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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Αριθμ. Απόφ.:14/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/2020 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας
Στο Καναλάκι σήμερα την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Πάργας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου
Πάργας, ύστερα από την 5902/22-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης για την Δ.Κ. Πάργας
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαχαριάς Νικόλαος (Πρόεδρος)
Νίτσας Μιλτιάδης (Αντιπρόεδρος)
Μάρκου Δημήτριος
Σιδέρης Απόστολος
Μπούσιος Δημήτριος
Δημητρίου Γεώργιος
Γιάγιας Ευάγγελος

Απών

Ως Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παππάς Γεώργιος.
Για το παραπάνω θέμα της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής την ακόλουθη τεχνική έκθεση :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή
ης

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση της 2 υποβολής της μελέτης με τίτλο "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
πόλης Πάργας", η οποία ανατέθηκε από τον Δήμο Πάργας στα μελετητικά γραφεία "Π. Κουσκούτη & Θ.
Παπαδιαμάντη" σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν 4018 & 4019 06/05/2020 Αποφάσεις Δημάρχου του Δήμου Πάργας και
με τις συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ τους στις 8/5/2020.
Στην εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης συμμετείχαν οι κάτωθι μηχανικοί:
1. Παντελής Κουσκούτης, Τοπογράφος Μηχανικός, ανάδοχος και υπεύθυνος συγκοινωνιακής μελέτης.
2. Θεοχάρης Παπαδιαμάντης, Τοπογράφος Μηχανικός, ανάδοχος και υπεύθυνος τοπογραφικής μελέτης.
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Με σκοπό την βέλτιστη κατανόηση της παρούσας τεχνικής έκθεσης, θα πρέπει να γίνεται συνδυαστική
αντιπαραβολή με τα σχετικά διαγράμματα οριζοντιογραφίας, που ενσωματώνονται στην μελέτη.

Σχετικά με την 2η υποβολή
η

Η 2 υποβολή της μελέτης συντάσσεται κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό να τροποποιηθούν οι
η

θέσεις στάθμευσης των ταξί σε σχέση με την 1 υποβολή, αλλαγή που επιφέρει επιπλέον τροποποιήσεις επί της
αρχικής μελέτης. Ειδικότερα, οι θέσεις στάθμευσης των ταξί ζητήθηκε να παραμείνουν περίπου στην θέση όπου
χωροθετούνται και σήμερα, δηλαδή τέσσερεις (δύο εκατέρωθεν) εντός του πεζοδρόμου και δύο επί της Οδού Σπ.
Λιβαδά, όπου η στάθμευση θα γίνεται αναγκάστηκα με αναστροφή επί του στενού τετρασκελούς κόμβου, με ότι αυτό
συνεπάγεται, με όρους κυκλοφοριακής τεχνικής. Επίσης, τέσσερεις θέσεις ζητήθηκαν έμπροσθεν του Γυμνασίου,
όπου είχαν αρχικά σχεδιαστεί δύο θέσεις ΑΜΕΑ και μία θέση φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Αυτές μετακινήθηκαν
εκ νέου επί του αρχικώς προβλεπόμενου χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων.
Τέλος, ζητήθηκε η μετακίνηση του χώρου στάθμευσης του ΚΤΕΛ, επίσης έμπροσθεν του Γυμνασίου και
ειδικότερα επί τμήματος του αρχικώς προβλεπόμενου χώρου σύντομης στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.

Γενικά
Η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη αρχικά στοχεύει στην αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
κυκλοφορίας στην περιοχή της κωμόπολης Πάργας, με ταυτόχρονο εντοπισμό των προβλημάτων που
δημιουργούνται, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Παράλληλα, πραγματεύεται την διερεύνηση
εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με την ταυτόχρονη επικοινωνία αυτών με το σύνολο
των ενδιαφερομένων φορέων της πόλης. Μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής προκύπτουν οι τελικές προτάσεις
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι οποίες δύναται να εφαρμοστούν βάσει χρονικού πλαισίου, το οποίο λαμβάνει
υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της φετινής καλοκαιρινής περιόδου.

Δεδομένα προηγούμενων κυκλοφοριακών μελετών
Στην ευρύτερη περιοχή της κωμόπολης Πάργας δεν έχουν εκπονηθεί αντίστοιχες κυκλοφοριακές μελέτες στο
παρελθόν. Λόγω αυτού, δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγενέστερα κυκλοφοριακά δεδομένα, που να αφορούν την
περιοχή και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας κυκλοφοριακής μελέτης.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν προβλέπεται η μέτρηση κυκλοφορικών φόρτων. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα η όλη μεθοδολογία προσέγγισης των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων να βασιστεί στο μεγαλύτερο
βαθμό στην καταγραφή των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης και στην επίλυση αυτών μέσω πρακτικών
λύσεων ευρείας εφαρμογής, με σαφή όμως στόχευση στις ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν.

Υπόβαθρο κυκλοφοριακής μελέτης
Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δεδομένων από προγενέστερες μελέτες και την ταυτόχρονη ανάγκη
χαρτογραφικού υποβάθρου, ώστε να συνταχθεί επί αυτού η κυκλοφοριακή μελέτη, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε
εκτέλεση εκτεταμένης κλίμακας αεροφωτογράφισης, της ευρύτερης περιοχής της πόλης.

Περιγραφή ευρύτερης περιοχής
Ο δήμος Πάργας ανήκει στο νομό Πρέβεζας αν και περικλείεται εδαφικά από τον Νομό Θεσπρωτίας και
βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Ηπείρου, κοντά στον ποταμό Αχέροντα. Η Πάργα απέχει περίπου 68 χιλιόμετρα από
την Πρέβεζα και 40 χιλιόμετρα από την Ηγουμενίτσα. Είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό
τμήμα του νομού Πρέβεζας της άλλοτε επαρχίας Μαργαριτίου. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά επί του γήλοφου
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Πεζόβολος σε υψόμετρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου Πελάγους. Έχει πληθυσμό 2.415 κατοίκους. Αποτελεί
ιστορική έδρα του δήμου Πάργας ενώ η δημοτική ενότητα Πάργας έχει πληθυσμό 3.904 κατοίκους (Απογραφή 2011).
Έδρα του δήμου είναι το Καναλλάκι, αλλά η Πάργα αποτελεί οικονομικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής.
Στην δημοτική κοινότητα ανήκουν οι τοπικές κοινότητες Αγιάς, Ανθούσας, Λιβαδαρίου. Η πόλη διατηρεί την οχύρωσή
της ενώ στη δεξιά πλευρά της, υψώνεται το μεσαιωνικό κάστρο της Πάργας με πολλά κτίρια μέσα σ΄ αυτό, που
προφύλασσε την νοτιοδυτική πλευρά της πόλης.

Εικόνα 1: Γενική άποψη Πάργας

Σήμερα η Πάργα αποτελεί το πιο πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο της ευρύτερης περιοχής. Σε κοντινή
απόσταση υπάρχουν οι παραλίες Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι (εντός του οικισμού της Πάργας), ο Βάλτος και το
Σαρακήνικο στα δυτικά, ο Λίχνος και ο Αϊ Γιαννάκης στα ανατολικά. Απέναντι ακριβώς από την πόλη υπάρχει το
γραφικό Νησί της Παναγιάς, στο οποίο είναι κτισμένη εκκλησία καθώς και μεσαιωνικά ενετικά και γαλλικά κτίσματα.
Αποτελεί τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Ηπείρου. Είναι χτισμένη στις παρυφές του ενετικού κάστρου και
είναι εμφανώς επηρεασμένη από την επτανησιακή αρχιτεκτονική.
Η Πάργα τους Καλοκαιρινούς μήνες συνδέεται καθημερινά μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τους Παξούς και
τους Αντίπαξους. Επίσης συνδέεται με την Αμμουδιά, την Κέρκυρα και την Λευκάδα.
Περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από την Πάργα βρίσκεται το σημαντικότερο αρχαίο μνημείο της περιοχής.
Πρόκειται για το σπουδαιότερο νεκρομαντείο της αρχαιότητας, το Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Οι Αρχαίοι Έλληνες
πίστευαν ότι οι πηγές του ποταμού Αχέροντα αποτελούσαν τις Πύλες του Κάτω Κόσμου.

Καταγραφή κυκλοφοριακών προβλημάτων
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Η κωμόπολη της Πάργας, αποτελεί ιστορική πόλη με ιστορία άνω των 100 ετών. Για τον λόγο αυτό
παρουσιάζει δομικά ρυμοτομικά προβλήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν αντίστοιχες Ελληνικές πόλης με ρυμοτομία, η
οποία υφίστανται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η ρυμοτομία της πόλης διαμορφώνεται από την απουσία
σαφών γεωμετρικών χαρακτηριστικών, σε ότι αφορά τα οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ επέκταση και το μεταξύ αυτών
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αστικό οδικό δίκτυο, αποτέλεσμα, το οποίο επήλθε σταδιακά, λόγω της άναρχης δόμησης των πρώτων δεκαετιών του
προηγούμενου αιώνα. Είναι σαφές, πως το αντίκτυπο αυτής της υφιστάμενης κατάστασης στην κυκλοφοριακή
λειτουργικότητα, που παρουσιάζει η πόλη, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο διαδραματίζει σημαντικά αρνητικό ρόλο.
Η στενότητα των οδικών τμημάτων της πόλης και των πεζοδρομίων της, με πλάτη που συνεχώς αυξομειώνονται και
άλλοτε στην περίπτωση των πεζοδρομίων μηδενίζονται, δημιουργούν προβληματική κυκλοφορία, τόσο οχημάτων,
όσο και πεζών. Πλήθος οδών, καταλήγουν σε αδιέξοδα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή κυκλοφοριακή ροή
οχημάτων, ειδικά των επισκεπτών, που δεν γνωρίζουν την πόλη.

Εικόνα 2: Υφιστάμενο οδικό δίκτυο και πλάτη κυκλοφορίας
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Εικόνα 3: Υφιστάμενο οδικό δίκτυο και σημεία αδιεξόδου

Καταγραφή προβλημάτων
Σε επίπεδο κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα, που
καταγράφθηκαν από την ομάδα μελέτης είναι τα εξής:


Απουσία μεγάλων χώρων στάθμευσης οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων, που να μπορούν να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου, τόσο κατοίκων και επαγγελματιών, όσο και
επισκεπτών.



Στις οδούς που περιβάλλουν τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (Ν. Σκουφά - Αλεξάνδρου Μπάγκα - Σπ.
Λιβαδά) παρατηρείται παράνομη στάθμευση πάσης φύσεως μεγάλου πλήθους οχημάτων, περιορίζοντας
σημαντικά το πλάτος κυκλοφορίας και κατά συνέπεια την διέλευση.



Ύπαρξη δύο ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο περιοχής, οι οποίοι όμως παραμένουν
αχρησιμοποίητοι, καθώς οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τις παρακείμενες οδούς και σε σημαντικό βαθμό και την
Επ. Οδό, για στάθμευση.



Η Επ. Οδός κατά την τουριστική περίοδο και ειδικότερα σε ώρες αιχμής, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο
γραμμικό χώρο στάθμευσης, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
παράγοντα γέννησης ατυχημάτων, λόγω της μειωμένης ορατότητας από την παράνομη στάθμευση πάσης
φύσεως οχημάτων.



Μεγάλη επιβάρυνση εμφανίζεται στην Επ. Οδό Πέρδικας - Πάργας, καθώς αποτελεί την μοναδική είσοδο για
την πόλη. Δεδομένου αυτού καταγράφονται φαινόμενα έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης στο εσωτερικό
τοπικό δίκτυο της πόλης, ειδικά με την είσοδο οχημάτων τύπου τουριστικών λεωφορείων.



Επί της συμβολής της οδού Σπ. Λιβαδά με την Επ. Οδό είναι εγκατεστημένο το ΚΤΕΛ. Στο συγκεκριμένο
σημείο δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για στάθμευση και ομαλή κίνηση των λεωφορείων.



Η απουσία αστικής συγκοινωνίας με χρήση mini-bus, οδηγεί αποκλειστικά στην χρησιμοποίηση Ι.Χ. οχημάτων
και μοτοποδηλάτων.
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Εικόνα 4: Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με το διάγραμμα του Υπουργείου Συντονισμού έτους 1962

Ιστορικό επαφών
Καθόλη την χρονική διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μελέτης, έλαβε χώρα σειρά επαφών της ομάδας
μελέτης με πλήθος ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, οι πρώτες επαφές έγιναν μεταξύ της ομάδας μελέτης και του
Δημάρχου και Αντιδημάρχου Πάργας, οι οποίοι καθόρισαν το γενικό πλαίσιο της μελέτης και ενημέρωσαν αναφορικά
με τα βασικά προβλήματα σε κυκλοφοριακό επίπεδο, που παρουσιάζει η πόλη.
Σε επόμενο στάδιο και αφού είχαν εκτελεστεί τα προκαταρτικά στάδια της μελέτης ακολούθησε, ενημέρωση από
τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης, όπου έγινε λεπτομερής καταγραφή των προβλημάτων που κάθε φορέας
αντιμετωπίζει, τόσο από την πλευρά του επαγγελματικού κόσμου της πόλης, όσο και σε επίπεδο κατοίκων. Η ομάδα
μελέτης, προχώρησε σε ανάλυση των προβλημάτων και εξεύρεση εναλλακτικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι
οποίες δύναται να επιλύσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα κυκλοφοριακά προβλήματα που υφίστανται. Οι λύσεις αυτές
παρουσιάστηκαν εκ’ νέου στους εμπλεκόμενους φορείς, σε εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και σε κατοίκους της πόλης, σε διευρυμένη σύσκεψη, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά όλες
οι πιθανές παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα αυτών. Μέσω διαλογικής προσέγγισης με όλους τους ανωτέρω φορείς,
προέκυψαν διορθώσεις - προσθήκες επί των κυκλοφορικών προτάσεων, οι οποίες κατόπιν επεξεργασίας και
ανάλυσης από την ομάδα μελέτης, ενσωματώθηκαν στην τελική πρόταση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων της 1

ης

υποβολής.
Στην συνέχεια και παρόλη την αρχική αποδοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προέκυψαν αλυσιδωτές
η

τροποποιήσεις, που οδήγησαν στην 2 υποβολή, λόγω της επιθυμίας στάθμευσης των ταξί στον χώρο όπου
χωροθετούνται και σήμερα.

Προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Βασικοί άξονες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Οι βασικοί άξονες επί των οποίων στοχεύει η παρούσα κυκλοφοριακή μελέτη, αποτελούν κρίσιμα σημεία που
χρήζουν επίλυσης στο μεγαλύτερο ποσοστό των πόλεων με κοινά χαρακτηριστικά όπως αυτά της πόλης της Πάργας.
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Ειδικότερα, πόλεις με δομικά ρυμοτομικά προβλήματα, τα οποία οδηγούν σε οδικό ιστό χωρίς σαφή γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, περιορισμένου και ταυτόχρονα κυμαινόμενου πλάτους οδοστρώματος - καταστρώματος, άναρχα
γεωμετρικά οικοδομικά τετράγωνα και οι οποίες παρουσιάζουν έντονο τουριστικό χαρακτήρα, δύναται να
ανακουφιστούν σε επίπεδο κυκλοφορίας, ειδικά κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, εάν εφαρμόσουν τις
ακόλουθες βασικές αρχές:


Αποκλεισμός κυκλοφορίας - Δημιουργία πεζοδρόμων



Εύρεση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων



Καθορισμός χώρων στάθμευσης ειδικών οχημάτων



Εφαρμογή μονοδρομήσεων



Εφαρμογή ορθής σήμανσης

Ανάλυση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Οι ανωτέρω βασικοί άξονες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων βρίσκουν εφαρμογή στην πόλη της Πάργας, μέσω
κατάλληλης προσαρμογής - διαμορφώσεις στις τοπικές ιδιαιτερότητές της. Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
αναλύονται διεξοδικά ως εξής:



Αποκλεισμός κυκλοφορίας - Δημιουργία πεζοδρόμων
Λαμβάνοντας υπόψη τον κατεξοχήν τουριστικό χαρακτήρα της πόλης, προβάλει επιτακτική η ανάγκη
εξασφάλισης ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, τόσο των μόνιμων κατοίκων, αλλά πολύ περισσότερο του
πολλαπλάσιου αριθμού επισκεπτών της πόλης, κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η απρόσκοπτη
κυκλοφορία των πεζών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε εκείνο το τμήμα της πόλης, όπου αποτελεί και τον
βασικό πόλο έλξης της. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα της οδού Αγίου Αθανασίου, την οδό
Ρήγα Φεραίου, την οδό Ανεξαρτησίας, την οδό Γρ. Λαμπράκη και την ευρύτερη περιοχή του λιμένα, καθώς
επίσης και την οδό σύνδεσης της περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά. Το συνολικό εμβαδό
πεζοδρόμησης της ανωτέρω προγραφείσας περιοχής ανέρχεται σε 12000τμ. περίπου. Παράλληλα, αντίστοιχη
δημιουργία πεζοδρόμου προβλέπεται και στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου ο αποκλεισμός κυκλοφορίας της
οδού που οδηγεί στο κάστρο της πόλης, εξασφαλίζει πεζόδρομο συνολικής επιφάνειας περί τα 2600τμ.
Σε ότι αφορά τον αποκλεισμό κυκλοφορίας της περιοχής του λιμένα, με τμήμα του οδικού δικτύου που
περιεγράφηκε ανωτέρω, αυτός θα υλοποιείται σε δύο στάδια. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του αστικού
ιστού, που περιλαμβάνεται από την συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου, Ανεξαρτησίας και Αγίου Αθανασίου,
έως και την οδό σύνδεσης της περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά, η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων,
καθώς και των μικρών φορτηγών (<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ. Σε δεύτερο στάδιο, στα
τμήματα των οδών Ρήγα Φεραίου, έως την συμβολή των οδών Ανεξαρτησίας και Αγίου Αθανασίου και μέχρι
την συμβολή αυτής με την κάθετη οδό Δέσκα Αθανασίου, η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, επιτρέπεται από
τις 2:00πμ έως τις 7:00μμ, ενώ των μικρών φορτηγών (<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ.
Τα ανωτέρω χρονικά πλαίσια προτάθηκαν από την ομάδα μελέτης προς όλους του ενδιαφερόμενους
φορείς, με κύριο γνώμονα την ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας προς όλα τα εμπορικά καταστήματα της
εν λόγο περιοχής, με ταυτόχρονη όμως δυνατότητα την απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών, κατοίκων και
επισκεπτών, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας. Οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων της
πόλης,

κατανοώντας

την

επί

σειρά

ετών,

αδυναμία

ταυτόχρονης

συνύπαρξης

διαδικασιών

φορτοεκφορτώσεων και παράλληλης κυκλοφορίας μεγάλου πλήθους πεζών, αποδέχθηκαν την πρόταση της
ομάδας μελέτης για την χρονικό καταμερισμό των ανωτέρω. Με το προτεινόμενο δίωρο χρονικό πλαίσιο
φορτοεκφορτώσεων, το οποίο τοποθετείται χρονικά νωρίς το πρωί (7:00πμ - 9:00πμ), επιτυγχάνεται η
χρονική συμπύκνωση του χρόνου εκτέλεσης της διαδικασίας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια συντελούνταν
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πολλές φορές ακόμα και σε τετραπλάσιο χρόνο, έως αργά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται
ανελαστικά το κυκλοφοριακό φορτίο της πόλης, σε ώρες μάλιστα που η κυκλοφορία των πεζών έφτανε σε
σημεία κορύφωσης. Σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή του σύντομου χρονικού πλαισίου
φορτοεκφορτώσεων, απετέλεσε η καθολική αποδοχή της επιτακτικής αναγκαιότητας του μέτρου και η κοινή
πεποίθηση όλων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του στην πράξη.
Στην δεύτερη ζώνη αποκλεισμού κυκλοφορίας, επί της οδού που οδηγεί στο κάστρο της πόλης, η
κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, επιτρέπεται από τις 2:00πμ έως τις 5:00μμ, ενώ των μικρών φορτηγών
(<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ. Και σε αυτή ζώνη αποκλεισμού κυκλοφορίας,
εφαρμόστηκε το ίδιο χρονικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία φορτοκεφορτώσεων για τους λόγους που
αναλύθηκαν ανωτέρω. Η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, περιορίζεται έως τις 5:00μμ, καθώς μετά από την
ώρα αυτή αρχίζει σημαντική κίνηση πεζών με κατεύθυνσης προς το κάστρο της πόλης.
Η εφαρμογή καθολικού αποκλεισμού κυκλοφορίας πάσης φύσης οχημάτων για μεγάλο χρονικό
διάστημα, στις ανωτέρω δύο περιοχές της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας του συνόλου των εμπορικών καταστημάτων, αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης μίας σαφώς πιο λειτουργικής, εύρυθμης και με λιγότερα προβλήματα
κυκλοφορίας, ειδικά κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών επί των
πεζοδρόμων, είναι σαφές ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης με
συνακόλουθο αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική αλλά ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.



Εύρεση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων
Σε κάθε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία σε επίπεδο τεχνικών προτάσεων περιλαμβάνει άλλοτε ευρεία
και άλλοτε περιορισμένη πεζοδρόμηση τμημάτων του οδικού ιστού, ο αντίποδας των συγκεκριμένων
παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης. Η έννοια της πεζοδρόμησης
αστικών τμημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναγκαιότητα απομάκρυνσης των τροχοφόρων
οχημάτων από τις πεζοδρομηθέντες περιοχές, με ταυτόχρονη όμως εξεύρεση χώρων ικανών να δεχθούν τα
οχήματα αυτά σε επίπεδο μακροχρόνιας στάθμευσης.
Η πόλη της Πάργας, χαρακτηριζόμενη από τις ρυμοτομικές παθογένειες που αναλύθηκαν ανωτέρω,
αποτελεί την κλασική περίπτωση Ελληνικής πόλης έντονου τουριστικού χαρακτήρα, με σημαντικά και χρόνια
προβλήματα στάθμευσης, τα οποία αγγίζουν δυσθεώρητα όρια κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μελέτης από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Δημοτικής
Αρχής, κατέστησε σαφές ότι η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης μακράς διάρκειας, αποτελεί ανελαστική
παράμετρο στην όλη προσπάθεια βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθήκων της πόλης. Πράγματι, η
Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας το χρονίζον πρόβλημα στάθμευσης της πόλης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κινήθηκε άμεσα προσπαθώντας να εξασφαλίσει νέους χώρους που να καλύπτουν την ανάγκη αυτή.
Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην εξασφάλιση πέντε χώρων στάθμευσής, οι δύο εκ των οποίων
χωροθετούνται ανατολικά, οι δύο εντός του κέντρου και ο ένας δυτικά της πόλης. Οι σημαντικότεροι, με όρους
χωρητικότητας, χώροι στάθμευσης είναι αυτοί που εξασφαλίστηκαν στην ανατολική περιοχή της πόλης της
Πάργας και σε απόσταση 350μ από τις πύλες αποκλεισμού της κυκλοφορίας, απόσταση που χαρακτηρίζεται
αρκετά σύντομη για την μετάβαση των χρηστών προς την πόλη. Ο πρώτος χώρος εμβαδού 14500τμ
χωροθετείται μεταξύ του Δημοτικού Γηπέδου Πάργας και του 2

ου

Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί παλαιό

ελαιώνα που χρησιμοποιείτο ως κάμπινγκ. Ο δεύτερος χώρος χωροθετείται νοτίως του πρώτου, με εμβαδό
4500τμ και αποτελεί επίσης παλαιό ελαιώνα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ένα Ι.Χ. όχημα εντός ενός χώρου
στάθμευσης χρειάζεται 22τμ, ώστε να σταθμεύσει και κινηθεί από και προς την θέση στάθμευσης. Με
δεδομένο όμως, ότι εντός των δύο ανωτέρω χώρων υφίστανται σημαντικός αριθμός ελαιόδεντρων, τα οποία
για προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους δεν πρέπει να αποψιλωθούν, η εμβαδομετρική κάλυψη ανά όχημα
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θα ανέλθει σε 30τμ περίπου. Δεδομένου αυτού, εντός του πρώτου χώρου στάθμευσης

δύναται να

σταθμεύσουν περί τα 480 οχήματα, ενώ εντός του δευτέρου χώρου περί τα 165 οχήματα. Με σκοπό να
επιτευχθεί χωρητικότητα πλησίον της θεωρητικής εμπειρικά υπολογισμένης, απουσίας σχετικής μελέτης, θα
πρέπει η Δημοτική Αρχή να απασχολήσει δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα αναλάβουν την όσο το δυνατό
λειτουργικότερη χωροθέτηση των οχημάτων, με όρους μέγιστης αναξιοποίησης του χώρου στάθμευσης.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι και στους δύο αυτούς χώρους στάθμευσης, με σκοπό την χωρική αξιοποίησή
τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να λάβουν χώρα εργασίες καθαρισμού από πάσης φύσεων υλικά,
σκουπίδια και χόρτα και σε αμέσως επόμενο στάδιο να εκτελεστούν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες
επιπέδωσης των χώρων και διάστρωσης υλικών οδοστρωσίας (αμμοχάλικο,…). Καθώς, η παρούσα
τουριστική περίοδος δεν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύεται ότι σε δεύτερο χρόνο μπορεί να
προχωρήσει η μελέτη οδοποιίας και σήμανσης των χώρων στάθμευσης, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση
τους.

Εικόνα 5: Νέοι Δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της πόλης

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που αποτελεί και την αιχμή της τουριστικής κίνησης της πόλης, δύναται
να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης εντός του κέντρου αυτής, οι προαύλιοι χώροι της Εκκλησίας και του
ου

1

Δημοτικού Σχολείου, με εμβαδόν 980τμ και

1413τμ αντίστοιχα. Καθώς και οι χώρο αυτοί δεν είναι

διαμορφωμένοι ως χώροι στάθμευσης, μέσω κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
υπολογίζεται ότι θα δύναται να εξυπηρετηθούν 32 οχήματα στο προαύλιο της εκκλησίας και 47 οχήματα στο
προαύλιο του Δημοτικού σχολείου (30τμ ανά όχημα).
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Εικόνα 6: Δημοτικοί χώροι στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Τέλος, στην δυτική πλευρά της πόλης εξασφαλίστηκε ιδιωτικός χώρος εμβαδού 1750τμ και
χωρητικότητας 60 οχημάτων. Και αυτός ο χώρος όπως και οι δύο πρώτοι που αναλύθηκαν ανωτέρω, απαιτεί
κατάλληλες χωματουργικές εργασίες ώστε να καταστεί λειτουργικός.
Σε επίπεδο ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, η πόλη της Πάργας διαθέτει τέσσερεις χώρους εντός του
αμιγώς κέντρου της πόλης ή πολύ κοντά σε αυτό, οι οποίοι αποτελούν εξίσου σημαντική παράμετρο στην όλη
διαδικασία βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης. Στην ανατολική πλευρά της πόλης
χωροθετούνται δύο ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εμβαδού 1522τμ και 1100τμ, με δυναμικότητα 65 και 50
οχήματα αντίστοιχα. Στην δυτική πλευρά της πόλης χωροθετούνται οι άλλοι δύο ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης
εμβαδού 2320τμ και 840τμ, με δυναμικότητα 105 και 31 οχήματα αντίστοιχα.
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Εικόνα 7: Δημοτικός χώρος στάθμευσης στην δυτική πλευρά της πόλης

Οι χώροι αυτοί αναφέρονται εντός της παρούσας μελέτης, όχι ως νέοι χώροι στάθμευσης, αλλά ως
υφιστάμενοι χώροι, στους οποίους θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική προσπάθεια διοχέτευσης του όγκου
των οχημάτων που χρειάζονται στάθμευση. Έτσι, συνδυαστικά και με τους δημοτικούς χώρους θα συμβάλουν
στην επίλυση του προβλήματος της άναρχης στάθμευσης των οχημάτων, επί του περιορισμένου πλάτους
οδών του οδικού δικτύου της πόλης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα την κυκλοφοριακών συνθηκών.
Η διοχέτευση της κυκλοφορίας προς τους χώρους στάθμευσης, τόσο τους δημοτικούς, όσο και προς τους
ιδιωτικούς, θα πρέπει να επιτευχθεί με την εφαρμογή κατάλληλης κατακόρυφη σήμανσης. Η σήμανση θα
στοχεύει πολύ περισσότερο στους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι μη γνωρίζοντας την περιοχή (σε σχέση με
τους κατοίκους), μόλις φτάσουν σε αυτή πρέπει να λύσουν το πρόβλημα της στάθμευσης, μιας και αυτό
αποτελεί το πρώτο πράγμα που ψάχνουν. Η εφαρμογή της σήμανσης αναλύεται διεξοδικά σε επόμενη
παράγραφο.
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Εικόνα 8: Δύο εκ των τεσσάρων ιδιωτικών χώρων στάθμευσής στην ανατολική πλευρά της πόλης



Καθορισμός χώρων στάθμευσης ειδικών οχημάτων
Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργικότητας και αύξησης της άνεσης των χρηστών του οδικού δικτύου
του κέντρου της πόλης της Πάργας, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε ανασχεδιασμό των χώρων στάθμευσης
ορισμένων ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως ταξί, λεωφορείων ΚΤΕΛ κ.α., αλλά και στον από μηδενική
βάση προσδιορισμό χώρων στάθμευσης άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τουριστικά λεωφορεία και
φορτηγών φορτοεκφόρτωσης, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Η βασική παράμετρος της συγκεκριμένης πτυχής της
κυκλοφοριακής μελέτης ήταν η απομάκρυνση των μεγάλων σε όγκο οχημάτων από το κέντρο της πόλης,
όπου η διέλευσή τους υπό συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου, επιδείνωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό την επάρκεια
του περιορισμένου οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του χρόνου διέλευσης μικρότερων
οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίστηκαν ή σχεδιάστηκαν εξαρχής οι εξής
χώροι στάσης / στάθμευσής επί του οδικού δικτύου της πόλης:
Χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ
Καμία πόλη δεν μπορεί να προσδιορίζεται ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, εάν δεν
παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό και στο μέτρο που
το επιτρέπει η ρυμοτομία του κέντρου της πόλης, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε καθορισμό θέσεων
στάθμευσης για ΑΜΕΑ, ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση διευκόλυνσης της
πρόσβασης σε συνανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίστηκαν οκτώ
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, δύο στην Ανατολική Είσοδο της πόλης και έξη επί της οδού Σπ. Λιβαδά,
τριών έμπροσθεν του Δημαρχείου και τριών έμπροσθεν της Εκκλησίας.
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Εικόνα 9: Ειδικοί χώροι στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Χώρος στάθμευσης ΚΤΕΛ
Ο χώρος στάθμευσης του ΚΤΕΛ, μεταφέρθηκε έμπροσθεν του Γυμνασίου Πάργας στην
η

ανατολική πλευρά της πόλης (αλλαγή στην παρούσα 2 υποβολή της μελέτης). Η μεταφορά των
λεωφορείων του ΚΤΕΛ, κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή του ισόπεδου τρισκελούς
κόμβου της Επ. οδού με την οδό Σπ. Λιβαδά.
Χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ
Ο χώρος στάθμευσης των ταξί, αποτέλεσε τον πυρήνα της απαίτησης τροποποίησης της 1

ης

υποβολής της μελέτης. Κατ’ εντολή της Δημοτικής Αρχής οι θέσεις στάθμευσης των ταξί ζητήθηκε να
παραμείνουν περίπου στην θέση όπου χωροθετούνται και σήμερα. Ειδικότερα προβλέπονται τέσσερεις
θέσεις εντός του πεζοδρόμου, δύο σε κάθε πλευρά αυτού και δύο επί της Οδού Σπ. Λιβαδά. Είναι
προφανές ότι η στάθμευση θα συνεχίσει να

γίνεται αναγκάστηκα με εκτέλεση αντικανονικού

ανακάμπτοντος ελιγμού, επί της οδού Σπ. Λιβαδά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παρακώληση της
κυκλοφορίας, ειδικά σε ώρες αιχμής. Οι θέσεις αυτές επίσης οδηγούν σε μετατόπιση της αρχής
αποκλεισμού κυκλοφορίας του πεζοδρόμου, από το ύψος της συμβολής της οδού σύνδεσης της
περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά, στο ύψος πίσω από τις θέσεις στάθμευσης των ταξί.
Επιπλέον των ανωτέρω έξι θέσεων στάθμευσης ταξί, ζητήθηκαν και τέσσερεις θέσεις έμπροσθεν
του Γυμνασίου, όπου αρχικά είχαν σχεδιαστεί δύο θέσεις ΑΜΕΑ και μία θέση φορτοεκφόρτωσης
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εμπορευμάτων, οι οποίες και μετακινήθηκαν ανατολικότερα επί τμήματος του χώρου στάθμευσης
μοτοποδηλάτων.
Χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Αστυνομίας - Λιμενικού
Στα πλαίσια αναμόρφωσης της στάθμευσης της περιοχής του κέντρου της πόλης της Πάργας,
προκύπτει η ανάγκη εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού. Ο σαφής καθορισμός τεσσάρων θέσεων, έγινε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Υπηρεσιών επί της οδού Αλεξάνδρου Μπάγκα, βορειότερα του πεζοδρομίου όπου θα
γίνεται η Λαϊκή Αγορά, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους για άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά
που καλούνται να συνδράμουν.
Χώροι στάθμευσης μοτοποδηλάτων
Πολλοί κάτοικοι αλλά και πολλοί επαγγελματίες της πόλης χρησιμοποιούν μοτοποδήλατα για τις
μετακινήσεις τους, ειδικά κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ώστε να μετακινούνται πιο
γρήγορα και εύκολα. Η πρακτική αυτή αν και αποτελεί θετική παράμετρο στο πλαίσιο μείωσης του
κυκλοφοριακού φόρτου ΙΧ οχημάτων, δημιουργεί πρόβλημα σε επίπεδο στάθμευσης, η οποία μέχρι
σήμερα γίνεται με άναρχο τρόπο, καθώς πλήθος μοτοποδηλάτων καταλαμβάνει διάφορους χώρους
όπου προορίζονται για άλλες χρήσεις (πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, οριογραμμές οδοστρώματος
κυκλοφορίας,…). Με σκοπό την επίλυση αυτού του προβλήματος η ομάδα μελέτης προχώρησε σε
καθορισμό ειδικών χώρων στάθμευσης μοτοποδηλάτων με σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ώστε να
αποφεύγεται ταυτόχρονα η άσχημη εικόνα της ‘άτακτης στάθμευσης των μοτοποδηλάτων. Ειδικότερα,
καθορίστηκαν τρεις περιοχές στάθμευσης μοτοποδηλάτων, μία στην ανατολική πλευρά της πόλης
έμπροσθεν του Γυμνασίου, μία επί της οδού Σπ. Λιβαδά (μειώθηκε η χωρητικότητα και των δύο λόγω
προσθήκης τεσσάρων και δύο θέσεων στάθμευσης ταξί, αντίστοιχα) και μία στην συμβολή των οδών
Σκουφά και Αλεξάνδρου Μπάγκα συνολικού εμβαδού 365τμ και χωρητικότητας περί των 200 θέσεων.

Εικόνα 10: Ειδικοί χώροι στάθμευσης έμπροσθεν Γυμνασίου Πάργας
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Χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (μακράς διάρκειας)
Η πόλη της Πάργας, ως τουριστικός προορισμός, δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστικών
λεωφορείων, ειδικά κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Τα λεωφορεία αυτά δύναται να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, αναλόγως της αναγκαιότητας σε χώρο στάσης ή στάθμευσης. Πιο
συγκεκριμένα, η πόλη δέχεται λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν επισκέπτες ημερήσιων εκδρομών και
χρήζουν στάθμευσης μακράς διάρκειας, ενώ παράλληλά δέχεται και λεωφορεία που μεταφέρουν
επισκέπτες μεγαλύτερης διάρκειας (από αεροδρόμιο ή λιμάνι) και χρήζουν ολιγόλεπτης στάσης.
Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μελέτης πρότεινε την εύρεση και τον καθορισμό συγκεκριμένου
χώρου στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων μακράς διάρκειας, εκτός του κέντρου της πόλης, ώστε
να αποφεύγεται η αύξηση τόσο του κυκλοφοριακού φόρτου, όσο και η παράνομη στάθμευση οχημάτων
μεγάλου όγκου. Η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, καθόρισαν χώρο συνολικού
εμβαδού 3500τμ συνολικής χωρητικότητας 50 θέσεων στην ανατολική πλευρά της πόλης (έκταση
ιδιοκτησίας Δούμα).
Με τον τρόπο αυτό, τα τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν να αποβιβάζουν τους ημερήσιους
επισκέπτες σε καθορισμένα σημεία στάσης σύντομης διάρκειας (βλ. επόμενη παράγραφο) και να
επιστρέφουν προς στάθμευση μακράς διάρκειας στον συγκεκριμένο χώρο, εκτός του αστικού ιστού,
επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης του κέντρου.

Εικόνα 11: Χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (μακράς διάρκειας)
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Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος χώρος δύναται να χρησιμοποιηθεί και από μεγάλα φορτηγά ή
επικαθήμενα οχήματα, με σκοπό την διαμετακόμιση αγαθών σε μικρότερα φορτηγά οχήματα (<3.5τ), τα
οποία απαιτούνται για την τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων της πόλης (βλ. επόμενη
παράγραφο).
Χώροι στάσης τουριστικών λεωφορείων (σύντομης διάρκειας)
Ο χώρος στάθμευσης μακράς διάρκειας των τουριστικών λεωφορείων συμπληρώνεται με δύο
ακόμα χώρους στάσης σύντομης διάρκειας, ώστε από κοινού να επιλύσουν το χρονίζον πρόβλημα
στάσης ή/και στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων. Οι χώροι αυτοί θα μπορούν να
χρησιμοποιούνται ως σημεία αποβίβασης και επιβίβασης των επισκεπτών, για σύντομο χρονικό
διάστημα, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα παράνομης στάθμευσης σε οπουδήποτε σημείο της
Επ. Οδού, αλλά και γενικότερα του κέντρου της πόλης. Τα τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν να
εκτελούν σύντομες στάσεις, τόσο σε καθορισμένη περιοχή έμπροσθεν του Γυμνασίου (3 θέσεις από 4,
λόγω μετακίνησης του ΚΤΕΛ στην περιοχή αυτή), όσο και σε επίσης καθορισμένη περιοχή πλησίον του
παλαιού ΚΤΕΛ (2 θέσεις) επί της Επ. Οδού.
Χώροι στάσης φορτηγών φορτοεκφόρτωσης
Στο γενικότερο πλαίσιο αποκλεισμού της κυκλοφορίας για την δημιουργία πεζοδρόμων, με
ταυτόχρονο χρονικό περιορισμό της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και αγαθών, η
ομάδα μελέτης κινήθηκε στην κατεύθυνση προσδιορισμού συγκεκριμένων χώρων στάσης, ώστε να
εξυπηρετούνται οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων. Ειδικότερα, καθορίστηκαν τρία σημεία
φορτοεκφορτώσεων, ένα στην ανατολική πλευρά της πόλης έμπροσθεν του Γυμνασίου, ένα επί της
ου

οδού Σπ. Λιβαδά έμπροσθεν του 1

Δημοτικού Σχολείου και ένα επί της Επ. Οδού στην θέση των

ΚΤΕΛ.
Συμπερασματικά και σε ότι αφορά το μείζον θέμα της στάσης ή/και στάθμευσης, πάσης φύσεως
οχημάτων, πέραν των ταξί στο κέντρο της πόλης, είναι σαφές ότι το σύνολο των ανωτέρω κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να σταθμεύσουν ταχύτερα, νόμιμα και
ασφαλέστερα, στοχεύει στην αποτροπή της παράνομης και άναρχης στάθμευσης, παράμετρο σημαντική για
την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας εντός της πόλης. Πλέον, είναι σαφές ότι οι νέοι δημοτικοί χώροι
στάθμευσης σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες ιδιωτικούς, δίνουν την δυνατότητα αποσυμφόρησης της Επ.
Οδού από τα παρανόμως σταθμευμένα οχήματα, τα οποία πέραν του αρνητικού κυκλοφοριακού αντικτύπου
που προσδίδουν στο οδικό δίκτυο σε ώρες αιχμής, αποτελούν και άμεσο παράγοντα δημιουργίας τροχαίων
ατυχημάτων δεδομένης της κατάληψης οδοστρώματος σε περιοχές με ελάχιστη ή και μηδενική ορατότητα
(εσωτερικό καμπύλης).



Εφαρμογή μονοδρομήσεων
Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν πόλεις με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά
της πόλης της Πάργας είναι αυτό των περιορισμένων σε εύρος οδοστρωμάτων κυκλοφορίας με κυμαινόμενα
πλάτη, που παρουσιάζουν συνεχείς αυξομειώσεις, αναλόγως της υφιστάμενης ρυμοτομίας, η οποία επίσης
δεν διέπεται από κάποια σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Αυτή η υφιστάμενη κατάσταση των στενών
οδοστρωμάτων κυκλοφορίας, συνδυαστικά με αμφίδρομη κυκλοφορία οχημάτων και παράνομη στάθμευση,
σε ώρες αιχμής δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα με όρους κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η περιγραφόμενη
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κατάσταση, αποτελεί μία πραγματικότητα για την πόλη, η οποία βιώνεται καθημερινά από τους κατοίκους και
τους επισκέπτες επί σειρά ετών, ειδικά εντός της καλοκαιρινής περιόδου.
Η ομάδα μελέτης με στόχο την αντιμετώπιση της προβληματικής αυτής κατάστασης, προχώρησε σε
κατάθεση προτάσεων εφαρμογής μονοδρομήσεων σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα της πόλης. Η εφαρμογή
μονοδρόμησης σε οδικά τμήματα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, εξασφαλίζει την αποφυγή σημείων
εμπλοκής κινήσεων οχημάτων, τα οποία προκύπτουν από την αντίθετη κίνηση αυτών σε τμήματα
περιορισμένου οδοστρώματος, είτε οφειλόμενο στην στένωση της οδού, είτε σε παράνομη στάθμευση. Η
σύνδεση των μονοδρόμων μεταξύ τους, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται βρόγχοι κινήσεων, οι
οποίοι προσομοιάζουν την συνεχή κυκλική κίνηση, εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού συνεχή και
απρόσκοπτη ροή κυκλοφορίας. Για την καλύτερη κατανόηση των κυκλοφοριακών ροών κίνησης, πέραν των
ακόλουθων ενδεικτικών χαρτογραφικών αποσπασμάτων, θα πρέπει να γίνεται αντιπαραβολή με τα σχετικά
διαγράμματα οριζοντιογραφίας που συνοδεύουν την παρούσα τεχνική έκθεση.
Η πρόταση μονοδρομήσεων της ομάδας μελέτης εφαρμόζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα της πόλης.
Το πρώτο τμήμα είναι αυτό του κέντρου της πόλης και αφορά τις οδούς που περικλείουν το Ο.Τ. της
Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου, δηλαδή τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά, την οδό Σκουφά και την οδό

Αλεξάνδρου Μπάγκα. Σε αυτό τον βρόγχο εφαρμόζεται δεξιόστροφη κίνηση οχημάτων, με την οδό Σκουφά να
έχει κατεύθυνση προς την Επ. Οδό και την οδό Σπ. Λιβαδά να παραμένει αμφίδρομης κυκλοφορίας στο
υπόλοιπο μήκος της. Με σκοπό την απρόσκοπτη ροή οχημάτων επί της οδού Σκουφά από την συμβολή της
με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα έως την συμβολή της με την Επ. Οδό, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να
προχωρήσει σε ορισμένες εργασίες καθαρισμού των οριογραμμών της από χόρτα και λοιπά εμπόδια. Σε
δεύτερο χρόνο (πιθανότερα εντός του 1

ου

εξαμήνου του 2021), θα πρέπει να εκτελεστούν χωματουργικές

εργασίες διαπλάτυνσης της οδού, καθώς και κατασκευής ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην συμβολή της με
την Επ. Οδό, όπου η υφιστάμενη συμβολή είναι προβληματική με όρους οδικής ασφάλειας, λόγω έλλειψης
ορατότητας. Όταν οι εργασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί θα μπορεί να εφαρμοστεί μονοδρόμηση και στο
τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά από την Επ. Οδό έως την συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα,
δημιουργώντας έναν ακόμα βρόγχο κυκλικής κίνησης.
Η εφαρμογή μονόδρομης κίνησης οχημάτων, αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίλυση του
προβλήματος. Δεύτερο και εξίσου σημαντικό μέτρο, αποτελεί η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης. Για
τον λόγο αυτό η ομάδα μελέτης πρότεινε την εφαρμογή λωρίδας κυκλοφορίας 3.5μ περιμετρικά του Ο.Τ. της
Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου, παρόλο που σε ορισμένα τμήματα υφίσταται μεγαλύτερο πλάτος

οδοστρώματος. Το πλάτος κυκλοφορίας των 3.5μ είναι αρκετό για την διέλευση των οχημάτων αλλά
παράλληλα δεν δίνει την δυνατότητα παράνομης στάσης ή και στάθμευσης, καθώς δεν αφήνει ικανό πλάτος
για την διέλευση άλλων οχημάτων. Με άλλα λόγια, δρα αποτρεπτικά έναντι της κακής συνήθειας ορισμένων
οδηγών να σταθμεύουν παράνομα, καθώς την ίδια στιγμή θα έχουν ουσιαστικά αποκλείσει όλη την
κυκλοφορία.
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Εικόνα 12: Μονοδρόμηση περιμετρικά του Ο.Τ, της Εκκλησίας και του 1ου Δημοτικού σχολείου

Επί της οδού Σπ. Λιβαδά και ειδικότερα στο τμήμα που μονοδρομείται, δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής πεζοδρομίου πλάτους 2.00μ από την πλευρά της Εκκλησίας καθώς και ελεύθερου χώρου από
την πλευρά των καταστημάτων, κυμαινόμενου πλάτους, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί, είτε για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, είτε επίσης σαν πεζοδρόμιο, επιλογή η οποία θα γίνει από την Δημοτική Αρχή.
Μετά την είσοδο της Εκκλησίας, στην δεξιά οριογραμμή της οδού εξασφαλίζεται πέραν του πεζοδρομίου,
ειδικός χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ (3
στάθμευσης (3

ων

ων

θέσεων), χώρος φορτοεκφόρτωσης (2

ων

θέσεων) και χώρος γενικής

θέσεων). Επί της οδού Σκουφά, εξασφαλίζεται χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτων στο

πέρας αυτής και ειδικότερα στην συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα. Επί της οδού Αλεξάνδρου
Μπάγκα, καθορίζονται 7 θέσης γενικής στάθμευσης, 4 θέσης στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού καθώς και πεζοδρόμιο κυμαινόμενου πλάτους (2.00m-4.50m), στην
θέση όπου γίνεται μέχρι σήμερα η Λαϊκή Αγορά.
Επί των οδών Σκουφά και Αλεξάνδρου Μπάγκα, δεδομένης της υφιστάμενης ρυμοτομίας με πολλά
σημεία καμπής και της ταυτόχρονης στενότητας των δύο οδών, προτείνεται η εφαρμογή πεζοδρομίων πέραν
του οδοστρώματος πλάτους 3.5μ, όπου αυτό είναι δυνατό, λαμβάνοντας όμως υπόψη την στενότητα αυτών
και την χωρίς σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά εικόνα τους.
Η οριοθέτηση της λωρίδας κυκλοφορίας στην παρούσα φάση και λόγω του σύντομου χρόνου έως την
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, θα μπορεί να γίνει μέσω κατάλληλης οριζόντιας σήμανσης και βοηθητικά
με την χρήση ορισμένων στοιχείων κατακόρυφης οριοθέτησης. Σε δεύτερο χρόνο (πιθανότερα εντός του 1

ου
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εξαμήνου του 2021), θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής των κρασπεδόρειθρων και των
πεζοδρομίων περιμετρικά του Ο.Τ. της Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου.

Εικόνα 13: Στοιχεία κατακόρυφης οριοθέτησης

Το δεύτερο τμήμα της πόλης, όπου προβλέπονται μονοδρομήσεις, χωροθετείται στην ανατολική
πλευρά της πόλης. Ειδικότερα, δημιουργείται ένας κύριος βρόγχος κυκλικής κίνησης μεταξύ των οδών Ρήγα
Φεραίου, Αγίου Αθανασίου και Δέσκα Αθανασίου και ένας μεταξύ των οδών Αγίου Αθανασίου, Δέσκα
Αθανασίου και της Επ. Οδού, ο οποίος εμπεριέχει και μικρότερους βρόγχους.
Η φορά των μονοδρόμων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη ενιαίων κυκλικών κινήσεων, με
απώτερο στόχο την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και την εύκολη διοχέτευσή της, τόσο προς τους μεγάλους
Δημοτικούς χώρους στάθμευσης, όσο και προς τους ιδιωτικούς σε αυτή την πλευρά της πόλης.

Εικόνα 14: Εφαρμογή μοδοδρομήσεων στην ανατολική πλευράς της πόλης

Στην συγκεκριμένη περιοχή, κατά την παρουσίαση των λύσεων μονοδρόμησης, ανέκυψαν ορισμένα
θέματα από την πλευρά των κατοίκων και των φορέων, τα οποία αντιμετοπίστηκαν από την ομάδα μελέτης.
Ειδικότερα, προέκυψε θέμα αναφορικά με την επάρκεια του οδοστρώματος στις δύο ανατολικότερες καμπύλες
του μεγάλου βρόγχου (περιοχή περιβόλι), σε περίπτωση που όχημα μεγάλου μήκους, όπως Πυροσβεστικό
όχημα ή όχημα με ρυμολκούμενο (τρέιλερ βάρκας ή μπαγαζιέρα), χρειαστεί να εκτελέσει τις δύο
αριστερόστροφες καμπύλες. Καθώς πέριξ των δύο αυτών καμπυλών το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ιδιωτικό,
δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, λόγω των χρονοβόρων
διαδικασιών που απαιτούνται. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η λύση της διέλευσης των συγκεκριμένων τύπων
οχημάτων, μέσω του μεγάλου Δημοτικού χώρου στάθμευσης, από την νότιο-δυτική πύλη προς της βόρειοανατολική και από εκεί προς της Επ. Οδό, μέσω του σχετικού μονοδρόμου. Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι
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τύποι οχημάτων αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου, η λύση αυτή
αποτελεί βέλτιστο συγκερασμό, μεταξύ υφιστάμενων συνθηκών και επιθυμητής λειτουργικότητας.



Εφαρμογή ορθής σήμανσης
Το σύνολο των ανωτέρω παρεμβάσεων, θα μπορέσει να λειτουργήσει συνδυαστικά και αποδοτικά και
να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά επίπεδα αποτελεσματικότητας, ευχρηστίας και ομαλής αλληλεπίδρασης
μεταξύ όλων των παρεμβάσεων, μόνο μέσα από ένα πρίσμα ορθής εφαρμογής της κατάλληλης σήμανσης. Η
σήμανση, σε ένα έργο κυκλοφοριακής αναμόρφωσης μίας πόλης, αποτελεί την απαρχή της εύρυθμης ή μη
λειτουργίας των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Εάν η σήμανση που θα εφαρμοστεί είναι ελλιπής ή αντίθετα
χαρακτηρίζεται από στοιχεία πλεονασμού που δημιουργούν σύγχυση στους χρήστες, τότε το όλο εγχείρημα
της εφαρμογής των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Αντίθετα, η σήμανση θα
πρέπει να είναι η απολύτως απαραίτητη, με σαφή πληροφοριακό χαρακτήρα, ώστε να χορηγεί στους χρήστες
τις απαραίτητες πληροφορίες σε σύντομο χρόνο, χωρίς να δημιουργεί ενδοιασμούς και παρερμηνείες.
Για τους ανωτέρω λόγους που αναπτύχθηκαν εν συντομία, η ομάδα μελέτης δρώντας προς την
κατεύθυνση συνεπικούρησης του Δήμου, προχώρησε στην εκπόνηση μίας γενικής μελέτης σήμανσης που
αφορά το σύνολο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προτείνονται. Η πρωτοβουλία αυτή της ομάδας
μελέτης, έχει σαν στόχο την διευκόλυνση της Δημοτικής Αρχής κατά το στάδιο υλοποίησης των
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε η φετινή τουριστική
περίοδος αν και περιορισμένη σε δυναμική και διάρκεια, να ευνοηθεί από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
όλου έργου. Έτσι, στα σχέδια οριζοντιογραφίας της μελέτης, έχει προσδιοριστεί τόσο χωρικά όσο και
ποσοτικά, το σύνολο των πινακίδων που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε οι νέες κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις να γίνουν άμεσα κατανοητές, τόσο από τους μόνιμους κατοίκους, όσο και από τους επισκέπτες
της πόλης.
Σε πρώτο επίπεδο, έγινε προσπάθεια μέσω κατάλληλης σήμανσης να διοχετεύεται η κυκλοφορία όλων
των τύπων οχημάτων προς τους κατάλληλους κάθε φορά χώρους στάσης ή/και στάθμευσης, ώστε οι χρήστες
του οδικού δικτύου της περιοχής να πληροφορούνται άμεσα και με ορθό τρόπο για τις δυνατότητες που έχουν
σε επίπεδο στάθμευσης και να μην χρειάζεται να συνωστίζονται στο κέντρο της πόλης, ψάχνοντας άσκοπα
για μία θέση στάθμευσης. Παράλληλα, εφαρμόστηκε η κατάλληλη σήμανση, ώστε να πληροφορείται ο κάθε
οδηγός για τις περιοχές απαγόρευσης στάσης ή/και στάθμευσης (στενές οδοί, Επ. Οδός,…), με αποτέλεσμα
να αποθαρρύνεται στο μέτρο του δυνατού η παράνομη στάθμευση και να επιτυγχάνεται η διοχέτευση των
οδηγών αυτών προς τους χώρους στάθμευσης που έχουν καθοριστεί. Τέλος ενσωματώθηκε η απαραίτητη
σήμανση καθορισμού των μονοδρομήσεων και των επιτρεπόμενων κινήσεων στην περιοχή επιρροής της
κυκλοφοριακής μελέτης.

Επιπρόσθετα μέτρα υποστήριξης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών σε επίπεδο λειτουργικότητας του συνόλου των ανωτέρω
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, απαιτούνται και θα είναι πολύ χρήσιμο αυτές να συνοδεύονται από τις ακόλουθες
ενέργειες:


Τοποθέτηση Δημοτικών υπαλλήλων στους δύο μεγάλους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην ανατολική
πλευρά της πόλης (τουλάχιστον για την τουριστική περίοδο), με σκοπό την διαχείριση του όγκου των
οχημάτων, που εισέρχονται σε αυτά για στάθμευση, ώστε να αξιοποιούνται οι χώροι στον μέγιστο δυνατό
βαθμό.



Τοποθέτηση Δημοτικών υπαλλήλων στις πύλες αποκλεισμού κυκλοφορίας και ειδικότερα σε αυτή επί της
οδού Ρήγα Φεραίου (τουλάχιστον για την τουριστική περίοδο), ώστε να διευθετούν την είσοδο και έξοδο
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ορισμένων οχημάτων, όπως οχήματα ΑΜΕΑ, μόνιμων κατοίκων, επισκεπτών των ξενοδοχείων και του
παρακείμενου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης. Η λύση αυτή στην παρούσα χρονική στιγμή είναι η πιο άμεσα
πραγματοποιήσιμη και η πιο οικονομική, σε σχέση με άλλες λύσεις, όπως η ηλεκτρονική διαχείριση των
οχημάτων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.


Καθολική απαγόρευση στάθμευσης επί της Επ. Οδού, πέραν των θέσεων που καθορίζονται βάσει της
παρούσας μελέτης (βλ. διαγράμματα οριζοντιογραφίας)



Συνδρομή της τροχαίας στην κατεύθυνση υλοποίησης των νέων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, μέσα από
πρίσμα πιστής εφαρμογής των κανόνων που εκπορεύονται από την παρούσα μελέτη, χωρίς εκπτώσεις σε
οποιονδήποτε οικείο ή μη, κάτοικο ή επισκέπτη της πόλης.



Ενημέρωση όλων των μόνιμων κατοίκων, των επαγγελματιών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων
φορέων για την νέα προσπάθεια που γίνεται με σκοπό την σταδιακή διόρθωση προβλημάτων δεκαετιών,
ώστε να συμβάλουν όλοι στην κατεύθυνση αυτή, εφαρμόζοντας πιστά το σύνολο των μέτρων, για να μην
παρατηρούνται φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών από μερικούς εις βάρος του συνόλου.

Χρονική διάρθρωση κυκλοφοριακών παραβάσεων
Ανακεφαλαιώνοντας, οι ανωτέρω κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δύναται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να
εφαρμοστούν εμπροσθοβαρώς, εντός του έτους 2020 και ειδικότερα προ της τουριστικής περιόδου, ώστε να
ανακουφιστεί σε επίπεδο κυκλοφοριακής λειτουργικότητας η πόλη. Καθώς η τουριστική περίοδος αρχίζει σε σύντομο
χρονικό διάστημα και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η πόλη με εργασίες κατασκευής και εργοτάξια μακράς διάρκειας,
ορισμένες πτυχές των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστούν σε δεύτερο χρόνο.
Ειδικότερα, μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου θα πρέπει να ακολουθήσει η εκτέλεση - εφαρμογή των κάτωθι:
ου



Εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων περιμετρικά του Ο.Τ. της Εκκλησίας και του 1



Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαπλάτυνση της οδού

Δημοτικού σχολείου.

Σκουφά, μετά την συμβολή της με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα και την κατασκευή του ισόπεδου τρισκελούς
κόμβου με την Επ. Οδό.


Μονοδρόμηση στο τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά από την Επ. Οδό έως την συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου
Μπάγκα, εφόσον έχουν περαιωθεί οι εργασίες επί της οδού Σκουφά.



Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαμόρφωση των
Δημοτικών χώρων στάθμευσης, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση τους.

Μακροπρόθεσμες προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Σε επίπεδο μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων οι οποίες θα στοχεύουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής της πόλης της Πάργας, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στην
κατεύθυνση υλοποίησης των κάτωθι έργων:


Αλλαγή χωροθέτησης θέσεων στάσης / στάθμευσης ταξί στο κέντρο της πόλης



Μελέτη και κατασκευή παράκαμψης Πάργας



Μελέτη και κατασκευή παράκαμψης Πάργας



Μελέτη και κατασκευή σύνδεσης Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό



Μελέτη και κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων



Βελτίωση βατότητας υφιστάμενων πεζοδρόμιων και κατάστασης αστικού οδικού δικτύου



Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας



Μετακίνηση νεκροταφείου
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Συμπεράσματα
Συμπερασματικά και βάσει των όσων αναλύθηκαν διεξοδικά στις προηγούμενες παραγράφους, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι η πόλη της Πάργας αντιμετωπίζει επί σειρά ετών σημαντικά προβλήματα, σε επίπεδο διαχείρισης και
κυκλοφορίας οχημάτων, τα οποία καταγράφονται σε υπερθετικό βαθμό κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Έχοντας ως δεδομένα, τα οποία δεν δύναται να τροποποιηθούν, την ιδιαίτερη ρυμοτομία της πόλης σε συνδυασμό με
την χωρίς σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάπτυξη του αστικού οδικού δικτύου, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε
λύσεις, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες συνθήκες. Είναι σαφές, ότι οι περιορισμοί
που απορρέουν από τους ανωτέρω παράγοντες, μειώνουν σε σημαντικό βαθμό το εύρος των λύσεων που δύναται να
εφαρμοστούν. Παρόλα ταύτα όμως, υπάρχουν περιθώρια εντός των οποίων μπορούν να εξευρεθούν λύσεις που
άμεσα να βελτιώσουν τα ποιοτικά χαρατκηριστικά της κυκλοφορίαακής εικόνας της πόλης.
Υπό αυτό το πρίσμα η ομάδα μελέτης με την αρωγή της Δημοτικής Αρχής, κατέθεσε προτάσεις κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο προς τον Δήμο.
Με την εξεύρεση μεγάλων χώρων στάθμευσης εκτός του αστικού ιστού και τον σαφή καθορισμό ειδικών θέσεων
στάθμευσης για διαφόρους τύπους οχημάτων σε καίρια σημεία του κέντρου της πόλης, δίνεται πλέον η δυνατότητα
αποφυγής της παράνομης στάθμευσης, τόσο στο κέντρο, όσο και επί της Επ. Οδού, με όποια θετικά αποτελέσματα
αυτή επιφέρει. Παράλληλα, η μονοδρόμηση βασικών οδών πέριξ του κέντρου της πόλης, θα δώσει δυνατότητα
συνεχούς ροής χωρίς τα προβλήματα που υφίσταντο μέχρι σήμερα, από την αμφίδρομη κυκλοφορία. Τέλος, ο
καθορισμός ωραρίου εκτέλεσης φορτοεκφορτώσεων, οι αποκλεισμοί κυκλοφορίας και η δημιουργία ευρείας κλίμακας
πεζοδρόμων, στοχεύουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, στην απρόσκοπτη κινητικότητα των πεζών
και γενικότερα στην οικονομική και ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση του τόπου.
Η ομάδα μελέτης έχοντας μελετήσει διεξοδικά τα προβλήματα της πόλης σε κυκλοφοριακό επίπεδο,
προχώρησε με τεχνικά άρτιο τρόπο στην πρόταση συγκεκριμένης δέσμης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι οποίες
είναι σαφές πως θα βοηθήσουν καταλυτικά στην βελτίωση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της πόλης και κατά
συνέπεια θα προσδώσουν θετικό πρόσημο, τόσο στην καθημερινότητα των κατοίκων, όσο και στην εμπειρία των
επισκεπτών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω
μελέτη και αφορούν την πόλη της Πάργας και ειδικότερα ως εξής:
Ανάλυση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Οι ανωτέρω βασικοί άξονες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων βρίσκουν εφαρμογή στην πόλη της Πάργας, μέσω
κατάλληλης προσαρμογής - διαμορφώσεις στις τοπικές ιδιαιτερότητές της. Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
αναλύονται διεξοδικά ως εξής:



Αποκλεισμός κυκλοφορίας - Δημιουργία πεζοδρόμων
Λαμβάνοντας υπόψη τον κατεξοχήν τουριστικό χαρακτήρα της πόλης, προβάλει επιτακτική η ανάγκη
εξασφάλισης ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, τόσο των μόνιμων κατοίκων, αλλά πολύ περισσότερο του
πολλαπλάσιου αριθμού επισκεπτών της πόλης, κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η απρόσκοπτη
κυκλοφορία των πεζών, θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε εκείνο το τμήμα της πόλης, όπου αποτελεί και τον

ΑΔΑ: Ψ4ΝΦΩΞ0-Ψ61
βασικό πόλο έλξης της. Ειδικότερα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τμήμα της οδού Αγίου Αθανασίου, την οδό
Ρήγα Φεραίου, την οδό Ανεξαρτησίας, την οδό Γρ. Λαμπράκη και την ευρύτερη περιοχή του λιμένα, καθώς
επίσης και την οδό σύνδεσης της περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά. Το συνολικό εμβαδό
πεζοδρόμησης της ανωτέρω προγραφείσας περιοχής ανέρχεται σε 12000τμ. περίπου. Παράλληλα, αντίστοιχη
δημιουργία πεζοδρόμου προβλέπεται και στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου ο αποκλεισμός κυκλοφορίας της
οδού που οδηγεί στο κάστρο της πόλης, εξασφαλίζει πεζόδρομο συνολικής επιφάνειας περί τα 2600τμ.
Σε ότι αφορά τον αποκλεισμό κυκλοφορίας της περιοχής του λιμένα, με τμήμα του οδικού δικτύου που
περιεγράφηκε ανωτέρω, αυτός θα υλοποιείται σε δύο στάδια. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του αστικού
ιστού, που περιλαμβάνεται από την συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου, Ανεξαρτησίας και Αγίου Αθανασίου,
έως και την οδό σύνδεσης της περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά, η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων,
καθώς και των μικρών φορτηγών (<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ. Σε δεύτερο στάδιο, στα
τμήματα των οδών Ρήγα Φεραίου, έως την συμβολή των οδών Ανεξαρτησίας και Αγίου Αθανασίου και μέχρι
την συμβολή αυτής με την κάθετη οδό Δέσκα Αθανασίου, η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, επιτρέπεται από
τις 2:00πμ έως τις 7:00μμ, ενώ των μικρών φορτηγών (<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ.
Τα ανωτέρω χρονικά πλαίσια προτάθηκαν από την ομάδα μελέτης προς όλους του ενδιαφερόμενους
φορείς, με κύριο γνώμονα την ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας προς όλα τα εμπορικά καταστήματα της
εν λόγο περιοχής, με ταυτόχρονη όμως δυνατότητα την απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών, κατοίκων και
επισκεπτών, στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας. Οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων της
πόλης,
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φορτοεκφορτώσεων και παράλληλης κυκλοφορίας μεγάλου πλήθους πεζών, αποδέχθηκαν την πρόταση της
ομάδας μελέτης για την χρονικό καταμερισμό των ανωτέρω. Με το προτεινόμενο δίωρο χρονικό πλαίσιο
φορτοεκφορτώσεων, το οποίο τοποθετείται χρονικά νωρίς το πρωί (7:00πμ - 9:00πμ), επιτυγχάνεται η
χρονική συμπύκνωση του χρόνου εκτέλεσης της διαδικασίας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια συντελούνταν
πολλές φορές ακόμα και σε τετραπλάσιο χρόνο, έως αργά το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται
ανελαστικά το κυκλοφοριακό φορτίο της πόλης, σε ώρες μάλιστα που η κυκλοφορία των πεζών έφτανε σε
σημεία κορύφωσης. Σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή του σύντομου χρονικού πλαισίου
φορτοεκφορτώσεων, απετέλεσε η καθολική αποδοχή της επιτακτικής αναγκαιότητας του μέτρου και η κοινή
πεποίθηση όλων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του στην πράξη.
Στην δεύτερη ζώνη αποκλεισμού κυκλοφορίας, επί της οδού που οδηγεί στο κάστρο της πόλης, η
κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, επιτρέπεται από τις 2:00πμ έως τις 5:00μμ, ενώ των μικρών φορτηγών
(<3.5τ), επιτρέπεται από τις 7:00πμ έως τις 9:00πμ. Και σε αυτή ζώνη αποκλεισμού κυκλοφορίας,
εφαρμόστηκε το ίδιο χρονικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία φορτοκεφορτώσεων για τους λόγους που
αναλύθηκαν ανωτέρω. Η κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων, περιορίζεται έως τις 5:00μμ, καθώς μετά από την
ώρα αυτή αρχίζει σημαντική κίνηση πεζών με κατεύθυνσης προς το κάστρο της πόλης.
Η εφαρμογή καθολικού αποκλεισμού κυκλοφορίας πάσης φύσης οχημάτων για μεγάλο χρονικό
διάστημα, στις ανωτέρω δύο περιοχές της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας του συνόλου των εμπορικών καταστημάτων, αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης μίας σαφώς πιο λειτουργικής, εύρυθμης και με λιγότερα προβλήματα
κυκλοφορίας, ειδικά κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών επί των
πεζοδρόμων, είναι σαφές ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης με
συνακόλουθο αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική αλλά ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.



Εύρεση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. οχημάτων
Σε κάθε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία σε επίπεδο τεχνικών προτάσεων περιλαμβάνει άλλοτε ευρεία
και άλλοτε περιορισμένη πεζοδρόμηση τμημάτων του οδικού ιστού, ο αντίποδας των συγκεκριμένων
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παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης. Η έννοια της πεζοδρόμησης
αστικών τμημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναγκαιότητα απομάκρυνσης των τροχοφόρων
οχημάτων από τις πεζοδρομηθέντες περιοχές, με ταυτόχρονη όμως εξεύρεση χώρων ικανών να δεχθούν τα
οχήματα αυτά σε επίπεδο μακροχρόνιας στάθμευσης.
Η πόλη της Πάργας, χαρακτηριζόμενη από τις ρυμοτομικές παθογένειες που αναλύθηκαν ανωτέρω,
αποτελεί την κλασική περίπτωση Ελληνικής πόλης έντονου τουριστικού χαρακτήρα, με σημαντικά και χρόνια
προβλήματα στάθμευσης, τα οποία αγγίζουν δυσθεώρητα όρια κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μελέτης από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Δημοτικής
Αρχής, κατέστησε σαφές ότι η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης μακράς διάρκειας, αποτελεί ανελαστική
παράμετρο στην όλη προσπάθεια βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθήκων της πόλης. Πράγματι, η
Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας το χρονίζον πρόβλημα στάθμευσης της πόλης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες,
κινήθηκε άμεσα προσπαθώντας να εξασφαλίσει νέους χώρους που να καλύπτουν την ανάγκη αυτή.
Η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην εξασφάλιση πέντε χώρων στάθμευσής, οι δύο εκ των οποίων
χωροθετούνται ανατολικά, οι δύο εντός του κέντρου και ο ένας δυτικά της πόλης. Οι σημαντικότεροι, με όρους
χωρητικότητας, χώροι στάθμευσης είναι αυτοί που εξασφαλίστηκαν στην ανατολική περιοχή της πόλης της
Πάργας και σε απόσταση 350μ από τις πύλες αποκλεισμού της κυκλοφορίας, απόσταση που χαρακτηρίζεται
αρκετά σύντομη για την μετάβαση των χρηστών προς την πόλη. Ο πρώτος χώρος εμβαδού 14500τμ
χωροθετείται μεταξύ του Δημοτικού Γηπέδου Πάργας και του 2

ου

Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί παλαιό

ελαιώνα που χρησιμοποιείτο ως κάμπινγκ. Ο δεύτερος χώρος χωροθετείται νοτίως του πρώτου, με εμβαδό
4500τμ και αποτελεί επίσης παλαιό ελαιώνα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ένα Ι.Χ. όχημα εντός ενός χώρου
στάθμευσης χρειάζεται 22τμ, ώστε να σταθμεύσει και κινηθεί από και προς την θέση στάθμευσης. Με
δεδομένο όμως, ότι εντός των δύο ανωτέρω χώρων υφίστανται σημαντικός αριθμός ελαιόδεντρων, τα οποία
για προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους δεν πρέπει να αποψιλωθούν, η εμβαδομετρική κάλυψη ανά όχημα
θα ανέλθει σε 30τμ περίπου. Δεδομένου αυτού, εντός του πρώτου χώρου στάθμευσης

δύναται να

σταθμεύσουν περί τα 480 οχήματα, ενώ εντός του δευτέρου χώρου περί τα 165 οχήματα. Με σκοπό να
επιτευχθεί χωρητικότητα πλησίον της θεωρητικής εμπειρικά υπολογισμένης, απουσίας σχετικής μελέτης, θα
πρέπει η Δημοτική Αρχή να απασχολήσει δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα αναλάβουν την όσο το δυνατό
λειτουργικότερη χωροθέτηση των οχημάτων, με όρους μέγιστης αναξιοποίησης του χώρου στάθμευσης.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι και στους δύο αυτούς χώρους στάθμευσης, με σκοπό την χωρική αξιοποίησή
τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να λάβουν χώρα εργασίες καθαρισμού από πάσης φύσεων υλικά,
σκουπίδια και χόρτα και σε αμέσως επόμενο στάδιο να εκτελεστούν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες
επιπέδωσης των χώρων και διάστρωσης υλικών οδοστρωσίας (αμμοχάλικο,…). Καθώς, η παρούσα
τουριστική περίοδος δεν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύεται ότι σε δεύτερο χρόνο μπορεί να
προχωρήσει η μελέτη οδοποιίας και σήμανσης των χώρων στάθμευσης, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση
τους.
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Εικόνα 5: Νέοι Δημοτικοί χώροι στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της πόλης

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, που αποτελεί και την αιχμή της τουριστικής κίνησης της πόλης, δύναται
να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης εντός του κέντρου αυτής, οι προαύλιοι χώροι της Εκκλησίας και του
ου

1

Δημοτικού Σχολείου, με εμβαδόν 980τμ και

1413τμ αντίστοιχα. Καθώς και οι χώρο αυτοί δεν είναι

διαμορφωμένοι ως χώροι στάθμευσης, μέσω κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης,
υπολογίζεται ότι θα δύναται να εξυπηρετηθούν 32 οχήματα στο προαύλιο της εκκλησίας και 47 οχήματα στο
προαύλιο του Δημοτικού σχολείου (30τμ ανά όχημα).
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Εικόνα 6: Δημοτικοί χώροι στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Τέλος, στην δυτική πλευρά της πόλης εξασφαλίστηκε ιδιωτικός χώρος εμβαδού 1750τμ και
χωρητικότητας 60 οχημάτων. Και αυτός ο χώρος όπως και οι δύο πρώτοι που αναλύθηκαν ανωτέρω, απαιτεί
κατάλληλες χωματουργικές εργασίες ώστε να καταστεί λειτουργικός.
Σε επίπεδο ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, η πόλη της Πάργας διαθέτει τέσσερεις χώρους εντός του
αμιγώς κέντρου της πόλης ή πολύ κοντά σε αυτό, οι οποίοι αποτελούν εξίσου σημαντική παράμετρο στην όλη
διαδικασία βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης. Στην ανατολική πλευρά της πόλης
χωροθετούνται δύο ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εμβαδού 1522τμ και 1100τμ, με δυναμικότητα 65 και 50
οχήματα αντίστοιχα. Στην δυτική πλευρά της πόλης χωροθετούνται οι άλλοι δύο ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης
εμβαδού 2320τμ και 840τμ, με δυναμικότητα 105 και 31 οχήματα αντίστοιχα.

ΑΔΑ: Ψ4ΝΦΩΞ0-Ψ61

Εικόνα 7: Δημοτικός χώρος στάθμευσης στην δυτική πλευρά της πόλης

Οι χώροι αυτοί αναφέρονται εντός της παρούσας μελέτης, όχι ως νέοι χώροι στάθμευσης, αλλά ως
υφιστάμενοι χώροι, στους οποίους θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική προσπάθεια διοχέτευσης του όγκου
των οχημάτων που χρειάζονται στάθμευση. Έτσι, συνδυαστικά και με τους δημοτικούς χώρους θα συμβάλουν
στην επίλυση του προβλήματος της άναρχης στάθμευσης των οχημάτων, επί του περιορισμένου πλάτους
οδών του οδικού δικτύου της πόλης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα την κυκλοφοριακών συνθηκών.
Η διοχέτευση της κυκλοφορίας προς τους χώρους στάθμευσης, τόσο τους δημοτικούς, όσο και προς τους
ιδιωτικούς, θα πρέπει να επιτευχθεί με την εφαρμογή κατάλληλης κατακόρυφη σήμανσης. Η σήμανση θα
στοχεύει πολύ περισσότερο στους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι μη γνωρίζοντας την περιοχή (σε σχέση με
τους κατοίκους), μόλις φτάσουν σε αυτή πρέπει να λύσουν το πρόβλημα της στάθμευσης, μιας και αυτό
αποτελεί το πρώτο πράγμα που ψάχνουν. Η εφαρμογή της σήμανσης αναλύεται διεξοδικά σε επόμενη
παράγραφο.
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Εικόνα 8: Δύο εκ των τεσσάρων ιδιωτικών χώρων στάθμευσής στην ανατολική πλευρά της πόλης



Καθορισμός χώρων στάθμευσης ειδικών οχημάτων
Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργικότητας και αύξησης της άνεσης των χρηστών του οδικού δικτύου
του κέντρου της πόλης της Πάργας, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε ανασχεδιασμό των χώρων στάθμευσης
ορισμένων ειδικών κατηγοριών οχημάτων, όπως ταξί, λεωφορείων ΚΤΕΛ κ.α., αλλά και στον από μηδενική
βάση προσδιορισμό χώρων στάθμευσης άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τουριστικά λεωφορεία και
φορτηγών φορτοεκφόρτωσης, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Η βασική παράμετρος της συγκεκριμένης πτυχής της
κυκλοφοριακής μελέτης ήταν η απομάκρυνση των μεγάλων σε όγκο οχημάτων από το κέντρο της πόλης,
όπου η διέλευσή τους υπό συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου, επιδείνωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό την επάρκεια
του περιορισμένου οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του χρόνου διέλευσης μικρότερων
οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Ειδικότερα, επαναπροσδιορίστηκαν ή σχεδιάστηκαν εξαρχής οι εξής
χώροι στάσης / στάθμευσής επί του οδικού δικτύου της πόλης:
Χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ
Καμία πόλη δεν μπορεί να προσδιορίζεται ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, εάν δεν
παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τον λόγο αυτό και στο μέτρο που
το επιτρέπει η ρυμοτομία του κέντρου της πόλης, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε καθορισμό θέσεων
στάθμευσης για ΑΜΕΑ, ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση διευκόλυνσης της
πρόσβασης σε συνανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίστηκαν οκτώ
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, δύο στην Ανατολική Είσοδο της πόλης και έξη επί της οδού Σπ. Λιβαδά,
τριών έμπροσθεν του Δημαρχείου και τριών έμπροσθεν της Εκκλησίας.
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Εικόνα 9: Ειδικοί χώροι στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Χώρος στάθμευσης ΚΤΕΛ
Ο χώρος στάθμευσης του ΚΤΕΛ, μεταφέρθηκε έμπροσθεν του Γυμνασίου Πάργας στην
η

ανατολική πλευρά της πόλης (αλλαγή στην παρούσα 2 υποβολή της μελέτης). Η μεταφορά των
λεωφορείων του ΚΤΕΛ, κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή του ισόπεδου τρισκελούς
κόμβου της Επ. οδού με την οδό Σπ. Λιβαδά.
Χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ
Ο χώρος στάθμευσης των ταξί, αποτέλεσε τον πυρήνα της απαίτησης τροποποίησης της 1

ης

υποβολής της μελέτης. Κατ’ εντολή της Δημοτικής Αρχής οι θέσεις στάθμευσης των ταξί ζητήθηκε να
παραμείνουν περίπου στην θέση όπου χωροθετούνται και σήμερα. Ειδικότερα προβλέπονται τέσσερεις
θέσεις εντός του πεζοδρόμου, δύο σε κάθε πλευρά αυτού και δύο επί της Οδού Σπ. Λιβαδά. Είναι
προφανές ότι η στάθμευση θα συνεχίσει να

γίνεται αναγκάστηκα με εκτέλεση αντικανονικού

ανακάμπτοντος ελιγμού, επί της οδού Σπ. Λιβαδά, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παρακώληση της
κυκλοφορίας, ειδικά σε ώρες αιχμής. Οι θέσεις αυτές επίσης οδηγούν σε μετατόπιση της αρχής
αποκλεισμού κυκλοφορίας του πεζοδρόμου, από το ύψος της συμβολής της οδού σύνδεσης της
περιοχής του λιμένα με την οδό Σπ. Λιβαδά, στο ύψος πίσω από τις θέσεις στάθμευσης των ταξί.
Επιπλέον των ανωτέρω έξι θέσεων στάθμευσης ταξί, ζητήθηκαν και τέσσερεις θέσεις έμπροσθεν
του Γυμνασίου, όπου αρχικά είχαν σχεδιαστεί δύο θέσεις ΑΜΕΑ και μία θέση φορτοεκφόρτωσης
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εμπορευμάτων, οι οποίες και μετακινήθηκαν ανατολικότερα επί τμήματος του χώρου στάθμευσης
μοτοποδηλάτων.
Χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Αστυνομίας - Λιμενικού
Στα πλαίσια αναμόρφωσης της στάθμευσης της περιοχής του κέντρου της πόλης της Πάργας,
προκύπτει η ανάγκη εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού. Ο σαφής καθορισμός τεσσάρων θέσεων, έγινε σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Υπηρεσιών επί της οδού Αλεξάνδρου Μπάγκα, βορειότερα του πεζοδρομίου όπου θα
γίνεται η Λαϊκή Αγορά, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους για άμεση ανταπόκριση στα περιστατικά
που καλούνται να συνδράμουν.
Χώροι στάθμευσης μοτοποδηλάτων
Πολλοί κάτοικοι αλλά και πολλοί επαγγελματίες της πόλης χρησιμοποιούν μοτοποδήλατα για τις
μετακινήσεις τους, ειδικά κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ώστε να μετακινούνται πιο
γρήγορα και εύκολα. Η πρακτική αυτή αν και αποτελεί θετική παράμετρο στο πλαίσιο μείωσης του
κυκλοφοριακού φόρτου ΙΧ οχημάτων, δημιουργεί πρόβλημα σε επίπεδο στάθμευσης, η οποία μέχρι
σήμερα γίνεται με άναρχο τρόπο, καθώς πλήθος μοτοποδηλάτων καταλαμβάνει διάφορους χώρους
όπου προορίζονται για άλλες χρήσεις (πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, οριογραμμές οδοστρώματος
κυκλοφορίας,…). Με σκοπό την επίλυση αυτού του προβλήματος η ομάδα μελέτης προχώρησε σε
καθορισμό ειδικών χώρων στάθμευσης μοτοποδηλάτων με σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ώστε να
αποφεύγεται ταυτόχρονα η άσχημη εικόνα της ‘άτακτης στάθμευσης των μοτοποδηλάτων. Ειδικότερα,
καθορίστηκαν τρεις περιοχές στάθμευσης μοτοποδηλάτων, μία στην ανατολική πλευρά της πόλης
έμπροσθεν του Γυμνασίου, μία επί της οδού Σπ. Λιβαδά (μειώθηκε η χωρητικότητα και των δύο λόγω
προσθήκης τεσσάρων και δύο θέσεων στάθμευσης ταξί, αντίστοιχα) και μία στην συμβολή των οδών
Σκουφά και Αλεξάνδρου Μπάγκα συνολικού εμβαδού 365τμ και χωρητικότητας περί των 200 θέσεων.

Εικόνα 10: Ειδικοί χώροι στάθμευσης έμπροσθεν Γυμνασίου Πάργας
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Χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (μακράς διάρκειας)
Η πόλη της Πάργας, ως τουριστικός προορισμός, δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστικών
λεωφορείων, ειδικά κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Τα λεωφορεία αυτά δύναται να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, αναλόγως της αναγκαιότητας σε χώρο στάσης ή στάθμευσης. Πιο
συγκεκριμένα, η πόλη δέχεται λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν επισκέπτες ημερήσιων εκδρομών και
χρήζουν στάθμευσης μακράς διάρκειας, ενώ παράλληλά δέχεται και λεωφορεία που μεταφέρουν
επισκέπτες μεγαλύτερης διάρκειας (από αεροδρόμιο ή λιμάνι) και χρήζουν ολιγόλεπτης στάσης.
Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μελέτης πρότεινε την εύρεση και τον καθορισμό συγκεκριμένου
χώρου στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων μακράς διάρκειας, εκτός του κέντρου της πόλης, ώστε
να αποφεύγεται η αύξηση τόσο του κυκλοφοριακού φόρτου, όσο και η παράνομη στάθμευση οχημάτων
μεγάλου όγκου. Η ομάδα μελέτης σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, καθόρισαν χώρο συνολικού
εμβαδού 3500τμ συνολικής χωρητικότητας 50 θέσεων στην ανατολική πλευρά της πόλης (έκταση
ιδιοκτησίας Δούμα).
Με τον τρόπο αυτό, τα τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν να αποβιβάζουν τους ημερήσιους
επισκέπτες σε καθορισμένα σημεία στάσης σύντομης διάρκειας (βλ. επόμενη παράγραφο) και να
επιστρέφουν προς στάθμευση μακράς διάρκειας στον συγκεκριμένο χώρο, εκτός του αστικού ιστού,
επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική μείωση του απαιτούμενου χώρου στάθμευσης του κέντρου.

Εικόνα 11: Χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (μακράς διάρκειας)
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Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος χώρος δύναται να χρησιμοποιηθεί και από μεγάλα φορτηγά ή
επικαθήμενα οχήματα, με σκοπό την διαμετακόμιση αγαθών σε μικρότερα φορτηγά οχήματα (<3.5τ), τα
οποία απαιτούνται για την τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων της πόλης (βλ. επόμενη
παράγραφο).
Χώροι στάσης τουριστικών λεωφορείων (σύντομης διάρκειας)
Ο χώρος στάθμευσης μακράς διάρκειας των τουριστικών λεωφορείων συμπληρώνεται με δύο
ακόμα χώρους στάσης σύντομης διάρκειας, ώστε από κοινού να επιλύσουν το χρονίζον πρόβλημα
στάσης ή/και στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων. Οι χώροι αυτοί θα μπορούν να
χρησιμοποιούνται ως σημεία αποβίβασης και επιβίβασης των επισκεπτών, για σύντομο χρονικό
διάστημα, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα παράνομης στάθμευσης σε οπουδήποτε σημείο της
Επ. Οδού, αλλά και γενικότερα του κέντρου της πόλης. Τα τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν να
εκτελούν σύντομες στάσεις, τόσο σε καθορισμένη περιοχή έμπροσθεν του Γυμνασίου (3 θέσεις από 4,
λόγω μετακίνησης του ΚΤΕΛ στην περιοχή αυτή), όσο και σε επίσης καθορισμένη περιοχή πλησίον του
παλαιού ΚΤΕΛ (2 θέσεις) επί της Επ. Οδού.
Χώροι στάσης φορτηγών φορτοεκφόρτωσης
Στο γενικότερο πλαίσιο αποκλεισμού της κυκλοφορίας για την δημιουργία πεζοδρόμων, με
ταυτόχρονο χρονικό περιορισμό της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και αγαθών, η
ομάδα μελέτης κινήθηκε στην κατεύθυνση προσδιορισμού συγκεκριμένων χώρων στάσης, ώστε να
εξυπηρετούνται οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων. Ειδικότερα, καθορίστηκαν τρία σημεία
φορτοεκφορτώσεων, ένα στην ανατολική πλευρά της πόλης έμπροσθεν του Γυμνασίου, ένα επί της
ου

οδού Σπ. Λιβαδά έμπροσθεν του 1

Δημοτικού Σχολείου και ένα επί της Επ. Οδού στην θέση των

ΚΤΕΛ.
Συμπερασματικά και σε ότι αφορά το μείζον θέμα της στάσης ή/και στάθμευσης, πάσης φύσεως
οχημάτων, πέραν των ταξί στο κέντρο της πόλης, είναι σαφές ότι το σύνολο των ανωτέρω κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να σταθμεύσουν ταχύτερα, νόμιμα και
ασφαλέστερα, στοχεύει στην αποτροπή της παράνομης και άναρχης στάθμευσης, παράμετρο σημαντική για
την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας εντός της πόλης. Πλέον, είναι σαφές ότι οι νέοι δημοτικοί χώροι
στάθμευσης σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες ιδιωτικούς, δίνουν την δυνατότητα αποσυμφόρησης της Επ.
Οδού από τα παρανόμως σταθμευμένα οχήματα, τα οποία πέραν του αρνητικού κυκλοφοριακού αντικτύπου
που προσδίδουν στο οδικό δίκτυο σε ώρες αιχμής, αποτελούν και άμεσο παράγοντα δημιουργίας τροχαίων
ατυχημάτων δεδομένης της κατάληψης οδοστρώματος σε περιοχές με ελάχιστη ή και μηδενική ορατότητα
(εσωτερικό καμπύλης).



Εφαρμογή μονοδρομήσεων
Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν πόλεις με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά
της πόλης της Πάργας είναι αυτό των περιορισμένων σε εύρος οδοστρωμάτων κυκλοφορίας με κυμαινόμενα
πλάτη, που παρουσιάζουν συνεχείς αυξομειώσεις, αναλόγως της υφιστάμενης ρυμοτομίας, η οποία επίσης
δεν διέπεται από κάποια σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Αυτή η υφιστάμενη κατάσταση των στενών
οδοστρωμάτων κυκλοφορίας, συνδυαστικά με αμφίδρομη κυκλοφορία οχημάτων και παράνομη στάθμευση,
σε ώρες αιχμής δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα με όρους κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η περιγραφόμενη
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κατάσταση, αποτελεί μία πραγματικότητα για την πόλη, η οποία βιώνεται καθημερινά από τους κατοίκους και
τους επισκέπτες επί σειρά ετών, ειδικά εντός της καλοκαιρινής περιόδου.
Η ομάδα μελέτης με στόχο την αντιμετώπιση της προβληματικής αυτής κατάστασης, προχώρησε σε
κατάθεση προτάσεων εφαρμογής μονοδρομήσεων σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα της πόλης. Η εφαρμογή
μονοδρόμησης σε οδικά τμήματα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, εξασφαλίζει την αποφυγή σημείων
εμπλοκής κινήσεων οχημάτων, τα οποία προκύπτουν από την αντίθετη κίνηση αυτών σε τμήματα
περιορισμένου οδοστρώματος, είτε οφειλόμενο στην στένωση της οδού, είτε σε παράνομη στάθμευση. Η
σύνδεση των μονοδρόμων μεταξύ τους, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται βρόγχοι κινήσεων, οι
οποίοι προσομοιάζουν την συνεχή κυκλική κίνηση, εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού συνεχή και
απρόσκοπτη ροή κυκλοφορίας. Για την καλύτερη κατανόηση των κυκλοφοριακών ροών κίνησης, πέραν των
ακόλουθων ενδεικτικών χαρτογραφικών αποσπασμάτων, θα πρέπει να γίνεται αντιπαραβολή με τα σχετικά
διαγράμματα οριζοντιογραφίας που συνοδεύουν την παρούσα τεχνική έκθεση.
Η πρόταση μονοδρομήσεων της ομάδας μελέτης εφαρμόζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα της πόλης.
Το πρώτο τμήμα είναι αυτό του κέντρου της πόλης και αφορά τις οδούς που περικλείουν το Ο.Τ. της
Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου, δηλαδή τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά, την οδό Σκουφά και την οδό

Αλεξάνδρου Μπάγκα. Σε αυτό τον βρόγχο εφαρμόζεται δεξιόστροφη κίνηση οχημάτων, με την οδό Σκουφά να
έχει κατεύθυνση προς την Επ. Οδό και την οδό Σπ. Λιβαδά να παραμένει αμφίδρομης κυκλοφορίας στο
υπόλοιπο μήκος της. Με σκοπό την απρόσκοπτη ροή οχημάτων επί της οδού Σκουφά από την συμβολή της
με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα έως την συμβολή της με την Επ. Οδό, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να
προχωρήσει σε ορισμένες εργασίες καθαρισμού των οριογραμμών της από χόρτα και λοιπά εμπόδια. Σε
δεύτερο χρόνο (πιθανότερα εντός του 1

ου

εξαμήνου του 2021), θα πρέπει να εκτελεστούν χωματουργικές

εργασίες διαπλάτυνσης της οδού, καθώς και κατασκευής ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην συμβολή της με
την Επ. Οδό, όπου η υφιστάμενη συμβολή είναι προβληματική με όρους οδικής ασφάλειας, λόγω έλλειψης
ορατότητας. Όταν οι εργασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί θα μπορεί να εφαρμοστεί μονοδρόμηση και στο
τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά από την Επ. Οδό έως την συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα,
δημιουργώντας έναν ακόμα βρόγχο κυκλικής κίνησης.
Η εφαρμογή μονόδρομης κίνησης οχημάτων, αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίλυση του
προβλήματος. Δεύτερο και εξίσου σημαντικό μέτρο, αποτελεί η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης. Για
τον λόγο αυτό η ομάδα μελέτης πρότεινε την εφαρμογή λωρίδας κυκλοφορίας 3.5μ περιμετρικά του Ο.Τ. της
Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου, παρόλο που σε ορισμένα τμήματα υφίσταται μεγαλύτερο πλάτος

οδοστρώματος. Το πλάτος κυκλοφορίας των 3.5μ είναι αρκετό για την διέλευση των οχημάτων αλλά
παράλληλα δεν δίνει την δυνατότητα παράνομης στάσης ή και στάθμευσης, καθώς δεν αφήνει ικανό πλάτος
για την διέλευση άλλων οχημάτων. Με άλλα λόγια, δρα αποτρεπτικά έναντι της κακής συνήθειας ορισμένων
οδηγών να σταθμεύουν παράνομα, καθώς την ίδια στιγμή θα έχουν ουσιαστικά αποκλείσει όλη την
κυκλοφορία.
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Εικόνα 12: Μονοδρόμηση περιμετρικά του Ο.Τ, της Εκκλησίας και του 1ου Δημοτικού σχολείου

Επί της οδού Σπ. Λιβαδά και ειδικότερα στο τμήμα που μονοδρομείται, δίνεται η δυνατότητα
κατασκευής πεζοδρομίου πλάτους 2.00μ από την πλευρά της Εκκλησίας καθώς και ελεύθερου χώρου από
την πλευρά των καταστημάτων, κυμαινόμενου πλάτους, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί, είτε για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, είτε επίσης σαν πεζοδρόμιο, επιλογή η οποία θα γίνει από την Δημοτική Αρχή.
Μετά την είσοδο της Εκκλησίας, στην δεξιά οριογραμμή της οδού εξασφαλίζεται πέραν του πεζοδρομίου,
ειδικός χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ (3
στάθμευσης (3

ων

ων

θέσεων), χώρος φορτοεκφόρτωσης (2

ων

θέσεων) και χώρος γενικής

θέσεων). Επί της οδού Σκουφά, εξασφαλίζεται χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτων στο

πέρας αυτής και ειδικότερα στην συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα. Επί της οδού Αλεξάνδρου
Μπάγκα, καθορίζονται 7 θέσης γενικής στάθμευσης, 4 θέσης στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού καθώς και πεζοδρόμιο κυμαινόμενου πλάτους (2.00m-4.50m), στην
θέση όπου γίνεται μέχρι σήμερα η Λαϊκή Αγορά.
Επί των οδών Σκουφά και Αλεξάνδρου Μπάγκα, δεδομένης της υφιστάμενης ρυμοτομίας με πολλά
σημεία καμπής και της ταυτόχρονης στενότητας των δύο οδών, προτείνεται η εφαρμογή πεζοδρομίων πέραν
του οδοστρώματος πλάτους 3.5μ, όπου αυτό είναι δυνατό, λαμβάνοντας όμως υπόψη την στενότητα αυτών
και την χωρίς σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά εικόνα τους.
Η οριοθέτηση της λωρίδας κυκλοφορίας στην παρούσα φάση και λόγω του σύντομου χρόνου έως την
έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, θα μπορεί να γίνει μέσω κατάλληλης οριζόντιας σήμανσης και βοηθητικά
με την χρήση ορισμένων στοιχείων κατακόρυφης οριοθέτησης. Σε δεύτερο χρόνο (πιθανότερα εντός του 1

ου
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εξαμήνου του 2021), θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής των κρασπεδόρειθρων και των
πεζοδρομίων περιμετρικά του Ο.Τ. της Εκκλησίας και του 1

ου

Δημοτικού σχολείου.

Εικόνα 13: Στοιχεία κατακόρυφης οριοθέτησης

Το δεύτερο τμήμα της πόλης, όπου προβλέπονται μονοδρομήσεις, χωροθετείται στην ανατολική
πλευρά της πόλης. Ειδικότερα, δημιουργείται ένας κύριος βρόγχος κυκλικής κίνησης μεταξύ των οδών Ρήγα
Φεραίου, Αγίου Αθανασίου και Δέσκα Αθανασίου και ένας μεταξύ των οδών Αγίου Αθανασίου, Δέσκα
Αθανασίου και της Επ. Οδού, ο οποίος εμπεριέχει και μικρότερους βρόγχους.
Η φορά των μονοδρόμων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη ενιαίων κυκλικών κινήσεων, με
απώτερο στόχο την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και την εύκολη διοχέτευσή της, τόσο προς τους μεγάλους
Δημοτικούς χώρους στάθμευσης, όσο και προς τους ιδιωτικούς σε αυτή την πλευρά της πόλης.

Εικόνα 14: Εφαρμογή μοδοδρομήσεων στην ανατολική πλευράς της πόλης

Στην συγκεκριμένη περιοχή, κατά την παρουσίαση των λύσεων μονοδρόμησης, ανέκυψαν ορισμένα
θέματα από την πλευρά των κατοίκων και των φορέων, τα οποία αντιμετοπίστηκαν από την ομάδα μελέτης.
Ειδικότερα, προέκυψε θέμα αναφορικά με την επάρκεια του οδοστρώματος στις δύο ανατολικότερες καμπύλες
του μεγάλου βρόγχου (περιοχή περιβόλι), σε περίπτωση που όχημα μεγάλου μήκους, όπως Πυροσβεστικό
όχημα ή όχημα με ρυμολκούμενο (τρέιλερ βάρκας ή μπαγαζιέρα), χρειαστεί να εκτελέσει τις δύο
αριστερόστροφες καμπύλες. Καθώς πέριξ των δύο αυτών καμπυλών το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ιδιωτικό,
δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, λόγω των χρονοβόρων
διαδικασιών που απαιτούνται. Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η λύση της διέλευσης των συγκεκριμένων τύπων
οχημάτων, μέσω του μεγάλου Δημοτικού χώρου στάθμευσης, από την νότιο-δυτική πύλη προς της βόρειοανατολική και από εκεί προς της Επ. Οδό, μέσω του σχετικού μονοδρόμου. Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι
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τύποι οχημάτων αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό επί του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου, η λύση αυτή
αποτελεί βέλτιστο συγκερασμό, μεταξύ υφιστάμενων συνθηκών και επιθυμητής λειτουργικότητας.



Εφαρμογή ορθής σήμανσης
Το σύνολο των ανωτέρω παρεμβάσεων, θα μπορέσει να λειτουργήσει συνδυαστικά και αποδοτικά και
να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά επίπεδα αποτελεσματικότητας, ευχρηστίας και ομαλής αλληλεπίδρασης
μεταξύ όλων των παρεμβάσεων, μόνο μέσα από ένα πρίσμα ορθής εφαρμογής της κατάλληλης σήμανσης. Η
σήμανση, σε ένα έργο κυκλοφοριακής αναμόρφωσης μίας πόλης, αποτελεί την απαρχή της εύρυθμης ή μη
λειτουργίας των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων. Εάν η σήμανση που θα εφαρμοστεί είναι ελλιπής ή αντίθετα
χαρακτηρίζεται από στοιχεία πλεονασμού που δημιουργούν σύγχυση στους χρήστες, τότε το όλο εγχείρημα
της εφαρμογής των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Αντίθετα, η σήμανση θα
πρέπει να είναι η απολύτως απαραίτητη, με σαφή πληροφοριακό χαρακτήρα, ώστε να χορηγεί στους χρήστες
τις απαραίτητες πληροφορίες σε σύντομο χρόνο, χωρίς να δημιουργεί ενδοιασμούς και παρερμηνείες.
Για τους ανωτέρω λόγους που αναπτύχθηκαν εν συντομία, η ομάδα μελέτης δρώντας προς την
κατεύθυνση συνεπικούρησης του Δήμου, προχώρησε στην εκπόνηση μίας γενικής μελέτης σήμανσης που
αφορά το σύνολο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προτείνονται. Η πρωτοβουλία αυτή της ομάδας
μελέτης, έχει σαν στόχο την διευκόλυνση της Δημοτικής Αρχής κατά το στάδιο υλοποίησης των
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε η φετινή τουριστική
περίοδος αν και περιορισμένη σε δυναμική και διάρκεια, να ευνοηθεί από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
όλου έργου. Έτσι, στα σχέδια οριζοντιογραφίας της μελέτης, έχει προσδιοριστεί τόσο χωρικά όσο και
ποσοτικά, το σύνολο των πινακίδων που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε οι νέες κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις να γίνουν άμεσα κατανοητές, τόσο από τους μόνιμους κατοίκους, όσο και από τους επισκέπτες
της πόλης.
Σε πρώτο επίπεδο, έγινε προσπάθεια μέσω κατάλληλης σήμανσης να διοχετεύεται η κυκλοφορία όλων
των τύπων οχημάτων προς τους κατάλληλους κάθε φορά χώρους στάσης ή/και στάθμευσης, ώστε οι χρήστες
του οδικού δικτύου της περιοχής να πληροφορούνται άμεσα και με ορθό τρόπο για τις δυνατότητες που έχουν
σε επίπεδο στάθμευσης και να μην χρειάζεται να συνωστίζονται στο κέντρο της πόλης, ψάχνοντας άσκοπα
για μία θέση στάθμευσης. Παράλληλα, εφαρμόστηκε η κατάλληλη σήμανση, ώστε να πληροφορείται ο κάθε
οδηγός για τις περιοχές απαγόρευσης στάσης ή/και στάθμευσης (στενές οδοί, Επ. Οδός,…), με αποτέλεσμα
να αποθαρρύνεται στο μέτρο του δυνατού η παράνομη στάθμευση και να επιτυγχάνεται η διοχέτευση των
οδηγών αυτών προς τους χώρους στάθμευσης που έχουν καθοριστεί. Τέλος ενσωματώθηκε η απαραίτητη
σήμανση καθορισμού των μονοδρομήσεων και των επιτρεπόμενων κινήσεων στην περιοχή επιρροής της
κυκλοφοριακής μελέτης.

Επιπρόσθετα μέτρα υποστήριξης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών σε επίπεδο λειτουργικότητας του συνόλου των ανωτέρω
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, απαιτούνται και θα είναι πολύ χρήσιμο αυτές να συνοδεύονται από τις ακόλουθες
ενέργειες:


Τοποθέτηση Δημοτικών υπαλλήλων στους δύο μεγάλους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην ανατολική
πλευρά της πόλης (τουλάχιστον για την τουριστική περίοδο), με σκοπό την διαχείριση του όγκου των
οχημάτων, που εισέρχονται σε αυτά για στάθμευση, ώστε να αξιοποιούνται οι χώροι στον μέγιστο δυνατό
βαθμό.



Τοποθέτηση Δημοτικών υπαλλήλων στις πύλες αποκλεισμού κυκλοφορίας και ειδικότερα σε αυτή επί της
οδού Ρήγα Φεραίου (τουλάχιστον για την τουριστική περίοδο), ώστε να διευθετούν την είσοδο και έξοδο
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ορισμένων οχημάτων, όπως οχήματα ΑΜΕΑ, μόνιμων κατοίκων, επισκεπτών των ξενοδοχείων και του
παρακείμενου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης. Η λύση αυτή στην παρούσα χρονική στιγμή είναι η πιο άμεσα
πραγματοποιήσιμη και η πιο οικονομική, σε σχέση με άλλες λύσεις, όπως η ηλεκτρονική διαχείριση των
οχημάτων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.


Καθολική απαγόρευση στάθμευσης επί της Επ. Οδού, πέραν των θέσεων που καθορίζονται βάσει της
παρούσας μελέτης (βλ. διαγράμματα οριζοντιογραφίας)



Συνδρομή της τροχαίας στην κατεύθυνση υλοποίησης των νέων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, μέσα από
πρίσμα πιστής εφαρμογής των κανόνων που εκπορεύονται από την παρούσα μελέτη, χωρίς εκπτώσεις σε
οποιονδήποτε οικείο ή μη, κάτοικο ή επισκέπτη της πόλης.



Ενημέρωση όλων των μόνιμων κατοίκων, των επαγγελματιών και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων
φορέων για την νέα προσπάθεια που γίνεται με σκοπό την σταδιακή διόρθωση προβλημάτων δεκαετιών,
ώστε να συμβάλουν όλοι στην κατεύθυνση αυτή, εφαρμόζοντας πιστά το σύνολο των μέτρων, για να μην
παρατηρούνται φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών από μερικούς εις βάρος του συνόλου.

Χρονική διάρθρωση κυκλοφοριακών παραβάσεων
Ανακεφαλαιώνοντας, οι ανωτέρω κυκλοφοριακές παρεμβάσεις δύναται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να
εφαρμοστούν εμπροσθοβαρώς, εντός του έτους 2020 και ειδικότερα προ της τουριστικής περιόδου, ώστε να
ανακουφιστεί σε επίπεδο κυκλοφοριακής λειτουργικότητας η πόλη. Καθώς η τουριστική περίοδος αρχίζει σε σύντομο
χρονικό διάστημα και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η πόλη με εργασίες κατασκευής και εργοτάξια μακράς διάρκειας,
ορισμένες πτυχές των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστούν σε δεύτερο χρόνο.
Ειδικότερα, μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου θα πρέπει να ακολουθήσει η εκτέλεση - εφαρμογή των κάτωθι:
ου



Εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων περιμετρικά του Ο.Τ. της Εκκλησίας και του 1



Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαπλάτυνση της οδού

Δημοτικού σχολείου.

Σκουφά, μετά την συμβολή της με την οδό Αλεξάνδρου Μπάγκα και την κατασκευή του ισόπεδου τρισκελούς
κόμβου με την Επ. Οδό.


Μονοδρόμηση στο τμήμα της οδού Σπ. Λιβαδά από την Επ. Οδό έως την συμβολή με την οδό Αλεξάνδρου
Μπάγκα, εφόσον έχουν περαιωθεί οι εργασίες επί της οδού Σκουφά.



Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας και έναρξη εργασιών κατασκευής που αφορούν την διαμόρφωση των
Δημοτικών χώρων στάθμευσης, με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση τους.

Μακροπρόθεσμες προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων
Σε επίπεδο μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων οι οποίες θα στοχεύουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της
ευρύτερης περιοχής της πόλης της Πάργας, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της στην
κατεύθυνση υλοποίησης των κάτωθι έργων:


Αλλαγή χωροθέτησης θέσεων στάσης / στάθμευσης ταξί στο κέντρο της πόλης



Μελέτη και κατασκευή παράκαμψης Πάργας



Μελέτη και κατασκευή παράκαμψης Πάργας



Μελέτη και κατασκευή σύνδεσης Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας με Εγνατία Οδό



Μελέτη και κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων



Βελτίωση βατότητας υφιστάμενων πεζοδρόμιων και κατάστασης αστικού οδικού δικτύου



Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας



Μετακίνηση νεκροταφείου
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

