Μέτρων – Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Υποδομές

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ: Διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση νέων τεχνολογιών

Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας που θα περιλαμβάνει:
- Διαχείριση πρόσβασης των πεζοδρομημένων ζωνών.
- Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό, στην κεντρική περιοχή
της πόλης.
- Σύστημα πληροφόρησης – καθοδήγησης σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού.
- Διαχείριση στόλου λεωφορείων.
- Διαχείριση σηματοδοτών και παροχή προτεραιότητας σε λεωφορεία και οχήματα
εκτάκτου ανάγκης.
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ΣΤΟΧΟΣ ΣΤ: Διαχείριση της κυκλοφορίας με χρήση νέων τεχνολογιών

•

Υποστηρικτικά μέτρα

•
•

Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στην
οδό και εκτός οδού.
Ευφυή συστήματα πληροφόρησης των επιβατών Μ.Μ.Μ. σε πραγματικό χρόνο στο κινητό,
εντός του οχήματος, στις στάσεις.
Εφαρμογές ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με τη βέλτιστη διαδρομή με Μ.Μ.Μ.

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

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

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

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός - Μελέτη Εφαρμογής

350.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2024

2023

2022

2021

2020

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ *

Προϋπολογισμός– Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

200.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

21.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

9.015.000

500.000

ΕΣΠΑ

21.097.000

1.205.000

ΕΣΠΑ

Ανάπλαση οδών Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου), Κουντουριώτου & Πατρ. Ν.
Ευαγγελίδου

3.218.000

200.000

Λεωφ. Γ. Παπανδρέου (από Ι.Κ. Βορείου Ηπείρου έως Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου)

2.538.000

Αναπλάσεις του βασικού οδικού δικτύου στην ευρύτερη κεντρική περιοχή

Κουντουριώτου & Πατρ. Ν. Ευαγγελίδου

530.000

Κυκλικός κόμβος

150.000

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

1.518.000

90.000

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

1.320.000

80.000

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

2.580.000

150.000

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

4.125.000

250.000

Λεωφ. Δωδώνης

2.439.000

Κων/νου Ελευθερίου

900.000

Καποδιστρίου - Καραολή Δημητρίου & Ναπ. Ζέρβα

636.000

Κυκλικός κόμβος Μελέτες ανάπλασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
σε επίπεδο οριστικής μελέτης
Ανάπλαση οδών Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση, Γερακάρη - Πυρσινέλλα & Χαρ. Τρικούπη
Ν. Μπότσαρη - Φ. Τζαβέλλα, Χρηστοβασίλη, Χρ. Πάτση, Γερακάρη - Πυρσινέλλα
Χαρ. Τρικούπη

150.000
1.270.000
870.000
400.000

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

2.926.000

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου & Γ. Ίκκου

2.076.000

Γαριβάλδη & Γιοσέφ Ελιγιά

1.728.000

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

1.578.000

Κυκλικός κόμβος

Ανάπλαση οδού Κενάν Μεσσαρέ

170.000

850.000

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

Ανάπλαση οδών 21ης Φεβρουαρίου, Αιακιδών, Μολοσσών, Λ. Τσαλδάρη & Αγ. Κοσμά

75.000

100.000

150.000
1.422.000

30.000

990.000

60.000

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας. **Προϋπολογισμός βάσει της μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.

Οδοί ήπιας κυκλοφορίας Μελέτες εφαρμογής για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας
Πεζόδρομοι κυκλοφορίας και των πεζοδρόμων
Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου

Μελέτη εφαρμογής ανάπλασης Πλατείας Πύρρου

Αναπλάσεις οδών περιμετρικά των σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιωαννιτών

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

5.500.000
3.000.000**
11.060.000

650.000

80.000
20.000

347.550

20.000
40.000

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

682.500
3.064.510**

Οδός Σταύρου Νιάρχου

25.181.219**

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

22.141.992**

Ποδηλατόδρομος οδών 8ης Μεραρχίας και Λεωφ. Γράμμου (και κάθετες συνδέσεις) Μελέτες εφαρμογής ποδηλατοδρόμων
Ποδηλατόδρομοι οδών Βελισσαριου, Λεωφ. Δωδώνης, Νικοπόλεως, Ομήρου και κάθετες συνδέσεις

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

Μελέτη εφαρμογής

Θέσεις επισκεπτών Μελέτη εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Θέσεις κατοίκων Κανονιστική απόφαση
Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας - Έλεγχος πεζοδρόμων

135.000
1.000.000

Μελέτη εφαρμογής για την οριστικοποίηση των
λεωφορειακών γραμμών - Συνεργασία με Αστικό ΚΤΕΛ

Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων

75.000

Μελέτη εφαρμογής

Δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων

Μελέτη χωροθέτησης και διάταξης θέσεων ποδηλάτων

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΔΙΤ

2.016.129**

ΕΣΠΑ - Ε.Π. 2014-2020

1.452.718**

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών
Ανάπλαση Δημοτικής αγοράς και κατασκευή χώρου στάθμευσης 100 θέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.100.000

Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών
Μελέτη αναδιάρθρωσης Αστικής Συγκοινωνίας

ΕΣΠΑ

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

21.000.000 1.250.000
1.235.000

Λειτουργία συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 20142020

341.250

Σύνδεση υφιστάμενων ποδηλατόδρομων στο παραλίμνιο μέτωπο (νότια)

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

1.371.300

Δημιουργία ποδηλατοδρόμων

ΕΣΠΑ

13.300.000

2.196.915**

Διαμορφώσεις - πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα (Τομέας Δ')

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

18.800.000 1.100.000

2024

Διαμορφώσεις υπόλοιπων οδών ήπιας κυκλοφοριάς & πεζοδρόμων στην ευρύτερη κεντρική περιοχή. Γειτονιές: Καραβατιά,
Πλάτανος, υπόλοιπο Κέντρο, Καλούτσιανη, Λακκώματα, Κιάφα, Λούτσα, Βελισσάριος,Λασπότοπος)

2023

350.000

2022

5.800.000

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2021

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαμορφώσεις πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλ. ΕταιρίαςΜελέτες εφαρμογής για τη διαμόρφωση των οδών ήπιας
Ανεξαρτησίας-Πουκεβίλ-28ης Οκτωβρίου-Φ. Τζαβέλλα-Γερακάρη-Πυρσινέλλα-Εισ. Σπύρου-Μπιζανίου-Γ. Κύργιου-Λεωφ. Αρχ.
κυκλοφορίας και των πεζοδρόμων
Μακαρίου-Γαριβάλδη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ *

Προϋπολογισμός– Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΔΙΤ

37.500

2.500

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας. **Προϋπολογισμός βάσει της μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.

ΕΣΠΑ

Υποδομές bike & ride

Μελέτη εφαρμογής

50.000

3.000

ΕΣΠΑ

Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροφόρτισης οχημάτων

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

120.000

7.000

ΕΣΠΑ

Ευφυή συστήματα πληροφόρησης - πλατφόρμα προώθησης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης

Μελέτη εφαρμογής

50.000

5.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ

2024

5.500

2023

90.000

2022

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

2021

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2020

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ *

Προϋπολογισμός– Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας

Πακέτα Μέτρων – Μεσοπρόθεσμος/Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας
Πεζοί – Ποδήλατα

Υποδομές

 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα):
- Επί του νέου οδικού άξονα επέκτασης της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο
με Εθν. Αντιστάσεως, νότια του Κατσικά.
- Επί του νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την
Περιφερειακή οδό και κατά μήκος της οδού Μέκαλη Παπαθωμά.

Μ.Μ.Μ.
 Ενίσχυση
της
υφιστάμενης
λιμναίας
συγκοινωνίας (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα). Στις
υφιστάμενες
2
θέσεις
(Μώλος,
Νησί),
προστίθενται 4 νέες θέσεις λιμενικών υποδομών
(Πέραμα, Μονή Ντουραχάνη, Du Lac, Παλαιά
Σφαγεία). Μόνιμες γραμμές θα συνδέουν τις
θέσεις Μώλος-Νησί-Πέραμα ενώ οι υπόλοιπες θα
προσεγγίζονται από σκάφη-ταξί.

Πακέτα Μέτρων – Μεσοπρόθεσμος/Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας
ΣΤΟΧΟΣ Β: Ανακατανομή του οδικού δικτύου της πόλης στους χρήστες, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

Υποστηρικτικά μέτρα

Πεζοί - Ποδήλατα
• Επέκταση δικτύου bike sharing.
• Επέκταση σημείων bike & ride.

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

Πακέτα Μέτρων – Μεσοπρόθεσμος/Μακροπρόθεσμος
ΣΤΟΧΟΣ Γ: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο κύριο οδικό δίκτυο

 Κατασκευή (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα) του προβλεπόμενου από το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό
Σχέδιο νέου οδικού τμήματος σύνδεσης της Κενάν Μεσσαρέ – Δωδώνης με την Περιφερειακή
οδό.
 Επέκταση της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν. Αντιστάσεως, νότια του

Υποδομές

Κατσικά (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα).
 Επέκταση Ιόνιας Οδού προς Κακαβιά (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).
 Επέκταση της Περιφερειακής οδού (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα) από τον ανισόπεδο κόμβο
στη συμβολή με τη Λ. Νιάρχου έως τη συμβολή με την Εθν. Αντιστάσεως και την επέκταση της
Λ. Γεννηματά, νότια του Κατσικά (προβλέπεται στο ΡΣΙ).
 Νέα σύνδεση της Εγνατίας οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων η οποία οδηγεί στο
Πέραμα (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).
 Νέα σύνδεση με ΒΙΠΕ από την υφιστάμενη Περιφερειακή οδό Ιωαννίνων έως τον νέο κόμβο με
την επέκταση της Ιόνιας οδού (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Πακέτα Μέτρων – Μεσοπρόθεσμος/Μακροπρόθεσμος
ΣΤΟΧΟΣ Δ: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής – Προστασία γειτονιών από τη διαμπερή
κυκλοφορία

Υποδομές

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

Πακέτα Μέτρων – Μεσοπρόθεσμος/Μακροπρόθεσμος

Υποδομές

Νέα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα

 Χώρος μεταφόρτωσης εμπορευμάτων (city logistics) στην περιοχή νοτιοδυτικά του
Κατσικά.
 Διερεύνηση αναγκαιότητας – εφικτότητας υλοποίησης των ακόλουθων νέων
συγκοινωνιακών έργων:
- Δημιουργία γραμμής υδροπλάνων (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα).
- Κατασκευή γραμμής Μ.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) (σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα).
- Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής «Καλαμπάκα - Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα (σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Μελέτη εφαρμογής

15.000.000

900.000

ΕΣΠΑ

273.000
4.960.000**

16.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

300.000

ΕΣΠΑ

Δημιουργία ποδηλατόδρομων-Κάθετες συνδέσεις ποδηλατόδρομου Περιφερειακής με οικισμούς

Μελέτες εφαρμογής ποδηλατοδρόμων

Υποδομές για την αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας

Μελέτη εφαρμογής

Δημιουργία γραμμής υδροπλάνων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ

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

2029

480.000

2028

8.000.000

2027

Μελέτη εφαρμογής

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2026

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ *

Προϋπολογισμός– Μεσοπρόθεσμος Ορίζοντας

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επέκταση σημείων bike & ride

Μελέτη εφαρμογής

50.000

3.000

ΕΣΠΑ

Πλατφόρμα Carpooling & Car sharing

Μελέτη εφαρμογής

250.000

15.000

ΕΣΠΑ

*Δεν περιλαμβάνεται κόστος συντήρησης και λειτουργίας. **Προϋπολογισμός βάσει της μελέτης του έργου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει συνδυασμός ή τροποποίηση αυτών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΣΠΑ

2029

5.500

2028

90.000

2027

Μελέτη εφαρμογής

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2026

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

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

2025

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΔΙΤ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ *

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

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

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ *

Προϋπολογισμός– Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Δήμου Ιωαννιτών
Συμπράττοντα γραφεία:
DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Κ. - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. Ε.Ε.
ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

