3η συνάντηση Διαβούλευσης
ΣΒΑΚ Σητείας
Τρίτη 21.6.2022
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Τ ι ε ίν α ι & Γ ι α τ ί κά ν ο υ μ ε Σ ΒΑ Κ 1 / 2
Tα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
προωθούν τα ήπια μέσα κυκλοφορίας, όπως
το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα
μαζικής μεταφοράς και περιορίζουν την
εξάρτηση από το αυτοκίνητο και το
μηχανοκίνητο δίκυκλο.
→ Είναι υπέρ του πεζού, του
ποδηλάτη και του επιβάτη των ΜΜΜ
και όχι εναντίον του ΙΧ
Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια
που οργανώνουν τις μετακινήσεις των
πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις
αστικές κυρίως περιοχές.
Εστιάζουν
στην
εξυπηρέτηση
των
μετακινήσεων
των
ΑΝΘΡΩΠΩΝ
κατά
προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των
οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με
στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γ ι α τ ί κά ν ο υ μ ε Σ ΒΑ Κ 2 / 2

Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα
ΣΒΑΚ αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την
υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών που
σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα.
Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ
θα χρηματοδοτούν υποδομές, έργα και δράσεις που
σχετίζονται με την κινητικότητα και τις μεταφορές,
μόνο αν ο Δήμος διαθέτει ΣΒΑΚ.
Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να
απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς πόρους και
να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών,
αναπλάσεων, κλπ.

Τι κάνει το ΣΒΑΚ 1/2
Το Σ Β Α Κ ε π ι χ ε ι ρ ε ί μ έ σ α α π ό
συγκεκριμένες/α
o προτεραιότητες,

o στόχους,
o μέτρα,
o πολιτικές και

o έργα
να αλλάξει την πόλη σε θέματα
μ ε τα κιν ή σ ε ων κα ι π ο ι ό τ ητα ς ζω ή ς

& Να αναπτύξει ολοκληρωμένη τη
στρατηγική
& Να λειτουργήσει ως εργαλείο
χρηματοδότησης
4

Προτεραιότητες
Κατηγορία Προτεραιοτήτων
Περιβαλλοντικές

Κοινωνικές

Οικονομικές

Προτεραιότητα
1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
που αφορά στις μετακινήσεις
2. Προστασία οικιστικού
περιβάλλοντος/ενίσχυση ελκυστικότητας
οδικού περιβάλλοντος και δημόσιου
χώρου
3. Βελτίωση δημόσιας υγείας/ βελτίωση
ατμόσφαιρας
4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους
ευάλωτους χρήστες και άρση κοινωνικών
αποκλεισμών στην μετακίνηση
5. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων
και τρόπων μείωσης μετακίνησης έναντι
του ιδιωτικού αυτοκινήτου
6. Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων
τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα
7. Βελτίωση του επιπέδου οδικής
ασφάλειας
8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο
σχεδιασμό των μετακινήσεων
9. Διαχείριση της τουριστικής εποχικότητας
στις μετακινήσεις-Προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού
10. Εξασφάλιση λειτουργικότητας –
αποδοτικότητας συστήματος μεταφορών
5
11. Βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών

Τι κάνει το ΣΒΑΚ 2/2
Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά
τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της
ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης //

Το Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκει την:
• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλους
• Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας
• Μείωση της ρύπανσης του αέρα, της ηχορύπανσης και της
κατανάλωσης ενέργειας
• Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστουςαποτελεσματικότητας των μεταφορών (ανθρώπων και
εμπορευμάτων)
• Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού

Κύκλος ΣΒΑΚ (οδηγίες 2019)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
1η συνάντηση Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Σητείας
Δευτέρα 20.9.2020

Διαδικασία, βήματα, ρόλος Φορέων – Υφισ τάμενη
κατάσ ταση
2η συνάντηση Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Σητείας
Δευτέρα 13.12.2020

Προτεινόμενα σενάρια παρεμβάσεων & ειδικές
προτάσεις μέτρων και δράσεων

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ
Το σχέδιο δράσης ενός ΣΒΑΚ ορίζει :
ΠΩΣ θα προωθηθούν τα επιμέρους μέτρα του ΣΒΑΚ Σητείας
(διαδικασία, απαιτούμενες μελέτες),
ΠΟΤΕ (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα),
ΠΟΙΟΙ είναι οι εμπλεκόμενοι για υλοποίηση και έγκριση,

ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ για κάθε παρέμβαση (ενδεικτικός
προϋπολογισμός).
Οι προτεινόμενες θέσεις για χωροθέτηση παρεμβάσεων
ΔΕΝ είναι πάντα δεσμευτικές και εξειδικεύονται –
οριστικοποιούνται από την τελική μελέτη εφαρμογής του
μέτρου.
Διαμορφώνεται σύμφωνα με το ν. 4784/2021
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ΣΒΑΚ αποτελεί στρατηγικό σχέδιο κινητικότητας. Για την υλοποίηση των
μέτρων του Σχεδίου Δράσης πουα φορούν το οδικό δίκτυο και τις μετακινήσεις (πεζή, με ΜΜΜ, με ποδήλατο, με ιδιωτικό όχημα
κ.α.) απαιτείται η εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών σε επίπεδο οριστικής εφαρμογής, οι οποίες εκπονούνται μετά το πέρας του
ΣΒΑΚ ή το ΣΒΑΚ μπορεί να ενσωματώνει ήδη εκπονηθείσες τέτοιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές τεκμηριώνουν την εφικτότητα και
διερευνούν τυχόν επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στο σύστημα Μεταφορών και Μετακινήσεων.
Σε κάθε περίπτωση οι συγκοινωνιακές μελέτες για την εφαρμογή του τελικού σχεδίου δράσης θα έχουν ως σκοπό την
εξυπηρέτηση των στόχων και του οράματος που περιγράφονται στο ΣΒΑΚ και στην κείμενη νομοθεσία.
Οι μελέτες αυτές που θα εκπονηθούν ως απόρροια – αναγκαιότητα του ΣΒΑΚ θα ακολουθούν τις διαδικασίες έγκρισης όπως
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ – επόμενη τροποποίηση

Το Σχέδιο Δράσης αναθεωρείται με βάση τα πορίσματα των
εκθέσεων προόδου ή κατόπιν νέων δεδομένων ή αναγκών
οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την
πρώτη εκπόνηση.

10 διακριτά πακέτα μέτρων – παρεμβάσεων για τη Σητεία

ΠΜ 1) Δημόσια συγκοινωνία
ΠΜ 2) Ενεργές μετακινήσεις & Προσβασιμότητα
ΠΜ 3) Μετακίνηση με μέσα κοινής χρήσης
ΠΜ 4) Κίνητρα- Επικοινωνία-Προώθηση ευαισθητοποίηση
ΠΜ 5) Ηλεκτροκίνηση

ΠΜ 6) Οδική ασφάλεια και οργάνωση κυκλοφορίας
ΠΜ 7) Στάθμευση
ΠΜ 8) Αστικό Περιβάλλον
ΠΜ 9) Εμπορευματικές μεταφορές
ΠΜ 10) Τουρισμός

Γενικά στοιχεία ΣΒΑΚ Σητείας
10 πακέτα μέτρων
55 επιμέρους μέτρα
Ορίζοντας υλοποίησης 2022-2036
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 33.000.000 ευρώ
(προκοστολόγηση)
περισσότεροι από 20 εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού,
υλοποίησης, εποπτείας και εγκρίσεων)
•

Δήμος Σητείας, Περιφέρεια Κρήτης, Δημοτ.Λιμενικό Ταμείο, ΚΤΕΛ – Ταξί, Τροχαία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Υπουργεία
(Μεταφορών & Υποδομών, ΥΠΕΝ, Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τουρισμού κ.α.), Σύνδεσμοι Καταλυμάτων κ.α.

περισσότερα από 20 κανάλια χρηματοδότησης

25 δείκτες παρακολούθησης της εφαρμογής
Αναπτύχθηκαν πίνακες για όλα τα μέτρα που συσχετίζουν:
Τελικά μέτρα «με
παραπομπή σε
χαρτογραφική
πληροφορία για όσα
απαιτείται»

Συνοπτική
περιγραφή

Ενδεικτικός
ορίζοντας
υλοποίησης –
εφαρμογής
μέτρου *

Αρμοδιότητα –
Εντοπισμός βασικού
υπεύθυνου
υλοποίησης/
επισπεύδοντος

Αρμοδιότητα –
Εντοπισμός
βασικού
Πόροι- Πιθανή πηγή
υπεύθυνου
χρηματοδότησης
έγκρισης (*πρλβ
και σύμφωνη
γνώμη)

Συσχετισμός με
άλλα
επιχειρησιακά/
στρατηγικά
σχέδια

Στόχοι 2022-2036
30χλμ/ω όριο ταχύτητας στο αστικό περιβάλλον – 20χλμ/ω κοντά σε σχολεία
9 περιοχές ήπιας κυκλοφορίας για ενίσχυση ασφάλειας σχολείων
Σύνολο δημοτικών οχημάτων ηλεκτρικά

30+ σταθμοί φόρτισης Η/Ο
8 σταθμοί κοινοχρήστων ποδηλάτων → 80- 100 κοινόχρηστα μέσα – ποδήλατα ++
95% κάλυψη αστικού ιστού με ΜΜΜ (ακτίνα 250μ.) – 10 λ. απόκριση λεωφορείου
Πεζοδρομήσεις κέντρο πόλης ± 600μ. (εμπορικές οδοί)
9++ χλμ οδών αποκτούν πεζοδρόμιο ελαχίστων προδιαγραφών 1,5μ. με οριοθέτηση της
στάθμευσης
8 χλμ+ πράσινων διαδρομών – διαδρομές αναψυχής
Μείωση 30% ρύπων από μηχανοκίνητη κυκλοφορία
32% περπάτημα, 12% ποδήλατο στις καθημερινές μετακινήσεις
Μείωση 35% της μετακίνησης με ΙΧ – αστικές μετακινήσεις <15λ.
Αποκατάσταση 58 επικίνδυνων σημείων Οδικής Ασφάλειας
6 νέοι μικροί χώροι στάθμευσης
2 σημεία τροφοδοσίας – βαρέα οχήματα

ΠΜ 1- Δημόσια συγκοινωνία
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ΠΜ 1- Δημόσια συγκοινωνία
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ΠΜ 1- Δημόσια συγκοινωνία
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ΠΜ 1- 1.1 ΤΑΧΙ
Κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ σε αυτό το

μέτρο είναι:
-

η χωροθέτηση μίας νέας πιάτσας

Βελτίωση κάλυψης του δικτύου
των ΤΑΧΙ & επιλογή χρήσης του
αντί του συμβατικού ΙΧ.

στο χώρο έμπροσθεν ή πλησίον
του ΕΛΜΕΠΑ,

-

η χωροθέτηση μίας νέας πιάτσας
στο χώρο έμπροσθεν ή πλησίον
του Γηπέδου (Πάνω Γειτονιά)

-

η χωροθέτηση μίας νέας πιάτσας

στο χώρο πλησίον του

πλησίον

του Αστυνομικού τμήματος
-

η χωροθέτηση μίας νέας πιάτσας
στο χώρο έμπροσθεν ή πλησίον

των

Λυκείων

(νότια

προς

Πισκοκέφαλο)
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ΠΜ 1- 1.7 ασ τική συγκοινωνία
Κατευθύνσεις του ΣΒΑΚ σε αυτό το μέτρο είναι:

- ΝΕΑ διαδρομή 1α η οποία θα συνδέει το
κέντρο της πόλης με την Πάνω Γειτονιά,

ισχυρή εναλλακτική της ιδιωτικής
μετακίνησης στην πόλη και προς
τους βασικούς προορισμούς

Πλαστήρα, Λαμπίρη (ΔΕΥΑ), 28ης Οκτωβρίου,
Μύσωνος

-

επιστροφή

στο

Κέντρο

με

κατεύθυνση προς το ΕΛΜΕΠΑ και εναλλακτικά

προς τα Σχολεία (προς Πισκοκέφαλου)
- ΝΕΑ διαδρομή 1β η οποία θα συνδέει το
κέντρο - Σολωμού - Πάνω Γειτονιά - Κόκκινα
(μέσω της διάνοιξης πλησίον του Κάστρου
Καζάρμας)

-

επιστροφή

στο

κέντρο

με

κατεύθυνση είτε προς ΕΛΜΕΠΑ είτε προς προς
τα Σχολεία (προς Πισκοκέφαλου)
-

ΝΕΑ

διαδρομή

Ξηροκαμάρες

2

μέσω

η
της

οποία

Κέντρο

Θερίσου,

-

Αρχ.

Παπαδάκη και Πραισού
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ΠΜ 1- λοιπά μέτρα
Τελικά μέτρα «με παραπομπή σε

Συνοπτική περιγραφή

Ενδεικτικός ορίζοντας

χαρτογραφική πληροφορία για όσα

υλοποίησης – εφαρμογής

απαιτείται»

μέτρου *

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός

Συσχετισμός με άλλα

Αρμοδιότητα – Εντοπισμός βασικού

βασικού υπεύθυνου

επιχειρησιακά/ στρατηγικά

υπεύθυνου υλοποίησης/ επισπεύδοντος

έγκρισης (*πρλβ και

πρόταση ενίσχυσης της

Συγκοινωνίας on demand

εξυπηρέτησης των ΜΜΜ για
τους βασικούς ενδοδημοτικούς

Δήμος Σητείας,

Περιφερειακό Πρόγραμμα
Φορέας διαχείρισης μεταφορικού

Περιφέρεια Κρήτης
Εντός 5ετίας

πόλους *συνολο οικισμών, με

σχέδια

σύμφωνη γνώμη)

Το μέτρο περιλαμβάνει την
1.2 Διαχείριση διαδρομών Δημόσιας

Πόροι- Πιθανή πηγή χρηματοδότησης

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού έργου
(ΚΤΕΛ ή άλλο), Δήμος Σητείας

δυνατότητα παραγγελίας

Ανάπτυξης Κρήτης,

έργου, Ίδιοι πόροι Δήμου Σητείας,
Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα,

Περιφερειακό Χωρικό

νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ, Ιδιωτική

Πλαίσιο ΠΚ

πρωτοβουλία

σύμφωνα με τη ζήτηση.
1.3 Αύξηση της συχνότητας των

Το μέτρο περιλαμβάνει την

λεωφορειακών γραμμών του ΚΤΕΛ

πύκνωση των υφιστάμενων
δρομολογίων του ΚΤΕΛ (εντός

Δήμος Σητείας,

Σε όλη τη 15ετία

νομού) με έμφαση στη θερινή

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού έργου Περιφέρεια Κρήτης
(ΚΤΕΛ ή άλλο)

Περιφερειακό Πρόγραμμα
Φορέας διαχείρισης μεταφορικού
έργου ΚΤΕΛ, Ίδιοι πόροι Δήμου Σητείας,
νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ

αιχμή
Το μέτρο περιλαμβάνει την

Δήμος Σητείας,

εγκατάσταση τεχνολογίας
1.4 Εγκατάσταση συστήματος

άμεσης πληροφόρησης στις

τηλεματικής για εύκολη πληροφόρηση

υφιστάμενες και τις ΝΕΕΣ

των χρηστών

στάσεις των ΜΜΜ (και

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού έργου
Εντός 10ετίας

(ΚΤΕΛ ή άλλο), Δήμος Σητείας,

Περιφέρεια Κρήτης,
Α.Τ. Σητείας

Περιφέρεια Κρήτης

επικοινωνία με διαδικτυακή

Περιφερειακό Χωρικό
Πλαίσιο ΠΚ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού
έργου, ΠΕΠ Κρήτης, Ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα, Έκτακτες
ενισχύσεις κρατικών προγραμμάτων

ΑΔΚ.

Ανάπτυξης Κρήτης,

καινοτομίας, νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ

εφαρμογή)

Δήμου Σητείας,
Περιφερειακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Κρήτης,
Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης Κρήτης

Όλα τα συστήματα συλλογικής

Δήμος Σητείας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

και κοινόχρηστης μετακίνησης

Δήμου Σητείας

είναι σημαντικό να έχουν ενιαία
τιμολόγηση ώστε να είναι
1.5 Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών
χώρων στάθμευσης (park n ride),
Δημόσιας Συγκοινωνίας και συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων

ανταγωνιστικά σε σχέση με την
ιδιωτική μετακίνηση με το
προσωπικό ΙΧ. Περιφερειακοί

Δήμος Σητείας, Ιδιώτες πάροχοι
Εντός 5ετίας- 15ετία

χώροι στάθμευσης, λεωφορεία

Ίδιο πόροι Δήμου Σητείας, ΚΤΕΛ,

συγκοινωνιακού έργου, πάροχοι

Ιδιωτική πρωτοβουλία

στάθμευσης και κοινόχρηστων μέσων

και κοινόχρηστα ποδήλατα
μπορούν – εφόσον επιλεγεί να
μην λειτουργούν δωρεάν- να
έχουν ενιαία τιμολογιακή
πολιτική.

1.6 Επιδότηση στις εβδομαδιαίες –

Το μέτρο αφορά σε επιδότηση

μηνιαίες κάρτες για την Δημόσια

κομίστρου για ειδικές ομάδες

Συγκοινωνία για τους κατοίκους

πληθυσμού (μαθητές, φοιτητές,
άνεργοι, μετανάστες- πρόσφυγες

Δήμος Σητείας,
Σε όλη τη 15ετία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Φορέας διαχείρισης μεταφορικού έργου. Περιφέρεια Κρήτης

Ίδιο πόροι Φορέα συγκοινωνιακού

Δήμος Σητείας

έργου, Πόροι Δήμου Σητείας

Δήμου Σητείας
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Π Μ 2 Ε ν ε ργ έ ς Μ ε τα κιν ή σ ε ι ς κα ι π ρ ο σ β ασ ι μ ό τ ητα
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Ρύθμιση
Έργο
Θεσμική Παρέμβαση

2.1 Δημιουργία ποδηλατικών υποδομών
μικτής χρήσης

Χ

Χ

2.2 Δημιουργία αποκλειστικών ποδηλατικών
υποδομών και λωρίδων ποδηλάτων

Χ

Χ

2.3 Δημιουργία πεζοδρομίων
2.4 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές)
2.5 Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής
περιοχής
2.6 Ενίσχυση σημείων διάσχισης πεζών

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

2.7 Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση της
προσβασιμότητας
2.8 Ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις
παραλίες
2.9 Αφαίρεση εξοπλισμού ή σήμανσης ή
υποδομής που επηρεάζει την ορατότητα και
την προσβασιμότητα των πεζών

Χ

Χ

2.10 Προσθήκη ειδικού εργαλείου
υποβοήθησης ανάβασης του ποδηλάτου σε
επιλεγμένες διαδρομές

X

Χ

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ. και
προμήθεια)

Χ

Χ

Χ
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Π Μ 2 Ε ν ε ργ έ ς Μ ε τα κιν ή σ ε ι ς κα ι π ρ ο σ β ασ ι μ ό τ ητα
Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων
Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα οριστικής
εφαρμογής
Εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού,
υλοποίησης, εποπτείας και εγκρίσεων)

5.286.100 ευρώ
2022-2036
Δήμος Σητείας
Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρήσεις & Εμπορικός Σύλλογος (έμφαση σε καταστήματα με μεγάλη επισκεψιμότητα)
Ξενοδοχεία και σύνδεσμοι Καταλυμμάτων
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Συλ. Γονέων Κηδεμόνων (τοπική αρχή)
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εξωτερικοί συνεργάτες – Ιδιωτική πρωτοβουλία – Πάροχοι κοινόχρηστων μέσων και επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν/ ενοικιάζουν χώρο παραλίας ή κοινόχρηστο χώρο
Ιδιώτες (για αφαίρεση ιδιωτικού εξοπλισμού που εμποδίζει)
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Π Μ 2 Ε ν ε ργ έ ς Μ ε τα κιν ή σ ε ι ς κα ι π ρ ο σ β ασ ι μ ό τ ητα
πεζοδρόμηση των οδών :
-

Βενιζέλου και Δημοκρίτου με στόχο την ενίσχυση του
εμπορικού κέντρου

-

παροδική πεζοδρόμηση οδών έμπροσθεν σχολικών
συγκροτημάτων κατά τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης των μαθητών.

→ Μελλοντική πεζοδρόμηση εμπ. κέντρου

Πεζοδρόμια & ποδήλατο (δρομοι μεικτής χρήσης)
- Επ. Οδός Αγ. Νικολάου – Σητείας (Θερίσου),
- Επ. Οδός Ιεράπετρας – Σητείας,
- Γ. Παπαδάκη – Ιτάνου- Κύπρου,
- Φαιστού,
- Καρπάθου,
- 28ης Οκτωβρίου,
- Πλαστήρα,
- Λ. Βύρωνος,
- Καταπότη,
- Παπαδάκη και Σακαδάκη,
- Θεοτοκοπούλου – Μίνωος- Μουρούζη
- Βιτσέντζου Κορνάρου
→ Νέες διαβάσεις πεζών

22

οδηγίεςNACTO για ιδανικά πλάτη χώρου πεζών ανάλογα
με την παρόδια χρήση και τη φύτευση
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Π Μ 2 Ε ν ε ργ έ ς Μ ε τα κιν ή σ ε ι ς κα ι π ρ ο σ β ασ ι μ ό τ ητα
Υποδομές για ποδήλατο
- Θερίσου & συνδ. Με Γεννηματά ,
- Παπανδρέου,
- Παραλιακή διαδρομή από κέντρο προς Επ. Οδό
Σητείας – Παλαίκαστρου προς ΕΛΜΕΠΑ

Στάθμευση ποδηλάτου & ΕΠΗΟ
-

10 θέσεις ενοικίασης

-

4 επιπλέον θέσεις στάθμευσης (4+10+2)

24
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Π Μ 3 Μ ε τα κίν η σ η μ ε μ έσ α κο ιν ή ς χ ρ ή σ η ς
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Έργο

Ρύθμιση
Θεσμική Παρέμβαση

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ.
και προμήθεια)

3.1 Ανάπτυξη συστήματος
μικροκινητικότητας (ΕΠΗΟ)

Χ

Χ

3.2 Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων

Χ

Χ

Χ

3.3 Ανάπτυξη συστήματος συνεπιβατισμού
(car-pooling)
Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων

190.000 ευρώ

Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα
οριστικής εφαρμογής

2022-2036

Εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού,
υλοποίησης, εποπτείας και εγκρίσεων)

Δήμος Σητείας
ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου & άλλοι φορείς διαχείρισης μεταφορικού έργου (ενδ.
Δραστηριοποιούμενοι και στον τουρισμοί – private transfers)
Περιφέρεια Κρήτης
Τοπικό Σωματείο Ταξί/ Σύλλογος ιδιοκτητών Ταξί
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εξωτερικοί συνεργάτες – Ιδιωτική πρωτοβουλία – Πάροχοι κοινόχρηστων μέσων
Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο
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Π Μ 3 Μ ε τα κίν η σ η μ ε μ έσ α κο ιν ή ς χ ρ ή σ η ς
Κοινόχρηστα ποδήλατα & ΕΠΗΟ
-

10 θέσεις ενοικίασης (Φ. Εστία, Κάστρο Καζάρμας,
συμβολή Αρχ. Παπαδάκη και Γ. Γεννηματά, ΚΧ Νέο
Δημαρχείο, σχολεία επί της ΠΕΟ Σητείας- Ιεράπετρας,
παραλιακή πλησίον συμβολής με Κύπρου, ΕΛΜΕΠΑ,
Πλ. Αγν. Στρατιώτη, ΚΧ – Παιδική χαρά πλησίον της
συμβολής Σταυρακάκη και Παπαδάκη, Χ.
στάθμευσης Μαρίνα, Άλσος Χλουβεράκη
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ΠΜ 4 Κίνητρα - Επικοινωνία - Προώθηση - ευαισθητοποίηση
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Ρύθμιση
Έργο
Θεσμική Παρέμβαση

Χ

4.1 Ηλεκτρονική πλατφόρμα μετακινήσεων
4.2 Απόδοση κινήτρων για ενίσχυση περπατήματος,
ποδηλάτου και ΜΜΜ
4.3 Συνεργασία φορέων/ επιμελητηρίων για προώθηση
του ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΙΣΜΟΥ στις μετακινήσεις με κοινή
αφετηρία ή προορισμό
4.4 Επισκευή/ επανάχρηση ποδηλάτων που δε
χρησιμοποιούνται από φορείς και ιδιώτες και
ΑΠΟΔΟΣΗ τους σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
4.5 Ενίσχυση εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ. και
προμήθεια)

Χ

X

X

Χ

Χ

X

Χ

X

4.6 Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης

Χ

4.7 Φόρουμ πολιτών και φορέων για τις μετακινήσεις

Χ

Χ

4.8 Δράσεις τροχονομικής επιτήρησης
Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής πακέτου
μέτρων

Χ

201.000 ευρώ
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ΠΜ 4 Κίνητρα - Επικοινωνία - Προώθηση - ευαισθητοποίηση
Τοπικά Κίνητρα
-

Κίνητρα μετακίνησης με περπάτημα ή ποδήλατο >> ενδεικτικά με ηλεκτρονικές εφαρμογές σύστημα συλλογής πόντων

-

Κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ >> ενδεικτικά δωρεάν εισιτήριο σε δεδομένες γραμμές, επιδότηση- δωρεάν ΚΑΡΤΑ μετακινήσεων σε
ειδικές ομάδες πληθυσμού, συνδυαστικές εκπτώσεις σε αγορές τοπικών καταστημάτων με επίδειξη μηνιαίας/ ετήσιας κάρτας

-

Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα (ενδεικτικά για χρήση ποδηλάτου ή ηλεκτρικού
ποδηλάτου για μεταφορές προϊόντων - delivery, χρήση ηλεκτρικού ή άλλου μη ρυπογόνου οχήματος για μεταφορές προϊόντων delivery, αποκλειστική χρήση οποιουδήποτε οχήματος μηδενικών εκπομπών για ΠΑΡΑΛΑΒΗ προϊόντων, παροχή χώρου στάθμευσης
ποδηλάτων – εντός πρασιάς ή άλλου ιδιωτικού χώρου)

-

Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που ενισχύουν τη φυσική προσβασιμότητα {ενδεικτικά μπορεί να αποδίδεται μείωση τελών
σε επιχειρήσεις – χώρους συνάθροισης κοινού που είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ}

-

Ειδικές διευκολύνσεις κίνησης μη ρυπογόνων οχημάτων (ενδεικτικά ελεύθερη στάθμευση σε ειδικές ή τυπικές θέσεις ελεγχόμενης
στάθμευσης, επιπλέον χρόνος τροφοδοσίας για ηλεκτρικά οχήματα – εκτός ωραρίου)

Ευαισθητοποίηση
-

ομιλίες/ εκδηλώσεις για την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων, ζητημάτων προσβασιμότητας και ασφαλούς οδήγησης σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ενδεικτικά 2 κατ’ έτος έναρξη τουριστικής περιόδου, έναρξη εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων)

-

Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση για Αμυντική και Eco - driving οδήγηση (ενδεικτικά 3 κατ’ ελάχιστον στη
10ετία)

-

Ετήσια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με συνδρομή βασικών φορέων και πολιτών > συνδυαστική υλοποίηση και
προβολή σχετικών υποδομών
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ΠΜ 5 Ηλεκτροκίνηση
5.1 Αγορά και
κυκλοφορία
ηλεκτροκίνητων μικρών
οχημάτων δημόσιας
συγκοινωνίας και
εξηλεκτρισμός δημοτικού
στόλου οχημάτων
5.2 Χωροθέτηση
σταθμών φόρτισης
ηλεκτροκίνητων
οχημάτων

Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Έργο
Ρύθμιση
ΥπηρεσίαΘεσμική Παρέμβαση
Διαδικασία (συμπ. και
προμήθεια)
Χ

Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων *
*για την αναλυτική εκτίμηση κόστους ανά μέτρο
βλ. ενότητα _2.2.6 Κοστολόγηση μέτρων
Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα οριστικής
εφαρμογής
Εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού, υλοποίησης,
εποπτείας και εγκρίσεων)

Πιθανοί φορείς χρηματοδότησης

Χ

Χ

X

1.450.000 ευρώ

2022-2036
Δήμος Σητείας
Περιφέρεια Κρήτης
ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου & άλλοι φορείς διαχείρισης μεταφορικού έργου (ενδ.
Δραστηριοποιούμενοι και στον τουρισμοί – private transfers)
Τοπικό Σωματείο Ταξί/ Σύλλογος ιδιοκτητών Ταξί
Ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Εξωτερικοί συνεργάτες – Ιδιωτική πρωτοβουλία – Πάροχοι κοινόχρηστων μέσων
ΥΠΕΝ
Ίδιοι πόροι Δήμου Σητείας
Πράσινο Ταμείο
Περιφ. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κρήτης- Πόροι Περιφέρειας Κρήτης
ΝΕΟ ΕΣΠΑ (άξονες Μεταφορές, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός)
Άλλα τομεακά προγράμματα & Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Άλλοι ειδικοί πόροι προγραμμάτων για ηλεκτροκίνηση
Πόροι ιδιωτών (για εγκατάσταση- συντήρηση- διαχείριση φορτιστών και οχημάτων)
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ΠΜ 5 Ηλεκτροκίνηση
ΣΦΗΟ – ΙΧ
-

X. στάθμευσης Πατρ. Βαρθολομαίου,

-

X. στάθμευσης όπισθεν Κολυμβητηρίου,

-

Νοσοκομείο,

-

Επί της οδού Κ. Καραμανλή

-

Επί της οδού Βογιατζόπαπα (ΑΜΕΑ) κλπ

Ποδήλατα – ΕΠΗΟ
-

Πλησίον Φοιτητικής Εστίας,

-

Πλησίον Κάστρου Καζάρμας,

-

Πλησίον της συμβολής Αρχ. Παπαδάκη και Γ. Γεννηματά,

-

Εντός του χώρου στάθμευσης νέου Δημαρχείου (βόρειο-δυτικά εντός ΚΧ)

-

Πλησίον Σχολείων επί της ΠΕΟ Σητείας- Ιεράπετρας,

-

Επί της παραλιακής οδού πλησίον συμβολής με Κύπρου

-

Εντός του χώρου στάθμευσης του ΕΛΜΕΠΑ,

-

Πλησίον πλατείας Αγν. Στρατιώτη,

-

Επί του ΚΧ – Παιδική χαρά πλησίον της συμβολής Σταυρακάκη και Παπαδάκη,

-

Πλησίον του χώρου στάθμευσης της Μαρίνας

-

Πλησίον Άλσους Χλουβεράκη .
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Ρύθμιση
Έργο
Θεσμική Παρέμβαση

6.1 Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας

Χ

Χ

Χ

Χ

6.2 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας
6.3 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό
περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Χ

Χ

6.4 Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης
6.5 Μονοδρομήσεις οδών
6.6 Δημιουργία περιφερειακών οδών περιμετρικά
των οικισμών για την αποφυγή διαμπερών ροών

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

6.7 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου
και προσδιορισμός κίνησης βαρέων οχημάτων
6.8 Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης
κινητικότητας (ITS)
6.9 Διανοίξεις οδών, διαπλάτυνση οδών, βελτίωση
βατότητας και ολοκλήρωση οδικών έργων

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ. και
προμήθεια)

Χ

Χ

Χ

Χ
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς

Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων *
*για την αναλυτική εκτίμηση κόστους ανά μέτρο
βλ. ενότητα _2.2.6 Κοστολόγηση μέτρων_

14.400.000 ευρώ

Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα οριστικής
εφαρμογής

2022-2036

Εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού, υλοποίησης,
εποπτείας και εγκρίσεων)

Δήμος Σητείας
Περιφέρεια Κρήτης
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πιθανοί φορείς χρηματοδότησης

Ίδιοι πόροι Δήμου Σητείας
Περιφ. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κρήτης- Πόροι Περιφέρειας Κρήτης
Εθν. Ταμείο Οδικής Ασφάλειας
ΝΕΟ ΕΣΠΑ (άξονες Μεταφορές, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός)
Πράσινο Ταμείο (εφόσον οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα ανάπλασης
και αναθεώρηση ιεράρχησης μέσω πολεοδομικών εργαλείων)
Άλλα τομεακά προγράμματα
Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς
Αναβάθμιση διασταυρώσεων (40++)
-

-

-

2 διασταυρώσεις πλησίον της υπεραγοράς Lidl επί της Επ. Οδού
Αγ. Νικολάου- Σητείας (Θερίσσου),
6 διασταυρώσεις επί της Πραισσού (νότιος περιμετρικός) με τις
οδούς Ανώνυμη (πλησίον Κοιμητηρίου), Φαιστού, Ανώνυμης 2,
Αρχ. Παπαδάκη, Κνωσού και Ιτάνου (Πισκοκέφαλου) αντίστοιχα,
συμβολή της οδού Εμ. Ρουσελάκη και εξόδου Λιμένα… κ.α.

Χάρτης 5. Προτεινόμενο δίκτυο πεζού και ενίσχυση οδικής ασφάλειας γύρω από σχολεία
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς
Οικισμοί
-

Πετράς,

-

Παλαίκαστρο,

-

Αγ. Φωτιά,

-

Ρούσα Εκκλησιά,

-

Σταυρωμένος,

-

Κάτω Επισκοπή,

-

Πισκοκέφαλο,

-

Ανεμομύλια

Χάρτης 4. Προτεινόμενο δίκτυο πεζού και ενίσχυση οδικής ασφάλειας γύρω από σχολεία
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς

Χάρτης 6. Ζώνες προστασίας πέριξ σχολικών συγκροτημάτων
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Π Μ 6 Ο δ ι κ ή ασ φ ά λ ε ι α κα ι ο ργ ά νω σ η κυ κ λο φ ο ρ ί α ς

Χάρτης 8. Προτεινόμενη ιεράρχηση οδικού δικτύου
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ΠΜ 7 σ τάθμευση
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Έργο
Ρύθμιση
Θεσμική
Παρέμβαση
X
Χ
χώρων

7.1 Κατασκευή περιφερειακών
στάθμευσης
7.2 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης
7.3 Τοποθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης
ποδηλάτου-οχημάτων μικροκινητικότητας
στο κέντρο και στους βασικούς προορισμούς
Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων *
*για την αναλυτική εκτίμηση κόστους ανά μέτρο
βλ. ενότητα _2.2.6_Κοστολόγηση μέτρων
Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα οριστικής
εφαρμογής
Εμπλεκόμενοι φορείς (σχεδιασμού, υλοποίησης,
εποπτείας και εγκρίσεων)

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ.
και προμήθεια)

Χ

Χ

Χ

X

Χ

Χ

960.000 ευρώ

2022-2036
Δήμος Σητείας
Περιφέρεια Κρήτης
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Φορείς λειτουργίας/ ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης
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ΠΜ 7 σ τάθμευση
περιοχή ΣΕΣ : Βύρωνος, Φραγκούλη, Πιμπλή, Θερίσσου, Μύσωνος,
Φουντουλίδου, Καζαντζάκη, Κονδυλάκη, Γαλανάκη, Ελ. Βενιζέλου, Κ.
Καραμανλή, Κύπρου, Πατρ. Βαρθολομαίου, Α. Παπανδρέου, Ι.
Καποδίστρια, Ανθέων, Διονυσάδων και Μακρυγιάννη.

Νέοι Χώροι στάθμευσης (300) & Περιοχή ΣΕΣ
-

χώρος πλησίον της συμβολής Πιμπλή και
Φραγκούλη (ενδ. 50 θ),

-

χώρος πλησίον της συμβολής Σταυρακάκη και
Παπαδάκη – παιδική χαρά (υπόγεια ενδ. 80
θ),

-

χώρος πλησίον του Άλσους Χλουβεράκη (ενδ.
50 θ),

-

χώρος πλησίον της οδού Φαιστού – νότια του
Γηπέδου (ενδ. 80 θ),

-

χώρος πλησίον της συμβολής Επ. Οδού
Ιεράπετρας- Σητείας και Πραισσού (ενδ.40 θ+)
στη θέση που λειτουργεί και σήμερα χώρος
στάθμευσης,

-

χώρος πλησίον ρέματος Πεντέλης επί της Επ.
Οδού Σητείας - Παλαικάστρου (ενδ. 50 θ),
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ΠΜ 8 ασ τικό περιβάλ λον
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Έργο
Ρύθμιση
Θεσμική
Παρέμβαση

8.1 Δημιουργία πράσινων διαδρομών για ενθάρρυνση
των ενεργών μετακινήσεων

Χ

X

8.3 Παρεμβάσεις ανάπλασης και κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων σε περιοχές πέριξ σχολικών
συγκροτημάτων και άλλων χρήσεων που
συγκεντρώνουν ευάλωτους χρήστες

Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων

X

X

X

8.4 Αναβάθμιση-Επικαιροποίηση σχεδιασμού χρήσεων
γης
X

8.5 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

Χ

X

8.2 Μετεξέλιξη περιοχής κέντρου με ΣΕΣ σε ζώνη
χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων και θορύβου με
προτεραιότητα στην χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ.
και προμήθεια)

X

835.000 ευρώ
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ΠΜ 8 ασ τικό περιβάλ λον

Πράσινες διαδρομές
-

Παρόχθια διαδρομή ρέματος Πεντέλης από Παραλία προς
Πισκοκέφαλο με σύνδεση γηπέδων πλησίον σχολείων, οδού
Αρχατζικάκη και άλλων (βλ. χάρτη παρακάτω),

-

Επ. Οδός Σητείας- Παλαικάστρου (παραλιακή διαδρομή)

-

κάθετες οδοί μεταξύ Ρουσελάκη και Καζάρμα (με κλίμακες) και
σύνολο γειτονικών καθέτων,

-

Ρουσελάκη – Βιτς. Κορνάρου – Καπ. Σήφη – ΚαραμανλήΠαπανδρέου
41
Ποσειδώνος

-

ΠΜ 8 ασ τικό περιβάλ λον
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ΠΜ 9 εμπορευματικές μεταφορές
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του
Έργο

Ρύθμιση
Θεσμική
Παρέμβαση

9.1 Δημιουργία συστήματος τροφοδοσίας

X

X

9.2 Δημιουργία μικρών κέντρων αστικής εφοδιαστικής
αλυσίδας

Χ

Χ

X

9.3 Απόδοση κινήτρων για ενίσχυση των
εμπορευματικών μεταφορών με μέσα φιλικά στο
περιβάλλον
Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής
πακέτου μέτρων
Χρονική περίοδος/ χρονοδιάγραμμα οριστικής
εφαρμογής

ΥπηρεσίαΔιαδικασία
(συμπ. και
προμήθεια)
X

Χ

850.000 ευρώ
2022-2036
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ΠΜ 9 εμπορευματικές μεταφορές

Μικρό κέντρο διανομής

-

χώρος πλησίον του Λιμένα και του Άλσους Χλουβεράκη,

-

χώρος πλησίον της οδού Φαιστού – νότια του Γηπέδου,

-

Νέο αυστηρό ωράριο τροφοδοσίας με αυτοματοποιημένο
έλεγχο,

-

Αναδιάρθρωση θέσεων Φ/Ε .
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ΠΜ 10 τουρισμός
Παρουσίαση μέτρων και αντιστοίχιση με την κατηγορία του

10.1 Ανάδειξη πολύτιμων χώρων

Έργο

Ρύθμιση
Θεσμική
Παρέμβαση

ΥπηρεσίαΔιαδικασία (συμπ.
και προμήθεια)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

10.2 Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού
10.3 Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για
ενίσχυση τουριστικού προορισμού

Χ

10.4 Δημιουργία πεζοπορικών-περιπατητικών
μονοπατιών

Χ

Χ

10.5 Ανάδειξη παραλιακού μετώπου και βελτίωση
προσβασιμότητας

Χ

Χ

Προεκτίμηση συνολικού κόστους εφαρμογής πακέτου μέτρων

Χ

8.198.000 ευρώ
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Δείκτες παρακολούθησης – 25 δείκτες !! Ενδεικτικά […]
Στόχοι

Υφιστάμενη κατάσταση

Υλοποίηση στην 5ετία

Υλοποίηση στην 10ετία

Υλοποίηση στην 15ετία

Προτεραιότητα 1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις (Ενέργεια)

I. Ενσωμάτωση εναλλακτικών

0 (Δεν υπάρχουν αυτή τη

μορφών καυσίμων στα οχήματα

στιγμή ηλεκτρικά οχήματα

δημόσιου/ δημοτικού στόλου

για το Δήμο)

II. Διαμόρφωση ευνοϊκών

0 (Δεν υπάρχουν αυτή τη

συνθηκών για την χρήση

στιγμή σταθμοί φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων

οχημάτων εντός της Σητείας)

3 ηλεκτρικά οχήματα για

5 ηλεκτρικά οχήματα για

το σύνολο των οχημάτων του

χρήση στο Δήμο

χρήση στο Δήμο

Δήμου να είναι ηλεκτρικά

12 σταθμοί φόρτισης

25 σταθμοί φόρτισης

30 σταθμοί φόρτισης

40% (30% περπάτημα και

44% (32% περπάτημα και

10% ποδήλατο) στο Δήμο

12% ποδήλατο) στο Δήμο

Σητείας

Σητείας

1 μέσο/500 κατοίκους

3 μέσα/500 κατοίκους

6 μέσα/500 κατοίκους

Δεν έχουν επεξεργαστεί

Μείωση 10% του αριθμού

Μείωση 50% του αριθμού

Μείωση 100% του αριθμού

στοιχεία τροχαίων λόγω

των συμβάντων με νεκρό ή

των συμβάντων με νεκρό ή

των συμβάντων με νεκρό ή

διαθεσιμότητας

σοβαρό τραυματισμό.

σοβαρό τραυματισμό.

σοβαρό τραυματισμό.

2 σταθμοί park n ride

3 σταθμοί park n ride

4 σταθμοί park n ride

[…]

IX. Αύξηση ενεργών μετακινήσεων

XIII. Εισαγωγή εναλλακτικών και
κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης

XVII. Μείωση αριθμού τροχαίων
συμβάντων

XXIII. Ανάπτυξη ενός ενιαίου
συστήματος μεταφορών με
συνδυασμένες μετακινήσεις

30% (22% περπάτημα και 8%

35% (27% περπάτημα και 8%

ποδήλατο) στο Δήμο Σητείας

ποδήλατο) στο Δήμο Σητείας

Δεν υπάρχουν συστήματα
ηλεκτρικών κοινόχρηστων
ποδηλάτων – πατινιών

0 σταθμοί park n ride (Δεν
υπάρχουν αυτή τη στιγμή)
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Εκτίμηση κόστους μέτρων

Πακέτο μέτρων 1: Δημόσια συγκοινωνία

Υφιστάμενη κατάσταση

720.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 2: Ενεργές Μετακινήσεις και προσβασιμότητα

5.286.100 ευρώ

Πακέτο μέτρων 3: Μετακίνηση με μέσα κοινής χρήσης

190.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 4: Κίνητρα- Επικοινωνία-ΠροώθησηΕυαισθητοποίηση

201.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 5: Ηλεκτροκίνηση

1.450.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 6: Οδική ασφάλεια και οργάνωση της
κυκλοφορίας

14.400.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 7: Στάθμευση

960.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 8: Αστικό περιβάλλον

835.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 9: Εμπορευματικές μεταφορές

850.000 ευρώ

Πακέτο μέτρων 10: Τουρισμός

8.198.000 ευρώ

Συνολική εκτίμηση κόστους

33.090.100 ευρώ

ευχαριστώ
για την προσοχή σας!
Μαρία Σίτη
Α γ ρ . Το π ο γ ρ ά φ ο ς Μ η χ α ν ι κ ό ς
MSC Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος
Συνεργάτης αναδόχου

sitim.atm@gmail.com

Κανά λια ε πικοινωνίας | φορέ ων & κατοίκων

sitiasvak@gmail.com

https://sitiasvak.com/
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