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Προβλήματα ανάλυσης 
υφιστάμενης κατάστασης

Υφιστάμενος σχεδιασμός 
Δήμου

Τοποθετήσεις φορέων

Αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης των ήπιων μορφών

μετακίνησης, δηλαδή της πεζή μετακίνησης και του ποδηλάτου,

στις περιοχές με χαρακτηριστικά γειτονιάς και με την

ταυτόχρονη ενοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης

δίνοντας έμφαση στην κατασκευή αποκλειστικών υποδομών

όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών το επιτρέπουν,

προνοώντας παράλληλα για:

 Αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας

 Θέσεις στάθμευσης εκτός οδού περιφερειακά του κέντρου της

πόλης

 Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της

πόλης

 Αυστηρή αστυνόμευση των υποδομών

 Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και σεβασμός των κανόνων

από όλους τους χρήστες της οδού

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
με τη μέθοδο AHP

ΜΕΤΡΑ
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Τα μέτρα του ΣΒΑΚ της Ι.Π. Μεσολογγίου περιλαμβάνει μία λίστα δεκατεσσάρων (14) 
μέτρων:

• 1. Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου

• 2. Διατάξεις Μετριασμού της Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας

• 3. Ανάπλαση Κεντρικών οδών

• 4. Διατάξεις διάσχισης της οδού - Διαβάσεις

• 5. Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου - Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων

• 6. Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων

• 7. Οργάνωση Στάθμευσης εκτός οδού

• 8. Οργάνωση Στάθμευσης παρά την οδό

• 9. Υποστήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας

• 10. Ανάπτυξη βασικού δικτύου προσβασιμότητας

• 11. Διαμόρφωση οδικών τμημάτων περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

• 12. Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών

• 13. Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

• 14. Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφορά
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1 Τίτλος Ο τίτλος του μέτρου

2 Πεδίο αστικής κινητικότητας Ευρύτερος τομέας ένταξης του εξεταζόμενου μέτρου / δράσης

3 Στρατηγικοί Στόχοι ΣΒΑΚ Σύνδεση με στόχους ΣΒΑΚ

4 Γενικοί Στόχοι Σύνδεση με συνολική στρατηγική

5 Χαρακτήρας Φυσικό Έργο/ Κανονισμός/ Διαδικασία κ.ά.

6 Περιεχόμενο Αντικείμενο του μέτρου

7 Ζήτημα προς αντιμετώπιση 
Ανάδειξη των στοιχείων που αντιμετωπίζει το μέτρο, σύμφωνα με την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

8 Πεδίο εφαρμογής Οριζόντιο μέτρο/ Χωρική(ές) ενότητα(ες)
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1 Προτεραιότητα Πολύ υψηλή/ Υψηλή/ Μέση

2 Ωριμότητα Έλεγχος ολοκλήρωσης σταδίων ωριμότητας

3 Βήματα Υλοποίησης Βήματα Υλοποίησης/ Χρονική διάρκεια

4 Εμπλεκόμενοι φορείς Φορείς Σχεδιασμού/ Υλοποίησης/ Εποπτείας

5
Προσδοκώμενα 

αποτελέσματα

Θετικές συνέπειες σε Πεδία αστικής κινητικότητας/ Κοινωνικές Ομάδες.

Κίνδυνοι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. 

6 Δείκτες Παρακολούθησης Έλεγχος υλοποίησης του μέτρου. 

7 Προεκτίμηση δαπάνης Αντιστοίχιση βημάτων υλοποίησης- απαιτούμενης δαπάνης

8 Χρηματοδότηση Πηγές χρηματοδότησης. 



Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου



1. Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου

Αποτελεί απαραίτητο αλλά και οικονομικό μέτρο για την εφαρμογή του συνόλου των κανονιστικών, στρατηγικών και λοιπών
ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. Μηδενικό κόστος για τη μελέτη καθώς πρόκειται για υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων του
ΣΒΑΚ.

Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου είναι η κατάταξη των οδών σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της βασικής
λειτουργίας (κινητικότητας ή πρόσβασης) που επιτελούν. Διακρίνονται πέντε (5) βασικές κατηγορίες: 
• «Ελεύθερη λεωφόρος». Είναι μία κύρια αρτηρία μη διακοπτόμενης ροής, δηλαδή με πλήρη έλεγχο των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων 

κόμβων/διαβάσεων σε όλες τις διασταυρώσεις με άλλες οδούς και με παράπλευρες οδούς για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας. 
Οι ελεύθερες λεωφόροι προορίζονται για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων μεγάλου μήκους με υψηλή ταχύτητα. 

• «Κύρια αρτηρία». Είναι μια αρτηρία με μερικό έλεγχο των προσβάσεων μέσω ανισόπεδων και σηματοδοτούμενωνκόμβων και με 
περιορισμό της απευθείας πρόσβασης από την τοπική κυκλοφορία και τις οδούς δευτερεύουσας σημασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης διαμπερών μετακινήσεων με σχετικά υψηλή ταχύτητα.

• «Δευτερεύουσα αρτηρία». Οι αρτηρίες αυτές εξυπηρετούν μετακινήσεις μικρότερου μήκους και με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση με μία 
κύρια αρτηρία. Οι δευτερεύουσες αρτηρίες συμπληρώνουν τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό δίκτυο.

• «Συλλεκτήρια οδός». Σκοπός είναι η κατανομή των μετα-κινήσεων από τις αρτηρίες στο δίκτυο των τοπικών οδών και, αντίστροφα, η 
διοχέτευση της κυκλοφορίας από το τοπικό δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες οδοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε
κύριες και δευτερεύουσες.

• «Τοπική οδός». Χρησιμοποιείται για την άμεση πρόσβαση από/προς το υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς/από τις παρόδιες χρήσεις γης. Στις 
τοπικές οδούς δεν επιδιώκονται υψηλές ταχύτητες και διαμπερείς συνδέσεις.
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• Πρωτεύουσα αρτηρία: Είναι οδοί όπου η προτεραιότητα δίδεται στην αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών με οχήματα, σε σταθερές 
και αποδεκτές ταχύτητες (ταχύτητα 60m/h και 50km/h στις διασταυρώσεις):
 Δυτική Περιμετρική, Ανατολική Περιμετρική, Μεσολογγίου – Τουρλίδας, Σπύρου Μουστάκη, Ναυπάκτου (τμήμα: Κόμβος Νοσοκομείου 

– Κόμβος Ε.Ο. Ρίου – Αγρινίου), Σπύρου Πεταλούδη
• Δευτερεύουσα αρτηρία: Χρησιμοποιούνται από εκείνους που μετακινούνται ανάμεσα σε κοντινές γειτονιές ή εκείνους που κατευθύνονται

στους άξονες διαμπερούς κυκλοφορίας: 
 Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, Παπαδιαμαντοπούλου (Επαρχιακή οδός Αιτωλικού – Μεσολογγίου), Ναυπάκτου (μέχρι τον 

κόμβο Νοσοκομείου), Μουστακλή, Ευαγγελάτου, Αγίου Αθανασίου
• Συλλεκτηρία οδός: Κατανομή των μετακινήσεων από τις αρτηρίες στο δίκτυο των τοπικών οδών 

 Ηρώων Πολυτεχνείου 
 Βενιζέλου – Λιακάτα
 Κοντογιάννη – Μαυροκορδατου – Μαλακάση - Γεωργίου Καμμένου
 Θεόδ. Κολοκοτρώνη (Κύπρου – Δυτική Περιμετρική), 
 Μάνας
 Ναυάρχου Μιαούλη

• Ήπιας κυκλοφορίας: Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30km/h
 Μετατροπή της περιοχής που εσωκλείεται των οδών Κύπρου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μουστακλή – Ευαγγελάτου σε ήπιας 

κυκλοφορίας (θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30km/h)
• Οδοί μικτής κυκλοφορίας: Η επιφάνεια της οδού είναι ενιαία για την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων

 Οδός Χαριλάου Τρικούπη: Τμήμα Κύπρου – Ιωσήφ Ρηγών΄
 Οδός Ιωσήφ Ρηγών: Τμήμα Κύπρου - Τρικούπη
 Οδός Κύπρου – Αναστασίου Παπούλα (Επαρ. Οδ. Μεσολογγίου/Τουρλίδας – Κίτσου Τζαβέλλα)
 Οδός Θυσίας (Ελ. Βενιζέλου – Κήπος Ηρώων)
 Οδός Μάγερ (υλοποιημένη)
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2. Διατάξεις Μετριασμού της Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο δημόσιο χώρο της πόλης,. Η δημιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως με
κυκλοφοριακά μέτρα που εμποδίζουν τις διαμπερείς ροές (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις) ή με κατασκευαστικά μέτρα
(π.χ. δημιουργία νησίδων, πεζοδρόμων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Τα εν λόγω μέτρα στοχεύουν στην
αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, της άνεσης και της «ζωτικότητας» των γειτονιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα
απαραίτητα επίπεδα κυκλοφορίας ή και στάθμευσης οχημάτων και την δυνατότητα επέμβασης των οχημάτων έκτακτης
ανάγκης, καθώς επίσης και την προώθηση των διαμπερών ροών σε ανώτερες ιεραρχικά οδούς:

Τα διαθέσιμα μέτρα μετριασμού της έντασης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι:
• Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επιτρεπόμενης ταχύτητας
• Υβώσεις επί της οδού (Σαμαράκια)
• Αλλαγή υφής και χρώματος στο σύνολο του οδοστρώματος
• Μάτια γάτας – ανακλαστήρες επί του οδοστρώματος
• Μεταβολές στις θλάσεις του άξονα
• Συνδυασμός των μέτρων
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• Η περιοχή έχει επιλεγεί προκειμένου να συνδεθούν – ενοποιηθούν σημεία
ενδιαφέροντος εμπορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και υπηρεσίες οι
οποίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου

• Στην τυπική εκδοχή για την παρέμβαση στην εξεταζόμενη περιοχή, οι εμπλεκόμενες οδοί
αναβαθμίζονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα τον ρόλο τους στο δίκτυο.

• Στις τοπικές οδούς μπορούν να εφαρμοστούν δραστικότερα μέτρα περιορισμού των
ταχυτήτων με αλλαγή της υφής του οδοστρώματος και θλάσεις στον άξονα της οδού,
κατά προτίμηση με την αλληλουχία θέσεων στάθμευση δεξιά και αριστερά της οδού.

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
• Ορίζοντας 5ετίας: Μετατροπή της περιοχής  που εσωκλύεται των οδών Μουστακλή, 

Κύπρου, Ευαγγελάτου και του Κήπου των Ηρώων σε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας και 
υλοποίηση «ελαφριών» παρεμβάσεων κατά μήκος των οδών που κρίνεται απαραίτητο 
(οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση)

• Ορίζοντας 10ετίας: Υλοποίηση τμηματικά παρεμβάσεων αλλαγής υφής οδοστρώματος 
σε οδούς εντός της περιοχή ήπιας κυκλοφορίας και ολοκλήρωση της μετατροπής 
συγκεκριμένων οδών (βλέπε μέτρο 3,5) σε μικτής χρήσης. Επέκταση της περιοχής  
ήπιας κυκλοφορίας στο κομμάτι που εσωκλύεται των οδών Κύπρου, Αρχ. Δαμασκηνού, 
Παπαδιαμαντοπούλου, Ζαΐμη). 

• Ορίζοντας 15ετίας: Υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων  αλλαγής υφής 
οδοστρώματος σε οδούς εντός της περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.



3. Ανάπλαση Κεντρικών οδών

Η ανάπλαση και η διαμόρφωση κεντρικών οδών στις πόλεις συνιστούν ένα δυναμικό μέτρο, το οποίο υπό τις κατάλληλες
συνθήκες μπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να
πραγματοποιηθούν ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δυναμική και το κόστος τους. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αναπλάσεων είναι:
• Η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου,
• Κατασκευή ενιαίου – ομοιόμορφου πεζοδρομίου με όδευση τυφλών και κατάλληλες ράμπες ΑμεΑ
• Η δημιουργία λωρίδας ποδηλάτου,
• Η μείωση του χώρου κυκλοφορίας των αυτοκινήτων,
• Η απαγόρευση στάθμευσης
• Η μετατροπή του άξονα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομο
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. (ελεγχόμενη)
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις διαβάσεις
• Κατάλληλη διαμόρφωση των διαβάσεων
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις στάσεις ΜΜΜ
• Αισθητική αναβάθμιση της οδού
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• Οδικός άξονας Ναυπάκτου –
Παπαδιαμαντοπούλου

• Οδικός άξονας Αρχ. Δαμασκηνού – Κύπρου –
Ηρώων Πολυτεχνείου

• Οδός Σπύρου Μουστακλή
• Οδός Σπύρου Μουστάκη
• Οδός Ιωσήφ Ρωγών
• Οδός Θυσίας
• Οδός Χαριλάου Τρικούπη
• Παραλιακό Μέτωπο
• Οδός Ναυπάκτου
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Οδικός άξονας Ναυπάκτου - Παπαδιαμαντοπούλου
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και ωρίμανσης πράξεων ΟΧΕ για το
Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Υποστηρικτική μελέτη κυκλοφοριακού
σχεδιασμού για την υποβοήθηση της ΔΤΥ του Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου στη σύνταξη της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας
και ανάπλαση της αρτηρίας Ναυπάκτου – Παπαδιαμαντοπούλου στο
εντός σχεδίου τμήμα της») προτείνονται τα κάτωθι:
• Κυκλοφοριακός σχεδιασμός: Επανασχεδιασμός της οδού για την

απόκτηση χαρακτηριστικών αστικής αρτηρίας
 Στην είσοδο του τμήματος προβλέπεται στένωση του οδοστρώματος

για την ομαλή μετάβαση από το υπεραστικό τμήμα στο αστικό. Για
335μ προβλέπεται τυπική διατομή με κεντρική νησίδα 1,50μ. Το
οδόστρωμα έχει πλάτος 3,50μ ανά κατεύθυνση και πλάτη
πεζοδρομίων άνω των 3,0μ. Στις περιοχές στάθμευσης το οδόστρωμα
διευρύνεται κατά 1,75μ.

 Στη συνέχεια και ως τον κόμβο Αρχ. Δαμασκηνού η τυπική διατομή
διαμορφώνεται με λωρίδες πλάτους 3,75μ ανά κατεύθυνση και πλάτη
πεζοδρομίων από 2,80 -1,20μ. Στις περιοχές στάθμευσης το
οδόστρωμα διευρύνεται κατά 1,75μ.
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Οδικός άξονας Ναυπάκτου - Παπαδιαμαντοπούλου
• Κυκλοφοριακός σχεδιασμός: Επανασχεδιασμός της οδού για την

απόκτηση χαρακτηριστικών αστικής αρτηρίας
 Στο τμήμα Ανδρ. Μεταξά και Ανδρ. Λόντου εφαρμόζεται διατομή με

κεντρική νησίδα 1,50μ πλάτος. Διεύρυνση του οδοστρώματος δεξιά
κατά 2,25μ για διαμόρφωση στάσης λεωφορείων.

 Στο τμήμα Αρχ. Δαμασκηνού – Ιστορικής Πύλης εφαρμόζεται τυπική
διατομή με ενιαία επιφάνεια πλάτους 8,0, (4,0 μ. ανά κατεύθυνση). Τα
πεζοδρόμια έχουν πλάτους άνω των 2,0 μ. Στην αριστερή πλευρά
προβλέπεται και ποδηλατόδρομος.

 Στο τμήμα Ιστορική Πύλη – Οδός Ναυπάκτου η διατομή
διαμορφώνεται με λωρίδες πλάτους 3,75μ ανά κατεύθυνση και πλάτη
πεζοδρομίων από 1,0 ως 3,0μ. Στο τμήμα Καμμένου – Κόμβος
Νοσοκομείου, η διατομή διαμορφώνεται με λωρίδες πλάτους 3,25μ
ανά κατεύθυνση και πλάτη πεζοδρομίων από 1,0 ως 1,5μ Στις περιοχές
στάθμευσης το οδόστρωμα διευρύνεται κατά 1,75μ.
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Οδικός άξονας Ναυπάκτου - Παπαδιαμαντοπούλου
• Επανασχεδιασμός ισόπεδων κόμβων:

 ΙΚ Νοσοκομείου: Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου υποχρεώνοντας σε
μείωση ταχύτητας στα εισερχόμενα οχήματα.

 ΙΚ Ιστορικής Πύλης: Επεκτείνονται τα πεζοδρόμια και οι χώροι
πρασίνου έμπροσθεν της ιστορικής Πύλης. Δημιουργούνται πρόσθετες
λωρίδες αριστερής στροφής. Δημιουργούνται πρόσθετες λωρίδες
αριστερής στροφής προς τις οδούς Χονδροδήμου και Ελ.
Πολιορκημένων. Η αριστερή στροφή προς την οδό Χονδροδήμου
συνοδεύεται με την κατασκευή νησίδας πλάτους 1μ., η δε αριστερή
στροφή προς την Ελ. Πολιορκημένων συνοδεύεται απλά με κατάλληλη
διαγράμμιση επιφάνειας αποκλεισμού.

 ΙΚ Αρχ. Δαμασκηνού: Κυκλικός Κόμβος και τριγωνικές νησίδες
διαχωρισμού κυκλοφορίας στις συμβολές όλων των κλάδων του
κόμβου
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Οδικός άξονας Ναυπάκτου - Παπαδιαμαντοπούλου
• Ποδηλατόδρομος: Προβλέπεται ποδηλατόδρομος πλάτους 2,50μ στη νότια

πλευρά της αρτηρίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Αρχ. Δαμασκηνού και
Ιστορικής Πύλης. Ο ποδηλατόδρομος εντάσσεται εσωτερικά του
πεζοδρομίου και σε κοινή στάθμη με αυτό. Στους ισόπεδους κόμβους ή
διέλευση του ποδηλάτου γίνεται παράλληλα με τη διάβαση πεζών. Πριν τον
κόμβο προβλέπεται αλλαγή του χρώματος της ασφάλτου και οριζόντια
σήμανση προειδοποίησης μείωσης ταχύτητας με εγκάρσιες λωρίδες λευκού
χρώματος.

• Πεζοδρόμια – κίνηση πεζών – ΑΜΕΑ: Διεύρυνση πζοδρομίων και
διαμόρφωση διαμήκους λωρίδας κίνησης ΑΜΕΑ με ειδική πλακόστρωση και
διαμόρφωση των κρασπέδων με κατάλληλες ήπιες κλίσεις για τη διέλευση
αμαξιδίων στις διαβάσεις πεζών. Προτείνεται η ελαχιστοποίηση της
ύπαρξης εμποδίων Οι διαβάσεις διαμορφώνονται με μήκος 5,0μ στην
αρτηρία και 3,0μ στους συμβάλλοντες κλάδους.

• Σήμανση – Ηλεκτροφωτισμός – Φυτεύσεις: Προτείνεται τέλος η
ομοιογενοποίηση – βελτιστοποίηση του οδικού περιβάλλοντος ώστε να
δημιουργηθεί ένας ενιαίος λειτουργικά και αισθητικά οδικός διάδρομος στο
συγκεκριμένο τμήμα.
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Οδός Σπύρου Μουστάκη
Μετατροπή της Σπύρου Μουστάκη σε πρωτεύουσα αστική αρτηρία 
με:
• Αναβάθμιση του ασφαλτικού υλικού
• Κατάλληλη διαγράμμιση 
• Οδοφωτισμός
• Κατάλληλα πλάτη πεζοδρομίων (πλάτος ελεύθερος όδευσης 

τουλάχιστον 1,5μ)

Οδικός άξονας Αρχ. Δαμασκηνού – Κύπρου – Ηρώων Πολυτεχνείου
Επέκταση των πεζοδρομίων κατά μήκος του άξονα Αρχ. Δαμασκηνού 
(τμήμα Παπαδιαμαντοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου) και Ηρώων 
Πολυτεχνείου (τμήμα Δαμασκηνού – Μουστακλή) για τη συνέχεια 
του δικτύου προσβασιμότητας. Οι παρεμβάσεις αφορούν:
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις διαβάσεις για τη 

μείωση της κατά πλάτος απόστασης διάσχισης των πεζών.
• Κατάλληλη διαμόρφωση των διαβάσεων με διαγράμμιση και 

πιθανή αλλαγή υφής.
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις στάσεις Μ.Μ.Μ
• Κατασκευή ενιαίου – ομοιόμορφου πεζοδρομίου με όδευση 

τυφλών και κατάλληλες ράμπες ΑμεΑ με πλάτος τουλάχιστον 1,5μ
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Οδός Ιωσήφ Ρωγών 
Αισθητική ανάπλαση και μετατροπή της οδού Ιωσήφ Ρωγών  (τμήμα 
Ηρώων Πολυτεχνείου – Χαρ. Τρικούπη) σε ήπιας κυκλοφορίας με:
• Ανώτατο όριο ταχύτητας 30km/h
• Εξίσωση στάθμης κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών 

(μικτή κυκλοφορία)
• Πιθανή αλλαγή της υφής της επιφάνειας του οδοστρώματος
• Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για κατοίκους

Οδός Χαριλάου Τρικούπη
Αισθητική ανάπλαση και μετατροπή της οδού Χαριλάου Τρικούπη 
(τμήμα Κύπρου – Ιωσήφ Ρηγών) σε ήπιας κυκλοφορίας με:
• Επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30km/h
• Μονοδρόμηση με φορά προς πλατεία Μάρκου Μπότσαρη
• Εξίσωση στάθμης κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών 

(μικτή κυκλοφορία)
• Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για κατοίκους
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Οδός Θυσίας
Αισθητική ανάπλαση και μετατροπή της οδού Θυσίας (τμήμα Ηρώων 
Πολυτεχνείου – Βενιζέλου) σε ήπιας κυκλοφορίας με:
• Ανώτατο όριο ταχύτητας 30km/h
• Εξίσωση στάθμης κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών 

(μικτή κυκλοφορία)
• Πιθανή αλλαγή της υφής της επιφάνειας του οδοστρώματος
• Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για κατοίκους
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Οδός Μουστακλή
Ανάπλαση – Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της οδού 
Μουστακλή (τμήμα Ηρώων πολυτεχνείου – Ευαγγελάτου) με:
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. (ελεγχόμενη βραχυχρόνια 

στάθμευση)
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις διαβάσεις για τη 

μείωση της κατά πλάτος απόστασης διάσχισης των πεζών.
• Κατάλληλη διαμόρφωση των διαβάσεων με διαγράμμιση και 

πιθανή αλλαγή υφής.
• Διαμόρφωση προεξοχών πεζοδρομίου στις στάσεις Μ.Μ.Μ
• Κατασκευή ενιαίου – ομοιόμορφου πεζοδρομίου με όδευση 

τυφλών και κατάλληλες ράμπες ΑμεΑ με πλάτος τουλάχιστον 1,5μ.
• Αισθητική αναβάθμιση της οδού
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Παραλιακό μέτωπο
Ανάπλαση του συνόλου του παραλιακού μετώπου της πόλης 
(Ανατολική και Δυτική Περιμετρική οδός) με
• Κατασκευή πεζοδρομίων κατάλληλου πλάτους για την ανάπτυξη 

ζώνης περιπάτου 
• Κατασκευή ποδηλατοδρόμου αποκλειστικής υποδομής πλάτους 

>2,5μ αμφίδρομης ροής διαχωριζόμενης από τη μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία

• Διατήρηση της διαχωριστικής νησίδας στη μέση με κατάλληλο 
οδοφωτισμό

• Ανανέωση του ασφαλτικού υλικού
• Κατάλληλες διατάξεις διάσχισης για πεζούς και ποδηλάτες

Οδός Ναυπάκτου 
Μελέτη για την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της 
ανατολικής εισόδου της πόλης (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, 
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, οδοφωτισμός). Ειδικότερα 
αφορά το τμήμα της οδού Ναυπάκτου από το ύψος του Ι.Κ. 
Νοσοκομείου μέχρι τον Ι.Κ. με την Ε.Ο. Ρίου Αγρινίου. 
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4. Διατάξεις διάσχισης της οδού

Ενώ η υποδομή για την κίνηση των πεζών μπορεί να είναι επαρκής, συχνά δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας κατά την
διάσχιση της οδού και την γενικότερη διεπαφή των πεζών με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
Το παρόν μέτρο εξετάζει την μελέτη, την ορθολογική χωροθέτηση και την τελική αναδιαμόρφωση των διαβάσεων των πεζών
και των ποδηλάτων. Η θέση και η συχνότητα των διαθέσιμων σημείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα συμβάλουν
σημαντικά στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν άμεσα την ροή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Στόχος
είναι η αρμονική λειτουργία της οδού και η ασφάλεια για όλους τους χρήστες της οδού.
Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
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• Επαρκές πλάτος ( Ελάχιστο 2,5μ)
• Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο με το πλήθος κατευθύνσεων όταν 

διέρχονται ποδήλατα (Θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων) 
(Συνέργεια με μέτρο «Βελτίωση Υποδομών ποδηλάτου»)

• Άμεση «κάθετη» διάσχιση της οδού
• Οριζόντια σήμανση και εμφανή χρωματισμό στης λωρίδες 

διάσχισης για πεζούς και ποδηλάτες 
• Γραμμές στάσης οχημάτων
• Κατακόρυφη σήμανση 
• Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράμπας πεζών, 

• Στοιχεία προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών 
(Συνέργεια με μέτρο 11)

• Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας

• Κατάλληλο φωτισμό στην οδό και τα πεζοδρόμια
• Ορθολογική χωροθέτηση διαβάσεων βάσει του ρόλου 

της οδού και των φόρτων πεζών (Διαβάσεις ανά 100m 
για μέγιστη προσβασιμότητα)

• Διαβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.



4. Διατάξεις διάσχισης της οδού
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Για την περίπτωση του Μεσολογγίου προτείνονται δύο κατηγορίες διατάξεων διάσχισης τις οδού, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
• Τυπικές Διαβάζεις τύπου Zebra: Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία. Οι τυπικές 

διαβάσεις συνδέουν με οριζόντια σήμανση τα κράσπεδα στα άκρα της οδού και οδηγούν στο κέντρο της ράμπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις
προτείνεται να χρησιμοποιηθούν σε οδούς με χαμηλούς φόρτους πεζών και χαμηλές ταχύτητες κίνησης οχημάτων.  Οι τυπικές διαβάσεις 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα ή /και να λειτουργήσουν ως πολιτισμικό –καλλιτεχνικό στοιχείο στο αστικό 
περιβάλλον, με την «δημιουργική» διαμόρφωση τους. Περισσότερα χρώματα και εναλλακτικά σχέδια (που διατηρούν τον χαρακτήρα της
διάβασης), μπορούν υπό προϋποθέσεις να βελτιώσουν την ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των οδηγών) και την αισθητική της οδού

• Παράδειγμα τυπικής διάβασης με διακριτή λωρίδα για ποδήλατα
• Παράδειγμα διάβασης με προοπτική τριών διαστάσεων
• Παράδειγμα αλλαγής υφής του οδοστρώματος στην θέση της διάβασης
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Για την περίπτωση του Μεσολογγίου προτείνονται δυο κατηγορίες διατάξεων διάσχισης τις οδού, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
• Διαβάσεις με προεκτάσεις του πεζοδρομίου: Η προέκταση του πεζοδρομίου στις θέσεις των διαβάσεων πραγματοποιείται για την 

αμεσότερη και ασφαλέστερη διάσχιση της οδού. Με την προέκταση του πεζοδρομίου, ο πεζός αποκτά καλύτερη ορατότητα του άξονα της 
οδού, ενώ μπορεί να διασχίσει την οδό σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερη προσπάθεια (σημαντικό στοιχείο για την προσβασιμότητα των 
ευάλωτων χρηστών). Τέτοιου είδους διατάξεις εφαρμόζονται σε οδούς με μία ή δύο λωρίδες στάθμευσης ή/και σε οδούς με γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά που το επιτρέπουν. 
 Προέκταση του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση της οδού
 Αξιοποίηση της προέκτασης του πεζοδρομίου για την αμεσότερη διάσχιση της οδού με εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και 

φυτεύσεων



4. Διατάξεις διάσχισης της οδού
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Διαδικασία εφαρμογής
Το εξεταζόμενο μέτρο εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στις κεντρικούς οδούς, στις ζώνες εμπορίου, ψυχαγωγίας και γύρω από
σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, υπηρεσίες κ.ά.) και επεκτείνεται σε συλλεκτήριες και τοπικές οδούς στις γειτονίες. Η μελέτη
για την σωστή χωροθέτηση των διαβάσεων μπορεί να εκπονηθεί για το σύνολο της πόλης, ενώ η υλοποίηση πραγματοποιείται
σταδιακά από ιδίους πόρους του Δήμου ή μέσω αναπλάσεων.
Οι διατάξεις διάσχισης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια τα οποία έχουν συντηρηθεί /
διαμορφωθεί στην τελική τους μορφή

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 5ετίας: Αναβάθμιση των διαβάσεων κατά μήκος του δικτύου προσβασιμότητας (βλέπε μέτρο 10) και περιμετρικά των 
σχολικών συγκροτημάτων (βλέπε μέτρο 11)
Ορίζοντας 10ετίας: Αναβάθμιση των διαβάσεων κατά μήκος του δικτύου προσβασιμότητας και στο σύνολο των σχολικών 
συγκροτημάτων του Δήμου (βλέπε μέτρο 11)
Ορίζοντας 15ετίας: Υλοποίηση – αναβάθμιση των διαβάσεων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και του τμήματος της οδού 
Ναυπάκτου (τμήμα Ι.Κ. Νοσοκομείου – Ι.Κ. Ε.Ο. Ρίου – Αγρινίου)



5. Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου - Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων

Ποδηλατόδρομος μικτής κυκλοφορίας
Στο σύνολο της περιοχής που ορίζεται ως ήπιας κυκλοφορίας (μέτρο 2 του ΣΒΑΚ) στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου (περιοχή εντός των
οδών Κύπρου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μουστακλή – Ευαγγελάτου) το ποδήλατο μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια στο οδόστρωμα χωρίς την
ανάγκη δημιουργίας αποκλειστικής υποδομής. Με τη θέσπιση ανώτατου ορίου 30km/h, πληρείται η προϋπόθεση της χαμηλής ταχύτητας της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
• Οριζόντια σήμανση: Για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφορίας των ποδηλάτων τοποθετείται επί του οδοστρώματος σύμβολο του

ποδηλάτου, λευκού χρώματος, κατάλληλα προσανατολισμένο, πριν και μετά από κάθε διασταύρωση και σε αποστάσεις 20-50μ. κατά μήκος
των οδικών τμημάτων, με ιδιαίτερη επισήμανση στους κόμβους.

• Κατακόρυφη σήμανση: Ενδείκνυται η χρήση πινακίδων τύπου Ρ-66α, καθώς και των απαιτούμενων κατά περίπτωση πρόσθετων πινακίδων.

Ποδηλατόδρομος αποκλειστικής υποδομής
Έχοντας ως αφετηρία του σχεδιασμού του δικτύου ποδηλατοδρόμων την διαμόρφωση οδών μικτής χρήσης, εντός της περιοχής ήπιας
κυκλοφορίας, δημιουργείται η ανάγκη σύνδεσης της εν λόγω περιοχής με τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος και τις γειτονίες της πόλης
(βόρεια, ανατολικά και νότια), μέσω αποκλειστικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων. Με τον
τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη σύνδεση όλων των περιοχών της πόλης
με υποδομές ήπιας κινητικότητας. Για τις περιπτώσεις αυτές, προτιμάται η λύση της αποκλειστικής υποδομής, λόγω των γεωμετρικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων. Τέλος, η φιλοσοφία σχεδιασμού ολοκληρώνεται με την ανάγκη σύνδεσης του νέου δικτύου
με το υφιστάμενο και σε μεταγενέστερο στάδιο την διαμόρφωση υποδομής για λόγους αναψυχής και τουριστικής ανάπτυξης.
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Μικτής κυκλοφορίας
• Οδός Θυσίας – Λόρδου Βύρωνος (τμήμα Ηρώων 

Πολυτεχνείου – Τρικούπη) για κάθοδο
• Οδός Χαριλάου Τρικούπη (Κύπρου – Ιωσήφ Ρηγών) 
• Οδός Ιωσήφ Ρωγών (τμήμα Ηρώων Πολυτεχνείου – Χαρ. 

Τρικούπη) για άνοδο
• Οδός Μάγερ (Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος –

Ευαγγελάτου) για κάθοδο
• Οδός Κοντζακορέων– Αναστασίου Παπούλα (Επαρ. Οδ. 

Μεσολογγίου/Τουρλίδας – Κίτσου Τζαβέλλα) για άνοδο

Αποκλειστική υποδομή
Η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων προς τα ανατολικά
προτείνεται να πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό
ποδηλατόδρομο κατά μήκος των οδών Τσόγια (από τη
διασταύρωση με Μουστακλή) και στη συνέχεια μέσω της
Μαλακάση καταλήγει στο Επαγγελματικό Λύκειο Μεσολογγίου
και στην ανατολική περιμετρική. Η 2η διαδρομή προς τα
ανατολικά, αφορά τη διακλάδωση της Τσόγια προς τη
Χρωσοπέδου και στη συνέχεια μέσω της Βενιζέλου, της
Κοντογιάννη, της Αρχ. Δαμασκηνού και της Μπελογιάννη
καταλήγει στη Ναυπάκτου στον ΙΚ Νοσοκομείου.
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Αποκλειστική υποδομή
Προς Βορρά, προτείνεται η διαμόρφωση αποκλειστικής
υποδομής κατά μήκος της οδού Αρχ. Δαμασκηνού η οποία θα
καταλήγει στην οδό Ναυπάκτου και θα συνδέεται με τον
προτεινόμενο από την Υποστηρικτική μελέτη κυκλοφοριακού
σχεδιασμού για την υποβοήθηση της ΔΤΥ του Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου στη σύνταξη της μελέτης «Βελτίωση
προσβασιμότητας και ανάπλαση της αρτηρίας Ναυπάκτου –
Παπαδιαμαντοπούλου στο εντός σχεδίου τμήμα της».
Συγκεκριμένα προβλέπεται ποδηλατόδρομος πλάτους 2,50μ
στη νότια πλευρά της Ναυπάκτου στο τμήμα μεταξύ των
κόμβων Αρχ. Δαμασκηνού και Ιστορικής Πύλης. Ο
ποδηλατόδρομος εντάσσεται εσωτερικά του πεζοδρομίου και
σε κοινή στάθμη με αυτό. Η επιφάνειά του διαστρώνεται με
έγχρωμη ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Στους ισόπεδους
κόμβους ή διέλευση του ποδηλάτου γίνεται παράλληλα με τη
διάβαση πεζών. Πριν τον κόμβο προβλέπεται αλλαγή του
χρώματος της ασφάλτου και οριζόντια σήμανση
προειδοποίησης μείωσης ταχύτητας με εγκάρσιες λωρίδες
λευκού χρώματος. Ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος
προτείνεται να επακταθεί επί της σιδηροδρομικής γραμμής
κατά μήκος της οδού Καραϊσκάκη και να συνδεθεί με την
ανατολική επέκταση στο σημείο τομής με την Κοντογιάννη
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Αποκλειστική υποδομή
Στα νότια μέσω της οδού Μάγιερ από το ύψος της
διασταύρωσης με την Ευαγγελάτου και στη συνέχεια μέσω
της Επαρχιακής οδού Μεσολογγίου – Τουρλίδας θα καταλήγει
στο Ανοιχτό Θέατρο. Εκεί θα συνδέεται με τον υφιστάμενο
ποδηλατόδρομο.

Σε χρονικό ορίζοντα 15ετίας προτείνεται η πλήρης
αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου (μέτρο 2 του ΣΒΑΚ)
και η πλήρης ένταξη αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου από την
πλευρά της λιμνοθάλασσας, πλήρως διαχωριζόμενου από τη
μηχανκοκίνητη κυκλοφορία. Στο συγκεκριμένο τμήμα θα πρέπει
να υπάρχει πρόνοια και για κατάλληλες διατάξεις διάσχισης
(διαβάσεις για τα ποδήλατα)

Η μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του
ποδηλατοδρόμου και ο τρόπος διαμόρφωσης του συνόλου
των διασταυρώσεων και των διαβάσεων θα εκπονηθεί με
βάση την ΔΥΟ/ΟΙΚ.1920/2016 - ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016.
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Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 5ετίας:
Ολοκλήρωση αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της
οδού Κύπρου.
Κατασκευή ποδηλατόδρομου πλάτους 2,50μ στη νότια πλευρά
της Ναυπάκτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Αρχ.
Δαμασκηνού και Ιστορικής Πύλης. (πρόταση ΟΧΕ)
Επέκταση αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου προς τα νότια μέσω
Σύνδεση του ποδηλατοδρόμου της Κύπρου με αυτόν της οδού
Ναυπάκτου μέσω αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου κατά μήκος
της Αρχ. Δαμασκηνών.
Ορίζοντας 10ετίας:
Ποδηλατόδρομος μικτής χρήσης εντός της περιοχής ήπιας
κυκλοφορίας
Η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων προς τα ανατολικά
με αποκλειστικό ποδηλατόδρομο
Επέκταση του ποδηλατοδρόμου της Ναυπάκτου επί της
σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος της οδού Καραϊσκάκη
σύνδεσή του με την ανατολική επέκταση στο σημείο τομής με
την Κοντογιάννη.
Ορίζοντας 15ετίας:
Κατασκευή ποδηλατοδρόμου αποκλειστικής υποδομής κατά
μήκος του παραλιακού μετώπου.
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Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτου
Το μέτρο αυτό απαιτεί την κατασκευή θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.
Η κατασκευή των συγκεκριμένω θέσεων θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί στο σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης
και κυρίως:
• Στην πλατεία Μπότσαρη
• Στις αθλητικές εγκαταστάσεις
• Στο χώρο του θεάτρου
• Στα σχολικά συγκροτήματα
• Στα δημόσια κτήρια



6. Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων

Τα προγράμματα κοινόχρηστων ποδηλάτων υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, αλλά μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί σημαντικά
στην επικράτηση και τη δημοτικότητα για να περιλάβουν περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον κόσμο και ένα παγκόσμιο στόλο που ξεπερνά
τα 900.000 ποδήλατα
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H επιλογή των θέσεων των κοινόχρηστων ποδηλάτων έχει γίνει με
στρατηγικά κριτήρια τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. Προτείνονται
πέντε (5) σταθμοί, των οποίων οι θέσεις παρουσιάζονται στην εικόνα.
Θέση 1: O πρώτος σταθμός βρίσκεται στη θέση του περιφερειακού
χώρου στάθευσης Α. Λειτουργεί σαν θέση park & ride και είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη για τους επισκέπτες οι οποίοι παρκάρουν εκεί και θέλουν να
περιηγηθούν στην πόλη.
Θέση 2: Η επόμενη θέση βρίσκεται κεντρικά, στην πλατεία Μπότσαρη,
στην περιοχή του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης. Κρίνεται αναγκαία η
ύπαρξη μιας θέσης στο κέντρο της πόλης καθώς η πεζή μετακίνηση
ενισχύεται σε όλη την περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Σε τουριστικές
περιόδους, το ποσοστό των πεζών θα αυξάνεται στο κέντρο και έτσι η
ύπαρξη ενός σταθμού εκεί, θα εξυπηρετεί την αντίστοιχη ζήτηση.
Επίσης, εκεί μπορούν να καταλήξουν μετακινούμενοι που έχουν
χρησιμοποιήσει ποδήλατα από τους άλλους περιμετρικούς σταθμούς.
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Θέση 3: Η τρίτη θέση προτείνεται να βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος
της πόλης, και έξω από την περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, σε ένα κομβικό
σημείο όμως οπού συναντώνται πλήθος δραστηριοτήτων και υποδομών.
Η περιοχή εξυπηρετεί πλήθος μετακινήσεων και οι χώροι που
βρίσκονται πέριξ του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων
αναφέρονται παρακάτω:
• 2ο Δημοτικό Σχολείο
• 1ο Γενικό Λύκειο
• Δημοτικό Στάδιο
• ΔΑΚ
• Λιμεναρχείο
• ΔΟΥ
• Ναυτικός Όμιλος
Θέση 4: Η τέταρτη θέση έχει επιλεγεί να είναι στη βόρειοδυτική είσοδο
της πόλης, στην περιοχή του προτεινόμενου χώρου στάθμευσης εκτός
οδού.Θα χρησιμοποιείται σαν park & ride για την μετακίνηση των
πολιτών σε οποιοδήποτε μέρος του Μεσολογγίου.
Θέση 5: Η πέμπτη θέση θα βρίσκεται στον Κήπο των Ηρώων. Ο
συγκεκριμένος χώρος αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του
Μεσολογγίου τόσο για τους κατοικους όσο και για τους επισκέπτες
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Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 5ετίας: Σε 1ο στάδιο να δημιουργηθούν οι σταθμοί 
στις θέσεις 2 (Πλατεία Μπότσαρη), 3 (Περιοχή Θεάτρου) και 5 
(Κήπος Ηρώων)
Σε 2ο στάδιο η δημιουργία των υπόλοιπων σταθμών στους 
χώρους στάθμευσης. Οι συγκεκριμένες θέσεις να 
δημιουργηθούν μόνο στην περίπτωση ολοκλήρωσης της 
κατασκευής των χώρων στάθμευσης.



7. Οργάνωση στάθμευσης εκτός οδού

Η στάθμευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την κινητικότητα των κατοίκων και επισκεπτών μιας
αστικής περιοχής και φυσικά την καθημερινότητά τους. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Στάθμευσης πρέπει να είναι συμβατή
με την συνολική Πολιτική Αστικών Μεταφορών που επιδιώκεται μέσα από ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Οι βασικοί στόχοι της προτεινόμενης Πολιτικής Στάθμευσης στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου είναι οι ακόλουθοι:
• Περιορισμός κατά το δυνατόν των παρόδιων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου για απελευθέρωση χώρου για άλλες χρήσεις

(ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, κλπ.) και επισήμανση των νόμιμων θέσεων.
• Χρέωση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης, σε καθορισμένες περιοχές και ιδίως στο κέντρο.
• Συνεχής και αυστηρή αστυνόμευση της στάθμευσης ώστε να αποθαρρύνεται η παραβατικότητα.
• Ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και το κόστος χρήσης τους.
• Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της τεχνολογίας στα ζητήματα στάθμευσης, τόσο για τους χρήστες όσο και για τον Δήμο και τους

διαχειριστές της στάθμευσης.
• Θέσπιση κινήτρων για δημιουργία θέσεων στάθμευσης από ιδιώτες σε τοποθεσίες που ευνοούν την μετεπιβίβαση σε οχήματα δημοσίων

συγκοινωνιών ή και σε ποδήλατα και κινήτρων προς χρήστες ιδιωτικών οχημάτων για μετεπιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).
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Χώρος Α: Αποτελεί και τον χώρο στάθμευσης με την μεγαλύτερη
χωρητικότητα (100 θέσεις) για επισκέπτες στο χώρο δίπλα από το
επαγγελματικό λύκειο. Η θέση έχει επιλεγεί λόγω της στρατηγικής της
σημασίας ως η ανατολική είσοδος στην πόλη. Με την δημιουργία του
χώρου στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο επιτυγχάνεται η αποφόρτηση
του αστικού πυρήνα από την κυκλοφορία ΙΧ και η προτροπή / προώθηση
φιλικών περιβαλλοντικών μέσων για την είσοδο και την περιαγωγή
επισκεπτών / κατοίκων στο κέντρο της πόλης. Η βιώσιμη κινητικότητα
ενισχύεται καθώς στο ίδιο σημείο προτείνεται, παρακάτω, και η δημιουργία
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, ως μέσο μετακίνησης στο εσωτερικό
της πόλης.
Χωρος Β: Χώρος στάθμευσης πενήντα (50) θέσεων στη συμβολή των οδών
Αρχ. Δαμασκηνού – Ηρώων Πολυτεχνείου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία
βρίσκεται στο εσωτερικό της πόλης και θα χρησιμοποιηθεί για να
ανακουφίσει τις ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων του Μεσολογγίου.
Χώρος Γ: Δημιουργία πάρκινγκ βόρεια του κήπου των ηρώων, και πιο
συγκεκριμένα, έξι (6) θέσεων τουριστικών λεωφορείων. Η θέση αυτή, όντας
σε περιφερειακό σημείο, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ενισχύεται η
τουριστική υποδομή του δήμου χωρίς παράλληλα να διακόπτεται η ήπια
κινητικότητα στον αστικό πυρήνα.
Χώρος Δ: Χώρος στάθμευσης στην βορειοδυτική είσοδο της πόλης.
Προτείνεται να είναι χωρητικότητας πενήντα (50) θέσεων με σκοπό την
εξυπηρέτηση κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Στην ίδια θέση, προτείνεται η
δημιουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, όπως φαίνεται σε άλλο
μέτρο, και η τοποθεσία αυτή μπαίνει κάτω από την ομπρέλλα park & ride.
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Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 10ετίας: Η κατασκευή των θέσεων στάθμευσης για τα τουριστικά
λεωφορεία στη θέση Γ και η διαμόρφωση του χώρου για τη στάθμευση ΙΧ
στη θέση Β.
Ορίζοντας 15ετίας: Η κατασκευή των χώρων στάθμευσης στις θέσεις Α και
Δ (για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών).



8. Οργάνωση στάθμευσης παρά την οδό

Τα μέτρα που προτείνονται παρουσιάζονται παρακάτω:
• Εφαρμόζεται καθεστώς βραχυχρόνιας ελεγχόμενης στάθμευσης 

στην μία πλευρά της οδού στις περιοχές:
 Οδός Μουστακλή: Τμήμα Ηρώων Πολυτεχνείου – Τζαβέλα  

(περίπου 90 θέσεις)
 Οδός Βενιζέλου: Τμήμα Αρχ. Δαμασκηνού – Μουστακλή / 

Κάτση (περίπου 35 θέσεις)
• Θέσεις στάθμευσης δικύκλου σε ένα οικοδομικό τετράγωνο της 

οδού Μουστακλή,
• Μακροπρόθεσμα να επιτρέπεται μόνο η δωρεάν στάθμευση στην 

περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, για τους κάτοικους της περιοχής, με 
την χρήση της ανάλογης κάρτας κατοίκου.

Κατά το στάδιο του οριστικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των
μέτρων επισημαίνεται η ανάγκη εκπόνησης στοχευμένης μελέτης
στάθμευσης που θα περιλαμβάνει καταγραφή συσσώρευσης
στάθμευσης, και δειγματοληπτικές μετρήσεις διάρκειας και εναλλαγής
στάθμευσης στις περιοχές του κέντρου προκειμένου να καθορισθούν:

Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου



8. Οργάνωση στάθμευσης παρά την οδό

• Ο αριθμός και η ακριβής χωροθέτηση των θέσεων που θα είναι
διαθέσιμες και το ακριβές ύψος της χρέωσης θα καθορισθεί από
τη Δημοτική Αρχή ύστερα από σχετική έρευνα Δηλωμένων
Προτιμήσεων από την οποία θα προσδιοριστεί η αξία χρόνου των
χρηστών των Ι.Χ. οχημάτων καθώς και άλλοι παράγοντες όπως ο
μέσος και ο αποδεκτός χρόνος εύρεσης θέσης στάθμευσης καθώς
και ο μέσος και αποδεκτός χρόνος περπατήματος από την θέση
στάθμευσης στον τελικό προορισμό.

• Στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας
• Η χρέωση στάθμευσης θα πρέπει να μην είναι ανταγωνιστική με το

κόστος χρήσης των Μέσων Μαζικής μεταφοράς, ώστε να υπάρχει
κίνητρο χρήσης των Δημοσίων Συγκοινωνιών.

• Προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου τεχνολογικού
εξοπλισμού από τον Δήμο συμπεριλαμβανομένων και ανάπτυξη
των σχετικών εφαρμογών
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8. Οργάνωση στάθμευσης παρά την οδό

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 10ετίας: Η εγκατάσταση του συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης κατά μήκος της οδού Μουστακλή εξαρτάται από την
ανάπλαση της εν λόγω οδού. Μετά την ολοκλήρωσή της προτείνεται η
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης.
Ορίζοντας 15ετίας: Με την κατασκευή των χώρων στάθμευσης στις
θέσεις Α, Β και Δ, την υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμων
παρεμβάσεων στις οδούς, προτείνεται να διευρευνηθεί με κατάλληλη
μελέτη σκοπιμότητας η μετατροπή του συνόλου της περιοχής ήπιας
κινητικότητας σε ζώνη δωρεάν στάθμευσης μόνο για τους μόνιμους
κατοίκους.
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9. Υποστήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας

Στο Μεσολόγγι, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από την εταιρεία «Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου». Τα δρομολόγια έχουν ακτινωτές
πορείες και κυρίως συνδέουν το κέντρο της πόλης με τους περιαστικούς οικισμούς. Το μερίδιο χρήσης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών για
την πραγματοποίηση μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού της πόλης καταγράφηκε σε πολύ μικρά ποσοστά (2.9%).
Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να αυξήσει το ποσοστό μετακινήσεων με δημόσιες συγκοινωνίες και να αναβαθμίσει σημαντικά την προσφερόμενη
εξυπηρέτηση μέσω:
(α) της αναβάθμισης της ποιότητας των υποδομών (στάσεων, τερματικών σταθμών),
(β) της βελτίωση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης,
(γ) του εκσυγχρονισμού του στόλου
(δ) την δημιουργία ενός φιλικού μέσου για τους επισκέπτες της πόλης.

Τα προτεινόμενα μέτρα για την αστική συγκοινωνία στο ΣΒΑΚ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου συνοψίζονται ως εξής:
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9. Υποστήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας

• Αναβάθμιση του εξοπλισμού στο σύνολο των στάσεων
 Αξιολόγηση των θέσεων των υφιστάμενων στάσεων, καθώς και όσων νέων στάσεων προκύψουν μετά από πιθανή αναδιάρθρωση της

δημόσιας συγκοινωνίας, ως προς την ασφάλεια και την χρηστικότητα τους
 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των στάσεων

 σήμανση της θέσης της στάσης με παρουσία πινακίδας.
 αναγραφή του ονόματος (και του κωδικού) της στάσης.
 εξασφάλιση της ανεμπόδιστης επιβίβασης/αποβίβασης των μετακινουμένων
 πρόγραμμα δρομολογίων και/ή η εκτιμώμενη άφιξη του οχήματος στην κάθε στάση
 προστατευτικό σκέπαστρο προκειμένου να είναι εφικτή η αναμονή των μετακινουμένων υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες

• Αναδιοργάνωση προγράμματος δρομολογίων
• Οργάνωση της πληροφόρησης

 Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται από επίσημη ιστοσελίδα του φορέα και να περιλαμβάνουν τις διαδρομές και τις συχνότητες των
δρομολογίων, καθώς και η πολιτική τιμολόγησης σε ελληνική και αγγλική γλώσσα

• Συντήρηση / Ανανέωση / Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης: Η πληροφόρηση στις στάσεις είναι ένα σημαντικό
στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από ένα σύστημα αστικής συγκοινωνίας
 Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στις διατάξεις πληροφόρησης των στάσεων (στύλοι, πινακίδες, πλαίσια ανακοινώσεων κ.ά.)

περιλαμβάνουν: Όνομα διερχόμενης γραμμής από τη στάση, κατευθύνσεις της γραμμής, συχνότητα και ωράρια
 Οι διατάξεις πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Αναγνωρίσιμα – να μπορούν να εντοπιστούν από

απόσταση, κατάλληλη θέση, υλικά-χρώματα & γραμματοσειρά ώστε μπορούν να διαβαστούν από όλες τις ηλικίες και από άτομα
με περιορισμένη όραση & σαφές και επικαιροποιημένο περιεχόμενο
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• Μελέτη σκοπιμότητας για την εφαρμογή DRT σε δρομολόγια χαμηλής επιβατικής κίνησης
 Ένα σύστημα Demand-Responsive Transport (DRT) αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο μετακίνησης το οποίο προσαρμόζεται στην ζήτηση των

χρηστών του. Αποτελεί μια μορφή αστική συγκοινωνίας η οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την οικονομική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι γενικές αρχές λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα εξής:
 Κέντρο επικοινωνίας (τηλεφωνικό, ψηφιακό κέντρο μηνυμάτων, κ.ά.)
 Συλλογή αιτήσεων για μετακινήσεις
 Σχηματισμός ειδικών δυναμικών δρομολογίων
 Ενημέρωση επιβατών και εκτέλεση των δρομολογίων

• Δημιουργία τερματικού σταθμού Αστικών & Υπεραστικών ΚΤΕΛ
 Προτείνεται να μεταφερθούν οι αφετηρίες του αστικού ΚΤΕΛ από την οδό Σπ. Μουστακλή στο χώρο που προβλέπεται από τη μελέτη

αναθεώρησης του Γ.Π.Σ., δηλαδή στα ανατολικά της Σπ. Μουστακλή και νότια από το ύψος της οδού Ευαγγελάτου. Εκεί προτείνεται κι
η μεταφορά του πρακτορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ.

• Συντονισμός των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας με τις αφίξεις/αναχωρήσεις των υπεραστικών ΚΤΕΛ
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων με έμφαση στους μεγαλύτερου οικισμούς του Δήμου, προτείνεται ο συντονισμός

των δρομολογίων με τον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται ο συνολικός χρόνος μετακίνησης προς
υπεραστικούς προορισμούς, καθιστώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ανταγωνιστικές προς το Ι.Χ.

• Δρομολόγηση σύγχρονων λεωφορείων χαμηλών εκπομπών άνθρακα με εξοπλισμό μεταφοράς ποδηλάτων σε
επιλεγμένες διαδρομές και ώρες

• Τροποποίηση διαδρομών και σύνδεση με μελλοντικούς χώρους στάθμευσης εκτός εδώ στην περίμετρο της πόλης.
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Το εξεταζόμενο μέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο μέτρο. Έμφαση θα δωθεί τις συνδέσει με τους οικισμούς του Δήμου (περιοχές Γ), καθώς στον
πύρινα και τα προάστια του Μεσολογγίου (περιοζή Α & Β) έχει επιλεγεί η πεζή μετακίνηση και η ποδηλασία ως πρωτεύουσες μορφές
μετακίνησης.

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
Ορίζοντας 5ετίας: Αναβάθμιση του 25% των στάσεων. Δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για την πληροφόρηση των μετακινούμενων.
Μελέτη αναδιοργάνωσης δρομολογίων. Αναβάθμιση του 10% του στόλου.
Ορίζοντας 10ετίας: Αναβάθμιση του 50% των στάσεων. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για εφαρμογή συστήματος DRT. Αναβάθμιση του 30%
του στόλου.
Ορίζοντας 15ετίας: Αναβάθμιση του 75% των στάσεων. Μετεγκατάσταση του τερματικού σταθμού ΚΤΕΛ (αστικών και υπεραστικών).
Συντονισμό δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας με τις αφίξεις/αμαχωρήσεις των υπεραστικών. Σύνδεση με μελλοντικούς χώρους στάθμευσης
εκτός εδώ στην περίμετρο της πόλης. Αναβάθμιση του 50% του στόλου
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10. Ανάπτυξη βασικού δικτύου προσβασιμότητας

Η προσβασιμότητα αφορά στη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και ανεμπόδιστης κίνησης των πεζών, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία και για
άλλους ευάλωτους χρήστες. Ως ευάλωτοι χρήστες του συστήματος μετακινήσεων αναγνωρίζονται οι εξής ομάδες μετακινουμένων:
• Άτομα με σωματική αναπηρία
• Άτομα μεγάλης ηλικίας με δυσκολία στην κίνηση, χαμηλά αντανακλαστικά, ανεπαρκή φυσική κατάσταση, μειωμένη όραση & ακοή
• Άτομα μικρής ηλικίας (<12 ετών) με μικρό διασκελισμό, άγνοια κινδύνου, απρόβλεπτη συμπεριφορά.
• Γυναίκες σε εγκυμοσύνη
• Άτομα που μεταφέρουν - συνοδεύουν παιδιά
• Άτομα που μεταφέρουν βαριά/ακανόνιστου μεγέθους αντικείμενα.

Η προώθηση της προσβασιμότητας στο Μεσολόγγι περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού δικτύου
μετακίνησης:
• Κατάλληλα διαμορφωμένους διαδρόμους κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, οδοί ήπιας κυκλοφορίας ή/και πεζόδρομοι) που θα συνδέουν τις

κυριότερες λειτουργικές δομές με κεντρικές οδούς ή/ και την κεντρική πλατεία της πόλης (επαρκές πλάτος, αντιολισθηρή επιφάνεια,
απουσία ανισοσταθμιών, όδευση τυφλών

• Κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία διασταυρώσεων μηχανοκίνητης και μη-μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. (κατασκευή ράμπας ΑμεΑ προς όλες
τις διαθέσιμες κατευθύνσεις της διασταύρωσης, κατάλληλη τοποθέτηση διαβάσεων πεζών σε συνάρτηση με την θέση της κάθετης
σήμανσης και των ραμπών πεζών)

• Κατάλληλα διαμορφωμένες στάσεις Δημοσίων Συγκοινωνιών
• Επαρκής ορατότητα, καθοδήγηση και πληροφόρηση στη διαδρομή
• Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στα σημεία ενδιαφέροντος και σε εμπορικά σημεία του δικτύου.
• Επαρκώς διαμορφωμένες είσοδοι/έξοδοι σε σημεία ενδιαφέροντος του Μεσολογγίου
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Με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή παρουσιάζονται οι υφιστάμενες
υποδομές που διαθέτουν ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά
προσβασιμότητας. Με ενιαία κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται το
προτεινόμενο δίκτυο προσβασιμότητας για το Μεσολόγγι, ενώ με γαλάζιους
κύκλους εντοπίζονται κόμβοι που θα δοθεί προτεραιότητα στην
αναβάθμιση τους.

Η πλειοψηφία των σημείων ενδιαφέροντος που ελκύουν και παράγουν
μετακινήσεις εξυπηρετούνται από το προτεινόμενο δίκτυο
προσβασιμότητα;
• Το δυτικό σκέλος (οδός Κύπρου) εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες, τα

πάρκα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο νότιοδυτικό άκρο της πόλης,
καθώς και της υπηρεσίες στο βορειοδυτικό.

• Το ανατολικό σκέλος διατρέχει την εμπορική οδό Μουστακλή, ενώ
συνδέει τον τερματικό σταθμό των αστικών λεωφορείων στο νότιο
τμήμα με και την πλατεία Μ. Μπότσαρη.

• Το βόρειο σκέλος συνδέει την μητρόπολη και τον κήπο των Ηρώων με
την προγραμματισμένη από τα ΒΑΑ αναβάθμιση του άξονα
Παπαγιανοπούλου- Ναύπακτου και την υφιστάμενη υποδομή της οδού
Αγ, Αθανασίου.

Οι διατάξεις διάσχισης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε οδοστρώματα και
πεζοδρόμια τα οποία έχουν συντηρηθεί / διαμορφωθεί στην τελική τους
μορφή.
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Οι διατάξεις διάσχισης θα πρέπει να εφαρμοστούν σε οδοστρώματα και
πεζοδρόμια τα οποία έχουν συντηρηθεί / διαμορφωθεί στην τελική τους
μορφή.
Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
• Ορίζοντας 5ετίας: Αναβάθμιση των κόμβων επί του άξονα της

Παπαδιαμαντοπούλου (2), της Κύπρου (2) και της Δαμασκηνού (1).
Συνολικό πλήθος κόμβων: 5

• Ορίζοντας 10ετίας: Αναβάθμιση των κόμβων επί του άξονα της
Μουστακλή (4) καθώς και του κόμβου στη συμβολή Ελ. Πολιορκημένων
– Μαυροκορδάτου - Πετροπούλου. Συνολικό πλήθος κόμβων: 5

• Ορίζοντας 15ετίας: Αναβάθμιση των κόμβων επί της Περιμετρικής οδού
(με Κύπρου και με Επαρχιακή οδό). Συνολικό πλήθος κόμβων: 2



11. Διαμόρφωση οδικών τμημάτων περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Οι μετακινήσεις των μαθητών αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για κάθε Δήμο, καθώς επηρεάζουν δυναμικά την λειτουργία του οδικού
δικτύου.
Οι μαθητές, στην πλειοψηφία τους, θεωρούνται ευάλωτοι χρήστες της οδού, καθώς συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Ανήκουν σε μικρές ηλικιακές ομάδες με περιορισμένες ικανότητες συμπεριφοράς στο οδικό περιβάλλον
• Δεν διαθέτουν την τυπική σωματική διάπλαση ενός ενήλικα:

 Περιορισμένη ορατότητα
 Μικρότερος διασκελισμός

• Μεταφέρουν φορτίο

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί τμήμα της συντονισμένης προσπάθειας για ασφαλέστερη μετάβαση των μαθητών στα σχολεία και η
αποτελεσματικότητα του σχετίζεται άμεσα με τα μέτρα «Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων». Η σημαντικότερη παράμετρος για την αλλαγή του
τρόπου μετακίνησης των μαθητών είναι το επίπεδο ασφάλειας στις οδούς περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος. Οι εν λόγω οδοί θα
πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών προκειμένου να δημιουργούν σε μαθητές και γονείς το αίσθημα της ασφαλούς μετακίνησης.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι:
• Χαμηλές (έως μηδενικές) ταχύτητες μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
• Πεζοδρόμια / Πεζόδρομοι που επιτρέπουν την άνετη κίνηση των μαθητών (πλάτος, επιφάνειας κίνησης, φωτισμός, φυτεύσεις κ.ά.)
• Ασφαλείς διατάξεις διάσχισης της οδού προς το σχολείο

Επαρκής ορατότητα πεζού
Κατάλληλη υποδομή διάβασης
Προτεραιότητα στην κίνηση του πεζού
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Οι συνηθέστερες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων προκειμένου να βελτιώσουν την
ασφάλεια στην μετακίνηση των μαθητών μπορούν να είναι (Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές αυξημένης κίνησης στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας, Σεπτέμβριος 2013):
• Παρεμβάσεις στο πεζοδρόμιο

 Διαπλάτυνση πεζοδρομίου σε εισόδους/ εξόδους σε βάρος της παρόδιας στάθμευσης (ράμπες, επαρκής χώρος αναμονής επί του
πεζοδροίου πριν τη διάσχιση της οδού)

 Διαχωρισμός πεζοδρομίων από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 Δημιουργία οριζόντιας σήμανσης – παιχνίδι για μαθητές μικρότερης ηλικίας
 Διαπλάτυνση στα σημεία στάσεων ΜΜΜ κοντά στα σχολικά συγκροτήματα.

• Παρεμβάσεις στο οδόστρωμα
 Υπερυψωμένη διάβαση κοντά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος
 Διαμόρφωση οφιοειδούς διατάξεων ως προς την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων προκειμένου να ανακόπτεται η ταχύτητα, όταν το

πλάτος της οδού είναι επαρκές.
Επιπλέον, μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των ταχυτήτων είναι:
• Αλλαγή επιφανειακής στρώσης οδού
• Πεζοδρόμηση οδού
• Μετατροπή οδού σε οδό Ήπιας Κυκλοφορίας
• Εγκατάσταση έντονης οριζόντιας σήμανσης
• Εγκατάσταση διατάξεων μείωσης ταχύτητας (λωρίδες ήχου, μάτια γάτας
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Το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου είναι κάθε μονάδα πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας εκπαιδευσης, υφιστάμενης και νέας, που
βρισκεται εντός του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Προτεραιότητα δίδεται στις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός αστικού
πυρήνα και το περιμετρικό δίκτυο επιρέαζεται από την συμφόρηση. Παράλληλα,
για τις εν λόγω σχολικές μονάδες, οι αποστάσεις και το αστικό περιβάλλον
επιτρέπουν την ευκολότερη μετάβαση στο σχολείο με πεζή μετακίνηση. Τα
παραπάνω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολο των σχολείων του Δήμου.

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
• Ορίζοντας 5ετίας: Παρεμβάσεις στις υποδομές περιμετρικά του 10% των

σχολείων. Υλοποίηση σχολικών διαδρομών
• Ορίζοντας 10ετίας: Παρεμβάσεις στις υποδομές περιμετρικά του 30% των

σχολείων. Υλοποίηση σχολικών διαδρομών
• Ορίζοντας 15ετίας: Παρεμβάσεις στις υποδομές περιμετρικά του 50% των

σχολείων. Υλοποίηση σχολικών διαδρομών



12. Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι σκόπιμη η θέσπιση συγκεκριμένου ωραρίου που θα
πραγματοποιούνται οι φορτοεκφορτώσεις (κυρίως τις πολύ πρωινές ώρες) και το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη,
δηλαδή τους καταστηματάρχες και τους μεταφορείς. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κυκλοφορία οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, τα οποία
είναι συνήθως και πιο ογκώδη και μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία και στάθμευση, τις ώρες αιχμής όπου ένας
μεγάλος αριθμός κατοίκων μετακινούνται με σκοπό την εργασία, την εκπαίδευση ή και τις αγορές. Με το συγκεκριμένο ωράριο οι
φορτοεκφορτώσεις θα πραγματοποιούνται τις περιόδους της ημέρας όπου δεν υπάρχουν σημαντικοί φόρτοι κυκλοφορίας άλλων
οχημάτων.
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα φορτοεκφορτώσεων
προκειμένου να μην είναι αναγκασμένα να σταθμεύουν παράνομα παρακωλύοντας την κυκλοφορία, αλλά να μπορούν να σταθμεύουν
πλησίον των εμπορικών καταστημάτων. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα προορίζονται αποκλειστικά για τα τέτοιου είδους οχήματα μόνο κατά τη
διάρκεια του ωραρίου. Τις υπόλοιπες ώρες θα μπορούν να σταθμεύουν συμβατικά οχήματα.

Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

• Επανακαθορισμός αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης
• Αυστηρή τήρηση ωραρίου και διάρκειας φορτοεκφόρτωσης
• Ενθάρρυνση διανομών με ποδήλατο (για μικρές αποστάσεις) 

και με οχήματα “καθαρής” ενέργειας
• Διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε 

πεζοδρομημένες οδούς και οδούς ήπιας κυκλοφορίας
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To εξεταζόμενο μέτρο αφορά την αστική περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα
πρέπει να εφαρμοστεί κυρίως για την Περιοχή Α και Β (αστικός πυρήνας και περιαστικές
περιοχές του Μεσολογγίου) καθώς εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα κυκλοφοριακής
συμφόρησης και πολλές εμπορικές δραστηριότητες και διανομές.

Οι οδοί στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον καθορισμό νέων θέσεων
φοροεκφόρτωσης ή πρόσβασης σε οχήματα διανομών είναι η Σπύρου Μουστακλή,
Γρηγορίου Λιακατά, Ηρώων Πολυτεχνείου, Χαρίλαου Τρικούπη και Ελεύθερων
Πολιορκημένων και Θυσίας. Η ανάγκη στις παραπάνω οδούς προκύπτει από τον μεγάλο
αριθμό των καταστημάτων καθώς και από τις υποδείξεις των φορέων που επηρεάζονται
από τις αστικές διανομές

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
• Ορίζοντας 5ετίας: Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο σύνολο των οδών

προτεραιότητας. Θέσπιση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων. Εκπόνηση μελέτης για
την ανάπτυξη στρατηγικής για προώθηση διανομών με οχήματα φιλικά στο
περιβάλλον.

• Ορίζοντας 10ετίας: Καθορισμός θέσεων επί της Μουστακλή και της Χαριλάου
Τρικούπη (τμήμα Κύπρου – Ιωσήφ Ρωγών). Τήρηση κανονισμού φορτοεκφορτώσεων.
Πραγματοποίηση διανομών με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον. Εκπόνηση μελέτης
για διατάξεις ελεγχόμενης πρόσβασης σε οχήματα διανομής σε πεζοδρομημένες
οδούς και στην περιοχή ήπιας κυκλοφορίας

• Ορίζοντας 15ετίας: Πραγματοποίηση διανομών με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον
εντός της περιοχής ήπιας κυκλοφορίας



13. Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

Το εξεταζόμενο μέτρο περιλαμβάνει την Ενθάρρυνση χρήσης οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης και της
υποδομής. Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιούν οχήματα χαμηλών εκπομπών (Low Emission Vehicles) μέσω παροχής
οικονομικών κινήτρων και προσφοράς καλύτερων υποδομών. Με τον τρόπο αυτό, τα εμπόδια στη χρήση των οχημάτων χαμηλών ρύπων
μπορούν να περιοριστούν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους πολίτες.

Για την περίπτωση του Μεσολογγίου σχετικά με τα «καθαρά οχήματα» προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
• Ο Δήμος να λειτουργήσει σαν παράδειγμα προς μίμηση και να αντικαταστήσει σημαντικό τμήμα του στόλου του με οχήματα χαμηλών

ρύπων.
i. Αξιολόγηση του υφιστάμενου στόλου των δημοτικών οχημάτων (πλήθος οχημάτων, είδος κινητήρα, διανυόμενα χιλιόμετρα ανά

όχημα)
ii. Καθορισμός του πλήθους και των χαρακτηριστικών – προδιαγραφών των οχημάτων που θα αποκτηθούν
iii. Έρευνα αγοράς και προμήθειας των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης ή εφοδιασμού του καυσίμου που θα επιλεγεί
iv. Χωροθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων φόρτισης ή εφοδιασμού
v. Συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού

• Ο δήμος να δεσμεύσει θέσεις στάθμευσης σε κεντρικά σημεία της πόλης για οχήματα με χαμηλούς ρύπους
i. Μπορεί να γίνει προσφορά θέσεων στάθμευσης οι οποίες θα παρέχονται μόνο σε οχήματα με χαμηλούς ρύπουw
ii. Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων
iii. Διαμόρφωση και εντοπισμός των θέσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το μέτρο
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13. Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

• «Συμβολική» μείωση των δημοτικών τελών κατά 5% για κάθε όχημα χαμηλών ρύπων σε ένα νοικοκυριό
i. Μία συμβολική μείωση των δημοτικών τελών μπορεί να λειτουργήσει σαν κίνητρο προς τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν επιπλέον

οικονομικό όφελος από αυτήν την μετάβαση. Το συγκεκριμένο μέτρο, μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ημερίδες για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα «καθαρότερα» οχήματα.

• Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση εναλλακτικών καυσίμων από τα υφιστάμενα πρατήρια
i. Μπορεί να εγκατασταθεί και εγκατάσταση φόρτισης σε πρατήριο καυσίμων αλλά απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις οι οποίες

προβλέπονται στους κανονισμούς για εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την
εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), καθορίζονται από το ΦΕΚ
(2040 Β/04.06.19). Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να γίνει μετά την συζήτηση του Δήμου με τα πρατήρια καυσίμων της περιοχής.

• Προοδευτική δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δίκτυο του Μεσολογγίου με προτεραιότητα σημεία
ενδιαφέροντος

i. Nομοθεσία ΦΕΚ 50Β 2015 για τις αποδεκτές μεθόδους φόρτισης των συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να
εγκατασταθούν σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η μέθοδος 4 (Mode 4 DC
Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 61851−1 «Electric Vehicle Conductive Charging System

ii. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων
οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), τόσο σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, όσο και στις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού
δικτύου καθορίζονται από το ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19).
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13. Αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, απαιτείται:
• Μελέτη σκοπιμότητας που θα εξετάζει τα οχήματα του Δημοτικού στόλου και της αστικής συγκοινωνίας (πλήθος, χαρακτηριστικά) που

μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτροκίνητα, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις για σταθμούς φόρτισης.
• Μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης στην πόλη
• Έρευνα αγοράς και προμήθεια των οχημάτων και του σχετικού εξοπλισμού φόρτισης τους που θα επιλεγούν στο προηγούμενο στάδιο.
• Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης.
• Χρήση και σωστή συντήρηση των οχημάτων και των σταθμών φόρτισης.

Το εξεταζόμενο μέτρο αφορά την αστική περιοχή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για την Περιοχή Α & Β (αστικός
πυρήνας και περιαστικές περιοχές του Μεσολογγίου), ενώ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στους οικισμούς των περιοχών Γ (λοιπός Δήμος),θα
πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα για προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων (ή σημείων
φόρτιση). Αντίστοιχα, σημαντική παράμετρος για την χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων αποτελεί η αυτονομία τους.

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
• Ορίζοντας 5ετίας: Μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του Δημοτικού στόλου. Μελέτη για τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης.Μελέτη

για παροχή κινήτρων σε ιδιώτες
• Ορίζοντας 10ετίας: Αναβάθμιση του 40% του δημοτικού στόλου. Εγκατάσταση του 1ου σταθμού φόρτισης στο χώρο του Δημαρχείου.

Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες.
• Ορίζοντας 15ετίας: Δημιουργία σταθμών φόρτισης στους χώρους στάθμευσης εκτός οδού (χώροι Α, Β και Γ).
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14. Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών πρέπει να αφορά όλες τις κατηγορίες κινητικότητας με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση
του ζητήματος. Οι σχετικές εκστρατείες και δράσεις δεν πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά να επαναλαμβάνονται σε τακτική
βάση και να διατηρούν προοδευτικό χαρακτήρα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών κινητικότητας από τις νεότερες έως τις
μεγαλύτερες ηλικίες.
Το πρώτο για την εξασφάλιση των παραπάνω, είναι η ανάπτυξη ενός πλάνου δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα
βιώσιμης αστικής κινητικότητας στo Δήμο. Η εν λόγω στρατηγική ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί, ενθαρρύνεται να διακρίνει τους
πολίτες σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες:
(α) Άτομα ηλικίας 8 έως 18 ετών: Αποτελούν νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο εκπαίδευσης.
(β) Άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών: Αποτελούν άτομα που βρίσκονται στο στάδιο ανώτερης & ανώτατης εκπαίδευσης με έντονη κοινωνική
δραστηριότητα
(γ) Άτομα ηλικίας 26 έως 50 ετών: Αποτελούν άτομα σε παραγωγική ηλικία.
(δ) Άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών: Αποτελούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Το πλάνο ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει επιπλέον δράσεις/ εκδηλώσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-
εκπαίδευσης, όπως σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις κ.ά. καθώς και συμμετοχικές δράσεις και δράσεις προώθησης και προβολής, όπως η
προώθηση πεζοπορίας κ.ά

Ενδεικτικές προωθητικές δραστηριότητες αλλαγής συμπεριφοράς μετακινουμένων που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι :
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14. Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς
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• Ενημερωτικές ημερίδες σε συλλόγους και εκπαιδευτικές δομές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κινητικότητα
 Eργαστήρια κινητικότητας για παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαίδευση παιδιών στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,

διαδραστική εκπαίδευση και παιχνίδια με παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Διοικήσεις σχολείων και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, ειδικοί σε θέματα μεταφορών, ο Δήμος κ.α.

θα πρέπει μέσω συναντήσεων να συμφωνήσουν για τις δραστηριότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο
πλαίσιο των ενημερωτικών ημερίδων

• Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της ποδηλασίας
 Ο Δήμος πρέπει να ξεκινήσει μία πολιτική ενθάρρυνσης της ποδηλασίας. Μέσω διευκολύνσεων της πρόσβασης, συντομευμένων

διαδρομών, παρακάμψεων, και περιορισμού της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μπορούν να δοθούν κίνητρα για την προώθηση της
ποδηλασίας.

 Τέλος, μέσω εφαρμογών όπως το Social Biking το οποίο επιβραβεύει με δώρα τους χρήστες του ποδηλάτου, και εκστρατειών και
ημερίδων σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου, η χρήση του ποδηλάτου μπορεί να προωθηθεί

• Εκστρατείες και Κίνητρα προώθησης της πεζής μετακίνησης
 Οι κύριοι στόχοι αυτών των εκστρατειών θα είναι να δείξουν ότι είναι γρήγορο και εύκολο να περπατήσει κάποιος στην περιοχή του

Δήμου, ανακαλύπτοντας κάποια από την κληρονομιά καθώς και φυσικά ορόσημα. Μέσω αυτών, είναι δυνατόν να αυξηθεί η
κινητικότητα των πεζών και να μειωθεί η μεμονωμένη χρήση των Ι.Χ..

 Η εκστρατεία θα προωθηθεί μέσω φυλλαδίων, πινακίδων, εφημερίδων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της ιστοσελίδας του Δήμου κ.α.
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• Εκστρατείες προώθησης των ΜΜΜ
 Ο κύριος στόχος αυτής της εκστρατείας είναι η προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση για τα

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της.
 Για να υπάρξει κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται εκσυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων και αναδιοργάνωση των

εργασιών προς την βελτίωση της συνολικής υποδομής του συστήματος δημόσιων μεταφορών
 Είναι απαραίτητη η ορθή λειτουργία του συστήματος τηλεματικής και η παροχή πληροφοριών που αφορούν τις μετακινήσεις οφείλει

να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστη.

• Εκστρατείες που προβάλλουν θετικές προσωπικές ιστορίες ατόμων που έχουν χρησιμοποιήσει βιώσιμα μέσα ταξιδιού
 Οι πόλεις θα πρέπει να εξετάσουν τη διεξαγωγή εκστρατειών δημοσίων σχέσεων για την προώθηση εναλλακτικών επιλογών

μεταφορών, με βάση την κατανόηση των σημερινών κοινωνικών στάσεων και κανόνων. Οι πολιτιστικοί παράγοντες διαδραματίζουν
τεράστιο ρόλο στις μεμονωμένες αποφάσεις μεταφοράς. Για παράδειγμα, η ιδιοκτησία αυτοκινήτων είναι ένα σύμβολο χαρακτήρα
(status) σε πολλούς πολιτισμούς, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες, η ποδηλασία ή το περπάτημα μπορεί να έχουν αρνητική κοινωνική
χροιά

 Οι εκστρατείες δημοσίων σχέσεων που προβάλλουν θετικές προσωπικές ιστορίες ατόμων που έχουν χρησιμοποιήσει βιώσιμα μέσα
ταξιδιού και έχουν εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, έφτασαν στον προορισμό τους ταχύτερα και πιο άνετα, διέφυγαν την κυκλοφορία
και τη συμφόρηση, βελτίωσαν την υγεία τους ή ανακάλυψαν νέα μέρη της πόλης ή του Δήμου, αποτελούν επιτυχημένα μέτρα.

• Εκστρατείες οδικής ασφάλειας με θέμα την ταχύτητα
 Να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι της ταχύτητας και οι λόγοι για τους οποίους τίθενται όρια
 Να ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι η παραβίαση των ορίων ταχύτητας δε θεωρείται από την κοινή γνώμη ότι συνιστά ποινικό αδίκημα
 Να κατανοήσουν ότι ακόμα και αν οι ταχύτητες είναι εντός των ορίων μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα, ιδιαίτερα σε μη ιδανικές

συνθήκες οδήγησης
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• Προσωρινή (εποχιακή) πεζοδρόμηση κεντρικών εμπορικών οδών
 Ο Δήμος θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσωρινές πεζοδρομήσεις οδών κατά την διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

Κινητικότητας», σε περιόδους εορτών ή σε κάποιες Κυριακές κατά την διάρκεια του έτους. Μέσω τέτοιων ενεργειών, θα παροτρύνει
τους πολίτες να μετακινηθούν με ποδήλατο ή περπατώντας. Μέσω αυτών, ο Δήμος μπορεί επίσης να αναλύσει τις επιπτώσεις τέτοιων
ενεργειών στην κυκλοφορία της πόλης, σε περίπτωση μόνιμων ενεργειών στο μέλλον.

• Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας - Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
 Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» η οποία έχει καθιερωθεί από το 2002 στην Ευρώπη προσπαθεί να προάγει βιώσιμα πρότυπα

κινητικότητας αλλά και να διαμορφώσει το περιβαλλοντικό ήθος των πολιτών. Οι δράσεις υλοποιούνται το μήνα Σεπτέμβριο, με σκοπό
την ενθάρρυνση και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης στην πόλης τους. Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» δίνει έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης
όπως το ποδήλατο, η πεζή μετακίνηση τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο συνδυασμός αυτών στις μετακινήσεις.



Συνέργειες μεταξύ των μέτρων
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Πακέτο μέτρων 1: Αποτελεσματική διαχείριση της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στην πόλη
Το πρώτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την 
καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των 
οχημάτων στην πόλη του Μεσολογγίου. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου
• Οργάνωση Στάθμευσης εκτός οδού
• Οργάνωση Στάθμευσης παρά την οδό
• Οργάνωση εμπορευματικών μεταφορών

Πακέτο μέτρων 2: Βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας 
και προσβασιμότητας των υποδομών εξυπηρέτησης 
μετακινήσεων
Το δεύτερο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την 
ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου, το δικτύου 
προσβασιμότητας ΑμεΑ  καθώς και την αναβάθμιση των 
διαβάσεων. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Διατάξεις Μετριασμού της Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας
• Διατάξεις διάσχισης της οδού – Διαβάσεις
• Ανάπλαση Κεντρικών οδών
• Βελτίωση υποδομών ποδηλάτου- Ανάπτυξη δικτύου 

ποδηλατοδρόμων
• Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων
• Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ
• Σχολικοί Δαχτύλιοι
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Πακέτο μέτρων 3: Αναβάθμιση των Δημοσίων Αστικών 
Συγκοινωνιών
Το τρίτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς μετακινήσεων στην περιοχή 
του Μεσολογγίου, τόσο ως προς τη λειτουργία όσο και ως 
προς τις υποδομές. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Υποστήριξη της αστικής συγκοινωνίας
• Προώθηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

Πακέτο μέτρων 4: Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 
πολιτών και ενίσχυση συνεργασίας στις αυτοδιοίκησης με το 
δίκτυο φορέων 
Το τέταρο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βίωσιμης 
κινητικότητας καθώς και για την προοδευτική ενημέρωσή τους 
για τη λειτουργία, το ρόλο και τη σημασία των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων. Σκοπός των συγκεκριμενων δράσεων θα είναι 
και η μεταστροφή των πολιτών από τα ΙΧ σε άλλους τρόπους 
μετακινήσης. Τα μέτρα αυτά είναι:
• Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 
• Προώθηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
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1. Αναδιοργάνωση 

της ιεράρχησης του 

οδικού δικτύου

2. Διατάξεις 

Μετριασμού της 

Μηχανοκίνητης 

Κυκλοφορίας

3. Ανάπλαση 

Κεντρικών οδών

4. Διατάξεις 

διάσχισης της 

οδού - Διαβάσεις

5. Βελτίωση υποδομών 

ποδηλάτου- Ανάπτυξη 

δικτύου 

ποδηλατοδρόμων

6. Σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων

7. Οργάνωση 

Στάθμευσης εκτός 

οδού

8. Οργάνωση 

Στάθμευσης παρά 

την οδό

9. Υποστήριξη της 

αστικής 

συγκοινωνίας

10. Δίκτυο 

προσβασιμότητας 

ΑμεΑ

11. Σχολικοί 

Δαχτύλιοι

12. Οργάνωση 

εμπορευματικών 

μεταφορών

13. Προώθηση 

χρήσης 

εναλλακτικών 

καυσίμων

14. Προωθητικές 

ενέργειες αλλαγής 

συμπεριφοράς

1. Αναδιοργάνωση της 

ιεράρχησης του οδικού δικτύου

2. Διατάξεις Μετριασμού της 

Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας

3. Ανάπλαση Κεντρικών οδών

4. Διατάξεις διάσχισης της οδού 

- Διαβάσεις

5. Βελτίωση υποδομών 

ποδηλάτου- Ανάπτυξη δικτύου 

ποδηλατοδρόμων

6. Σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων

7. Οργάνωση Στάθμευσης εκτός 

οδού

8. Οργάνωση Στάθμευσης παρά 

την οδό

9. Υποστήριξη της αστικής 

συγκοινωνίας

10. Δίκτυο προσβασιμότητας 

ΑμεΑ

11. Σχολικοί Δαχτύλιοι

12. Οργάνωση εμπορευματικών 

μεταφορών

13. Προώθηση χρήσης 

εναλλακτικών καυσίμων

14. Προωθητικές ενέργειες 

αλλαγής συμπεριφοράς

μικρή συσχέτιση

μεγάλη συσχέτιση

μη συσχέτιση
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Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Αναδιοργάνωση 

της ιεράρχησης 

του οδικού 

δικτύου

Λειτουργική ιεράρχηση δικτύου - - - - - - - 2,3

Διατάξεις 

Μετριασμού της 

Μηχανοκίνητης 

Κυκλοφορίας

Οριζόντια & κατακόρυφη

σήμανση. Μετρατοπή οδών σε

μικτής χρήσης. Αλλαγή υφής

οδοστρώματος και λοιπές

διατάξεις μετριασμού.

Κυκλοφοριακή Μελέτη και 

Μελέτη εφαρμογής  

(διαγωνισμός και έγκριση) και 

υλοποίηση (κανονιστικές 

αποφάσεις)

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίου

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση

Προμελέτες και 

μελέτες εφαρμογής
Μελέτες 100.000 €

Ίδιοι πόροι δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος

1,3,5,8

Εγκατάστασης 

πινακίδων 

σήμανσης

πινακίδα 100 10.000 €

Μελέτη εφαρμογής 

(διαγωνισμός και 

έγκριση) και 

υλοποίηση

Μήκος 

οδικού 

δικτύου

(m)

1000

1.850.000 €

500.000 € κατ’ 

αποκοπή για 

λοιπές 

παρεμβάσεις

Κυκλοφοριακή 

μελέτη
μελέτη - 30.000 €

Ανάπλαση 

Κεντρικών οδών

Διαμόρφωση προεξοχών

πεζοδρομίου στις διαβάσεις και

Κατάλληλη διαμόρφωση.

Κατασκευή ενιαίου –

ομοιόμορφου πεζοδρομίου με

όδευση τυφλών και κατάλληλες

ράμπες ΑμεΑ με πλάτος

τουλάχιστον 1,5μ.

Οριοθέτηση θέσεων

στάθμευσης.

Κυκλοφοριακή Μελέτη και 

Μελέτη εφαρμογής  

(διαγωνισμός και έγκριση) και 

υλοποίηση (κανονιστικές 

αποφάσεις)

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίου

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση

Προμελέτες και 

μελέτες εφαρμογής
Μελέτες 150.000 €

Ίδιοι πόροι δήμου

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος
1,2,4,5,10

Επέκταση 

πεζοδρομίων

Μήκος 

διαδρομής 

(km)

25.000 € 15.000 €

Συντήρηση και 

αποκατάσταση 

οδικού δικτύου, 

αναβάθμισης 

πεοζδορμίων, 

διατάξεων 

διάσχισης και 

αστικού 

εξοπλισμού

Μήκος 

διαδρομής 

(km)

150.000 € 1.400.000 €

Μελέτη οδικής 

ασφάλειας και 

υλοποίηση

Μήκος 

διαδρομής 

(km

Κατ’ αποκοπή:

1.000.000
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Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Διατάξεις διάσχισης 

της οδού - Διαβάσεις

Διαγράμμιση, αλλαγή

υφής, διαμόρφωση

προεξοχών και ραμπών

Μελέτη εφαρμογής για 

καταγραφή των αναγκών και 

υλοποίηση

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας

Δ/νση Τροχαίας

Επαναδιαγράμ

μιση-

Χωροθέτηση 

διαβάσεων-

Οριζόντια 

σήμανση-

Προεκτάσεις 

πεζοδρομίων

Διάβαση 2.000 €

Το κοστος των 

διαβάσεων 

περιλαμβάνετα

ι στο κόστος 

ανάπλασης 

των οδών

Κατ’ αποκοπή 

εκτίμησης για 

τις υπόλοιπες 

διαβάσιες 

30.000 €

ΕΠ Υποδομές 

Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020,

Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, Ίδιοι πόροι

2,3,5,10,11

Βελτίωση υποδομών 

ποδηλάτου- Ανάπτυξη 

δικτύου 

ποδηλατοδρόμων

Κατασκευή δικτύου

ποδηλατοδρόμου και

θέσεων στάθμευσης

ποδηλάτων.

Μελέτη εφαρμογής

Κυκλοφοριακή Τεκμηρίωση

Υλοποίηση

Μελέτη χωροθέτησης και 

διάταξης θέσεων ποδηλάτων 

και υλοποίηση

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση

Δ/νση Τροχαίας

Μελέτη 

εφαρμογής και 

υλοποίηση

μήκος 

διαδρομή

ς (Κm.)

3.000 € (λωρίδα) 11.400 €

Ίδιοι πόροι του Δήμου

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Συγχρηματοδότηση από 

ευρωπαϊκά προγράμματα

Χρηματοδότηση πράσινου 

ταμείου

2,3,4,6

10.000 €

(Αποκλειστική υποδομή)
47.500 €

500 €

(σήμανση)
1500 €

Θέσεις 

στάθμευσης
Θέση 200 € 5.000 €

Διαβάσεις 

ποδηλάτων
Διάβαση 1500 €

Το κόστος 

εντάσσεται στο 

κόστος της 

υποδομής 

ποδηλάτου

Σύστημα 

κοινόχρηστων 

ποδηλάτων

Εγκατάσταση και

λειτουργία συστήματος

κοινόχρηστων

ποδηλάτων

Μελέτη Σκοπιμότητας –

Βιωσιμότητας για την 

εγκατάσταση συστήματος 

κοινοχρήστων ποδηλάτων 

Εγκατάσταση συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 

βάσει των αποτελεσμάτων 

της μελέτης

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

0-50.000 €

(η μηδενική τιμή αφορά σε περίπτωση που τα έξοδα εγκατάστασης 

αναλάβει ιδιώτης)

Ίδιοι πόροι Δήμου 

Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα

Έκτακτες ενισχύσεις 

κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας

Χρηματοδότηση πράσινου 

ταμείου

Ιδιωτική πρωτοβουλία

5,7
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Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Οργάνωση

Στάθμευσης

εκτός οδού

Κατασκευή χώρων στάθμευσης
Μελέτη βιωσιμότητας, 

εφαρμογής και υλοποίηση
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Μελέτη 

βιωσιμότητας 
Μελέτη 100.000 €

Ιδιοι πόροι Δήμου 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Συγχρηματοδότηση από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ιδιωτική Πρωτοβουλία

6Μελέτη 

εφαρμογής
Μελέτη 20.000 € 60.000 €

Κατασκευή Σταθμός 200.000 € 600.000 €

Οργάνωση 

Στάθμευσης 

παρά την οδό

Οριοθέτηση θέσεων

στάθμευσης. Εγκατάσταση

συστήματος. Μελέτη

σκοπιμότητας

Μελέτη εφαρμογής -

Κανονιστική απόφαση -

Τοποθέτηση κατάλληλης 

οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήμανσης για ορισμό των 

θέσεων δικύκλων,

Μελέτη Στάθμευσης, 

Κανονιστική απόφαση -

Τοποθέτηση κατάλληλης 

οριζόντιας και κατακόρυφης 

σήμανσης για ορισμό των 

θέσεων - Εγκατάσταση 

συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης

Έρευνα Δηλωμένων 

Προτυμήσεων για τον 

καθορισμό του Κομίστρου

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Δ/νση Τροχαίας

Μελέτη 

στάθμευσης
Μελέτη 25.000 €

Ίδιοι πόροι δήμου

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα

Έκτακτες ενισχύσεις 

κρατικών προγραμμάτων 

καινοτομίας

3,7

Έρευνα 

Δηλωμένων 

Προτυμήσεων 

για τον 

καθορισμό του 

Κομίστρου στο 

σύστημα 

βραχυχρόνιας 

στάθμευσης

Μελέτη 10.000 €

Κανονιστική 

απόφαση -

Τοποθέτηση 

κατάλληλης 

οριζόντιας και 

κατακόρυφης 

σήμανσης για 

ορισμό των 

θέσεων -

Εγκατάσταση 

συστήματος 

ελεγχόμενης 

στάθμευσης

Θέση 300 € 42.000 €



Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Υποστήριξη της

δημόσιας

συγκοινωνίας

Αναβάθμιση στάσεων.

Αναδιάρθρωση

δρομολογίων.

Αποτελεσματική

πληροφόρηση. Μελέτη

σκοπιμότητας.

Μελέτη για την αναβάθμιση των 

στάσεων ΜΜΜ και του 

εξοπλισμού(στέγαστρα, 

προσβασιμότητα, φωτισμός κ.λπ.)

Εγκατάσταση πινακίδων 

πληροφόρησης (κατευθύνσεις, 

πορείες, συχνότητες, ωράρια)

Μελέτη οργάνωσης Δρομολογίων

Μελέτη Σκοπιμότητας –

Βιωσιμότητας για σύστημα DRT 

σε δρομολόγια χαμηλής 

επιβατικής κίνηση

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίου

Αστικά ΚΤΕΛ

Υπεραστικά ΚΤΕΛ

Αναβάθμιση 

του εξοπλισμού 

των στάσεων

Στάση 3.000 € 45.000 €

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020

Ιδιωτική Πρωτοβουλία

ΣΔΙΤ

Ίδιοι πόροι Δήμου

3,4

Αναβάθμιση 

του στόλου 

οχημάτων

Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Διαδικτυακές 

υπηρεσίες 

πληροφόρησης

Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Εγκατάσταση 

ενημερωτικών 

πινακίδων

Ν/Α Ν/Α Ν/Α

Μελέτη 

αναδιοργάνωσ

ης 

δρομολογίων

Μελέτη 20.000 €

Μελέτη 

βιωσιμότητας 

(DRT)

Μελέτη 20.000 €

Μεταφορά 

τερματικού 

σταθμού ΚΤΕΛ

N/A Ν/Α Ν/Α

Δίκτυο 

προσβασιμότητας 

ΑμεΑ

Κατάλληλα διαμορφωμένα

σημεία διασταυρώσεων

μηχανοκίνητης και μη-

μηχανοκίνητης

κυκλοφορίας. Κατάλληλοι

διάδρομοι κίνησης.

Μελέτες συνολικής ανάπλασης 

των οδικών τμημάτων 

(εξασφάλιση επαρκούς πλάτους 

πεζοδρομίων και όδευσης 

τυφλών, διαμόρφωση κόμβων –

ράμπες ΑμεΑ κ.ά.)

Υλοποίηση των παρεμβάσεων 

στο πλαίσιο συνολικής 

ανάπλασης της οδού ή 

σημειακών παρεμβάσεων 

ολοκλήρωσης του δικτύου

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίου

Το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης εντάσσεται στο κόστος 

των μέτρων 3 & 4

Κατ’ αποκοπή ποσό: 100.000 €

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

2014-2020

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

– ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» [2014]

Ίδιοι πόροι Δήμου

2,3,4



Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Σχολικοί 

Δαχτύλιοι

Διαμορφώσεις υποδομών στην

περίμετρο των σχολείων.

Ανάπτυξη σχολικών

διαδρομών

Μελέτες ωρίμανσης 

(κυκλοφοριακές & 

εφαρμογής) / μεμονωμένα ή 

για ομάδα σχολικών 

συγκροτημάτων για 

υλοποίηση παρεμβάσεων 

στην υποδομή περιμετρικά 

των σχολικών 

συγκροτημάτων

Υλοποίηση των 

παρεμβάσεων

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίο

Πρωτοβάθμια & 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας

Σύλλογοι Γονέων & 

Κηδεμόνων

Μελέτη εφαρμογής 

(διαγωνισμός και 

έγκριση) και 

υλοποίηση

Δαχτύλιος 25.000 €
500.000 €

(20 σχολεία)

Ίδιοι πόροι Δήμου 

Ίδιοι πόροι Περιφέρειας

Συγχρηματοδότηση από 

ευρωπαϊκά προγράμματα

2,3,4

Οργάνωση 

εμπορευματικών 

μεταφορών

Καθορισμός θέσεων

στάθμευσης. Εφαρμογή

ωραρίου.

Διατάξεις ελεγχόμενης

πρόσβασης

Παροχή κινήτρων για την

αναβάθμιση του στόλου

τροφοδοσίας

Μελέτη Οργάνωσης 

Συστήματος 

Ανάπτυξη/Αναθεώρηση 

κανονισμού εμπορευματικών 

μεταφορών

Διερεύνηση αξιοποίησης 

νέων τεχνολογιών

Δήμος Ι.Π. 

Μεσολογγίου, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας,

Τμήμα Τροχαίας 

Μεσολογγίου

Εμπορικός 

σύλλογος

Μελέτη εφαρμογής 

- Κανονιστική 

απόφαση -

Τοποθέτηση 

κατάλληλης 

οριζόντιας και 

κατακόρυφης 

σήμανσης για 

ορισμό των 

θέσεων

Θέση

50.000 €

Μελέτη οργάνωσης των 

εμπορευματικών μεταφορών

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος

Ίδιοι πόροι Δήμου
3,8,13

2.500 € / ανά θέση 25.000 €

Μελέτη 

Διερευνησης 

Κινήτρων Δράσεις 

ευαισθητοποίησης 

και ενημέρωσης

Μελέτη 20.000 €

Διατάξεις 

ελεγχόμενης 

πρόσβασης σε 

οχήματα διανομής 

σε 

πεζοδρομημένες 

οδούς και οδούς 

ήπιας 

κυκλοφορίας

Μελέτη 200.000 €



Μέτρα Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Μέτρο Παρεμβάσεις 2025 2030 2035 Απαιτούμενες ενέργειες Φορείς

Ενδεικτική Κοστολόγηση

Χρηματοδοτικές πηγές Συνέργεια
Είδος δαπάνης

Μονάδα 

μέτρησης

Τιμή μονάδας (€) Συνολική 

Δαπάνη (€)

Προώθηση 

χρήσης 

εναλλακτικών 

καυσίμων

Μελέτες σκοπιμότητας

Χωροθέτηση των σταθμών

φόρτισης, αναβάθμιση στόλου

οχημάτων

Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες

για ανανέωση του στόλου

οχημάτων

Μελέτη σκοπιμότητας για την 

αναβάθμιση του δημοτικού 

στόλου

Διαγωνισμός για την 

προμήθεια οχημάτων

Ανάπτυξη στρατηγικής για 

την αναβάθμιση του ιδιωτικού 

στόλου

Μελέτη σκοπιμότητας για τη 

χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, 

Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας

Μελέτη για 

εγκατάσταση 

σταθμών 

φόρτισης

Μελέτη 20.000 €

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

Ίδιοι πόροι Δήμου
7,12

Χωροθέτηση 

σταθμών 

φόρτισης 

ηλεκτρικών 

οχημάτων

Σταθμός 

φόρτισης
4.500 € 13.500 €

Μελέτη για 

ανάπτυξη 

στρατηγικής 

παροχής κινήτρων 

σε ιδιώτες

Μελέτη 20.000 €

Παροχή κινήτρων Εκτίμηση 40.000 €

Μελέτη 

σκοπιμότητας για 

αναβάθμιση του 

δημοτικού στόλου

Μελέτη 20.000 €

Αναβάθμιση στόλου 

δημοτικών 

οχημάτων 

Ν/Α 600.000 €

Προωθητικές 

ενέργειες

αλλαγής 

συμπεριφοράς

Ανάπτυξη Πλάνου δράσεων

ευαισθητοποίησης.

Οργάνωση δομής

συμμετοχικών δράσεων.

Προγραμματισμός και

Υλοποίηση δράσεων

Διαδικασία Δημοπράτησης

για 

συμμετοχικές δράσεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ.)

Ανάπτυξη Πλάνου Δράσεων

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Εκπαιδευτικές Δομές

Κοινωνικές Ομάδες

10.00€ το χρόνο τη 10ετία 2020-2030 και 

15.000.€ το χρόνο για τη 5ετία 2030-2035 

λόγω της υλοποίησης ευρείας κλίμακας 

παρεμβάσεων (πάρκινγκ, περιοχή 

αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων, 

περιοχή πραγματοποίησης διανομών με 

οχήματα φιλικά στο περιβάλλον) 

175.000 €

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ίδιοι πόροι

Χορηγίες Ιδιωτών

5,7,8,9,10,11,13

Συνολικό κόστος: 7.750.900 €


