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3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ – ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
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∆ΡΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Συστηματοποίηση, συγκριτική αξιολόγηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών μελετών και
εκπόνηση Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για
βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων και περιφερειακών σταθμών στάθμευσης (με βάση το
«ΣΒΑΚ»)
Ολοκλήρωση ποδηλατόδρομου και περιπατητικών διαδρομών περιμετρικά της Λίμνης
∆ημιουργία κυκλικών κόμβων για την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού (πχ Εντός πόλης:
Βορείου Ηπείρου –Παπανδρέου/Άλσος/κλπ, Επί της Περιφερειακής Οδού, στα σημεία: Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Άρτας/Κάτω Μάρμαρα/Σταυράκι/κλπ, Άλλοι: Κατσικά προς Καστρίτσα και
Κουτσελιό, Ηλιόκαλη – Πλατανιά, κλπ)
Εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος ∆ιαχείρισης Οδοστρωμάτων (Σ∆Ο), για την
καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των οδοστρωμάτων, με στόχο την επαναφορά
της κατάστασής τους σε ένα νέο αποδεκτό επίπεδο.
{Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται οι λανθασμένες –χρονικά- επεμβάσεις για συντήρηση
ή αποκατάσταση του οδοστρώματος, που οδηγούν σε αυξημένα κόστη}
Ενσωμάτωση ολοκληρωμένου σχεδίου εμπορευματικών μεταφορών στο σχεδιασμό της
αστικής κινητικότητας
Ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ταυτόχρονη διερεύνηση ανάγκης ανάπτυξης
δημοτικής συγκοινωνίας
Επέκταση γραμμών λιμναίας μεταφοράς και δημιουργία χώρου στάθμευσης τουριστικών
λεωφορείων στο Πέραμα
Προώθηση υλοποίησης δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς (για γραμμή: Πανεπιστήμιο –
Μώλος – Αεροδρόμιο και για επέκταση γραμμής: Μώλος – Κατσικά – Καστρίτσα - Λογγάδες
– Ντραμπάτοβα - Αμφιθέα – Πέραμα – Μώλος)
Σύνδεση οδού Νιάρχου με Εγνατία Οδό (με παράκαμψη της Πεδινής)
Σύνδεση οδού Βογιάνου - Γεννηματά με Εγνατία Οδό / κόμβος Κουτσελιού
Οριστικοποίηση σκοπιμότητας και εφικτότητας για τη συνέχιση της ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΑΡΕ μέχρι
την Περιφερειακή Ιωαννίνων (εσωτερικός δακτύλιος)
Αναπλάσεις πλατειών, αστικών γωνιών και άλλων κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις
∆ημοτικές Ενότητες (πχ δημιουργία μικρών κήπων, τοποθέτηση καθισμάτων, κλπ)
Αναβάθμιση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου με παρεμβάσεις ανάκτησης ελεύθερων
χώρων.
Αναβάθμιση των περιπτέρων, βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, ομοιόμορφη αισθητική.
Ανταποδοτική συνεργασία για την προβολή δράσεων του ∆ήμου.
∆ιασφάλιση «καθαρής» διέλευσης στα πεζοδρόμια (απομάκρυνση εμποδίων, διαπλάτυνση
όπου απαιτείται -πχ 28ης Οκτωβρίου, Χαριλάου Τρικούπη, κλπ)
Έλεγχος Στάθμευσης στα πρότυπα άλλων πόλεων του εξωτερικού, για βελτίωση
περιβαλλοντικών συνθηκών, εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στους κατοίκους, βελτίωση
κυκλοφοριακών συνθηκών και αύξηση χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων σε όλες τις ∆ημοτικές Ενότητες για
ψυχαγωγία, διασκέδαση και αθλητισμό με έμφαση στην φύλαξη, την καθαριότητα και την
πρωτοτυπία.
{Πάρκα πρασίνου, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι ζώων συντροφιάς, σημεία
ελεύθερης πρόσβασης WiFi}.
Σημειακές βελτιώσεις στις σχολικές διαβάσεις (διαγράμμιση με υλικά υψηλών αντοχών,
καλύτερη σήμανση, βελτίωση πεζοδρομίων)
Κινητοποίηση εθελοντών κτηνιάτρων και μελών των φιλοζωικών οργανώσεων για την
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τα αδέσποτα
Ορθολογική οργάνωση και λειτουργία καταφύγιου για την περισυλλογή, την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την σίτιση και την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
∆ιεκδίκηση του συνόλου της έκτασης του Στρατοπέδου Βελισσαρίου προς όφελος του
∆ήμου. Ο ∆ήμος θα δεσμευτεί για απόδοση στον ιδιοκτήτη του Στρατοπέδου δημοτικών
εκτάσεων, ισοδύναμης αξίας, για κάλυψη των αναγκών του.
Προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση της ενοποιημένης
έκτασης Στρατοπέδου Βελισσαρίου και Πάρκου Πυρσινέλλα. Απόδοσή του στην πόλη και
τους πολίτες για ανάπτυξη διοικητικού κέντρου, πάρκου πρασίνου & πολιτισμού,
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού πάρκου.
Πρόγραμμα Αστικής Αναγέννησης (Καθαρισμός εγκατελελειμμένων οικοπέδων,
αποκατάσταση ∆ημοσίων κτιρίων, graffities, κλπ)
∆ιερεύνηση χωροθέτησης νέου δημοτικού νεκροταφείου
∆ιερεύνηση μεταφοράς φυλακών σε υφιστάμενη χωροθέτηση στην Κόντσικα ∆ιερεύνηση
ανέγερσης κτιρίου φοιτητικών κατοικιών στο χώρο των σημερινών φυλακών
Πρότυπες παρεμβάσεις στo Νησί: υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας (σε συνεργασία
με τους αρμόδιους φορείς), αξιοποίηση χώρων κοινοτικού γραφείου για φιλοξενία δράσεων
της Σχολής Καλών Τεχνών, εξωραϊσμός πλατειών, δημιουργία λουλουδόκηπου, σήμανση,
κλπ
Πρότυπες παρεμβάσεις στη συνοικία του Κάστρου Ιωαννίνων: υπογειοποίηση δικτύων
κοινής ωφελείας (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς), εξωραϊσμός εισόδων,
διαμόρφωση πλατειών, σήμανση, κλπ

