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ΕγΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ~
.............~~~~~~~ ...............~

Η ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας Θα ήταν ανέφικτη

χωρίς τη σημαντική βοήΘεια κάποιων ανθρώπων, τους οποίους οφείλουμε να

ευχαριστήσουμε, αν και είναι αδύνατο να τους αναφέρουμε όλους ονομαστικά.

Αρχικά, ευχαριστούμε τους επιβλέποντες καΘηγητές κ. Άγγελο Κότω και κ.

Δημήτρη Οικονόμου για τις πολύτιμες συμβουλές, τις παρατηρήσεις τους και

την καΘοδήγηση καΘόλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Κατόπιν,

εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Κ. Νίκο Σπανίδη, διδάσκων στο Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η συμβολή του οποίου

υπήρξε καταλυτική για την παραγωγή των χαρτών, που αποτελούν βασικό

μέρος αυτής της μελέτης. Ευχαριστούμε, επίσης, και όσους άλλους

διδάσκοντες προσέφεραν τις γνώσεις τους και το χρόνο τους όταν αυτό τους

ζητήΘηκε. Ευχαριστίες οφείλονται, ακόμη, στους υπαλλήλους όλων των

υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και της Νομαρχίας Μαγνησίας για την πρόΘυμη

εξυπηρέτηση και την παροχή στοιχείων και πληροφοριών. Ιδιαίτερη ήταν η

βοήΘεια των υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου, οι

οποίοι προσέφεραν τη συνεργασία τους, όσες φορές χρειάστηκε. Τέλος, θα

θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κατοίκους της περιοχής μελέτης που

διευκόλυναν τη συλλογή των στοιχείων κατά την επιτόπια έρευνα και μας

παρείχαν τις απόψεις τους, καΘώς και όλους όσους μας στήριξαν ηΘικά σε όλη

τη διάρκεια αυτής της προσπάΘειας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α- Ι. Ευρύτερη περιοχή

Α-2. Περιοχή μελέτης

Σκίτσο

Κλίμακα Ι: 12000

(Ε.κ.)

(Ε.κ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Α-3. Περιοχές εκτός αχεδίου πόλης Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

] Α-4. Κύριο και αδιάVOΙΙCΤO οδικό δίκτυο Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.Κ.)

Α-5. Διαδρομές αστικής συγκοινωνίας Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

Α-6. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Κλίμακα Ι: Ι 2000 (Ε.Κ.)

Α-Ί. Περιοχές προστασίας ZUE Κλίμακα Ι: 12000 (ΕΚ.)

Α-8. Εμπόδια και δυνατότητες εξάπλωσης Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

1 του οικιστικού ιστού

Α-9. Χρήσεις γης ισογείου ορόφου Κλίμακα Ι: 5000 (ΕΚ.Κ.)
..

j Α-Ι ο. Χρήσεις γης πρώτου ορόφου Κλίμακα Ι: 5000 (ΕΚ.Κ.)

Α-ΙΙ. Κυρίαρχες χρήσεις γης ανά σΤ. Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

] Α-12. Περιοχές συγκέντρωσης χρήσεων γης Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

και τάσεις αυτών

Α-13. Πυκνοδομημένες περιοχές Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

j
Α-14. Τομείς όρων δόμησης Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.Κ.)

Α-15. Πραγματοποιημένος Συντελεστής Κλίμακα Ι: Ι 2000 (Ε.Κ.)

Δόμησης

Α-16. Πραγματικές αξίες γης Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

Α-Ι? Ηλικία κατασκευής κτιρίων Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.Κ.)

Α-18. Αριθμός ορόφων κτιρίων Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.Κ.)

Α-19. Γενική διάγνωση Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.Κ.)

Α-20. Προβλεπόμενες παρεμβάσεις των Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

J
ιν



Πολεοδομικών Μελετών των δύο

j συνοικιων

Α-21. Εκτός σχεδίου δόμηση Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

1
ΕΝΟΤΗΤΑΙΙΙ

Π- Ι. Προτεινόμενες παρεμβάσεις Κλίμακα Ι: 8500 (Ε.κ.)

π- Ι .α. Διατομή οδού Πευκακίων και Κλίμακα Ι: 1000 (Ε.Κ.)

]
παραλιακής οδού Νέων ΠαΥασών

Π-2. Σημεία διάνοιξης και διαπλάτυνσης Κλίμακα Ι: 10000 (Ε.κ.)

δρόμων και πεζόδρομων

Π-2.α. Διαπλάτυνση δρόμου Κλίμακα Ι: 1000 (Ε.κ.)

Π-2.β. Διάνοιξη δρόμου ή πεζόδρομου Κλίμακα Ι: 1000 (Ε.κ.)

Π-2.Υ. Ταυτόχρονη διέλευση δρόμου- Κλίμακα Ι: 1000 (Ε.Κ.)

πεζόδρομου

Π-2.δ. Μετατροπή κοινόχρηστου χώρου σε Κλίμακα Ι: 1000 (Ε.Κ.)

J
οικοδομικό τετράγωνο

Π-3. Διαδρομές αστικής συΥκοινωνίας Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

] Ι. ΑΠΟΥραφικοί τομείς Σκίτσο (Ε.κ.)

2. Κωδικοποίηση ΕΣΥΕ Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

Ι 3. Αρίθμηση Ο.Τ. κατά την Πολεοδομία Κλίμακα Ι: 12000 (Ε.κ.)

J •
Ε.Κ. : Εντός κειμένου

•'εκ.κ. : Εκτός κειμένου
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σε σχέση με τον

Δημογραφικοί δείκτες (%) το 1991

Νοικοκυριά πολεοδομικής ενότητας το Ι 99 Ι

Διάρθρωση ενεργού πληθυσμού πολεοδομικής ενότητας το 1991

Κατανομή απασχολούμενων της πολεοδομικής ενότητας το 1991

Κατηγορίες χρήσεων γης

Χρήσεις γης ισογείου και πρώτου ορόφου στις Νέες Παγασές και τη

Δημητριάδα

Χρήσεις γης ισογείου και πρώτου ορόφου στις Νέες Παγασές και τη

Δημητριάδα (ποσοστιαία κατανομή %)

Χρήσειςγης ισογείου και πρώτου ορόφου στο σύνολο της περιοχής μελέτης

"Όροι δόμησης στις Νέες Παγασές

"Όροι δόμησης στη Δημητριάδα

Πυκνότητα κατοίκησηςτης πολεοδομικήςενότητας

Κατάσταση κοινωνικήςυποδομής στη Δημητριάδα

Κατάσταση κοινωνικήςυποδομής στις Νέες Παγασές

Τελικά κέντρα των ομάδων (cIuslers)

Κατανομή των Ο.Τ. σε κάθε ομάδα (τύπο Ο.Τ.)

Ηλικία κατασκευής κτιρίων

Αριθμός ορόφων των κτιρίων

Τελικά κέντρα των ομάδων (clusters)

Κατανομή των στ σε κάθε ομάδα (τύπο Ο.Τ.)

Εξέλιξη πληθυσμού Δημητριάδας - Νέων Παγασών

Εξέλιξη πληθυσμού Δημητριάδας - Νέων Παγασών

πληθυσμό του Δήμου Βόλου και του Ν. Μαγνησίας

Πραγματικός πληθυσμός ανδρ6,ν και γυναικών ανά ηλικιακή ομάδα το 1991

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙΙΝΑΚΩΝ ~
..............~~~~~~~~~U

Πίναl<ας 10:

Ι Πίναι<ας 11:

Πίναι(ας 12 :

J Πίνακας 13:

Πίνακας 14:

Πίνακας 15:

Πίναι<ας 16:

Πίνακας 17:

Πίνακας 18:

Πίνακας 19:

Πίνακας 20:

Πίνακας 21:

Πίνακας 22:

1 Ι

l
ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Ι
Πίναιcας 1:

] Πίναιcας 2:

]
Πίναι(ας 3:

Πίναι(ας 4:

Πίνακας 5:

1 Πίναι,ας 6:

Πίναι(ας 7:

Πίναι(ας 8:

Πίναl(ας 9:
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Πίναιcας 23: Ποσοστιαία (%) κατανομή των κανονικών κατοικιών σύμφωνα με την

επιφάνεια τους (σε τ.μ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙ

Πίνακας 24: Χώροι στάθμευσης πολεοδομικής ενότητας

Πίνακας 25: Ανάγκες σε χώρους εκπαίδευσης το 2007

Πίνακας 26: Προτεινόμενοι χώροι πλατείας, πάρκου, παιδικής χαράς και αθλητικών

εγκαταστάσεων

Πίναl<ας 27: Χωρητικότητα πολεοδομικής ενότητας

Πίναιcας 28: Συνοπτική παρουσίαση των επιδιώξεων, των επιμέρους στόχων και των

προτεινόμενων μέτρω\' και παρεμβάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑιν

nίναιcας 29: Ενδεικτικές τιμές απαλλοτρίωσης και κατασκευής τεχνικής και κοινωνικής

υποδομής

Πίνακας 30: Εκτίμηση κόστους απαλλοτρίωσης και κατασκευής της προτεινόμενης

τεχνικής και κοινωνικής υποδομής

ΠAPAPTHΙVΙA Ι

Πίναιcας 1:

Πίναιcας 2:

Πίναιcας 3:

Πίναιcας 4:

] Πίναιcας 5:

Πίναιcας 6:

Πίναιcας 7:

Πίνακας 8:

Τελικά κέντρα των ομάδων (cl"s!ers)

Αριθμός περιπτώσεων σε κάθε ομάδα (cl"ster)

Ηλικία κατασκευής κτιρίων Δημητριάδας ανά στ.

Ηλικία κατασκευής κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

Τελικά κέντρα των ομάδων (ciusters)

Κατανομή στ. σε κάθε ομάδα (cluster) (τύπο σΤ.)

Αριθμός ορόφων κτιρίων Δημητριάδας ανά Ο.Τ.

Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά στ.

νιι
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Διάγραμμα 1:

Διάγραμμα 2:

Διάγραμμα 3:

Διάγραμμα 4:

Διάγραμμα 5:

Διάγραμμα 6:

Διάγραμμα 7:

Διάγραμμα 8:
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Εξέλιξη πληΘυσμού Δημητριάδας - Νέων Παγασών

Ηλικιακή πυραμίδα πληΘυσμού ανδρών και γυναικ6,ν Δημητριάδας 

Νέων Παγασών το 1991 (%0)

ΔιάρΘρωση ενεργού πληΘυσμού πολεοδομικής ενότητας το 1991

Ποσοστιαία (%) κατανομή απασχολούμενων της πολεοδομικής ενότητας

το 1991

Ποσοστό (%) κατοικίας στο ισόγειο

Ποσοστιαία (%) κατανομή των κτιρίων αποθήκευσης, των υπό

κατασκευή και κενών κτιρίων στο σύνολο των χρήσεων

Ποσοστιαία (%) κατανομή των εμπορικών καταστημάτων και των

ξενοδοχείων στο σύνολο των χρήσεων

Ποσοστιαία (%) κατανομή των εστιατορίων, των αναψυκτηρίων και των

κέντρων διασκέδασηςστο σύνολο των χρήσεων

Ποσοστιαία (%) κατανομή της κατοικίας και των υπό κατασκευή κτιρίων

στο σύνολο των χρήσεων

Ποσοστιαία (%) κατανομή των αποθηκών και των κενών κτιρίων στο

σύνολο των χρήσεων

Τελικά κέντρα των ομάδων (cIusters)

Κατανομή σΤ. σε κάΘε ομάδα (ciuster) (τύπο στ.)

Ποσοστιαία (%) κατανομή των κτιρίων σύμφωνα με την ηλικία

κατασκευήςτους

Ποσοστιαία (%) κατανομή των κτιρίων σύμφωνα με τον αριθμό ορόφων

Τελικά κέντρα των ομάδων (clusters)

Κατανομή στ. σε κάΘε ομάδα (cluster) (τύπο Ο.Τ.)

Ποσοστιαία (%) κατανομή των κανονικών κατοικιών σύμφωνα με την

επιφάνεια τους
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Περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως μέσα στον οικισμό των Νέων Παγασών

AKT1i χρησιμοποιούμενη για κολύμβηση απέναντι από το δημοτικό

πάρκο

Ακη) με θέα δύσκολα προσβάσιμη στο άσλσος των Πευκακίων

Κηρυγμένο διατηρητέο στις Νέες Γιαγασές

ΤυΠΙΙ<li κατοικία στη Δημητριάδα

Τυπικό σπίτι στις Νέες Παγασές

Λεωψόρος ΑΘηνών στη Δημητριάδα

Εκτός σχεδίου δόμηση στη Λεωφόρο ΑΘηνών
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ΓΠΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΔΕγΑΜΒ Δημοτικιi Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχιiς

Βόλου
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ΕΟΚ Ευρωπα'ίκιι ΟικοvομΙΚ11 Κοινότητα

ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

] ΕΣΥΕ EOVlKli Στατιστική γmιρεσία Ελλάδος

ΕΤΕΡΠΣ Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΧΜ ΕιδlΚ1i Χωροταξικιi Μελέτη

ΖΕΚ Ζώνη Ειδικών Κ ινιiτρων

] ΖΙ<Σ Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστll

ΖΜΣ Ζώνη Μεταφοράς Συντελεστiι Δόμησης

ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Eλi.Ύχoυ

Ι
ΖγΣ Ζώνη Vποδοχιiς Συντελεστιi Δόμησης

ΚΓιΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Σηiριξης

\ ΚΤΕΑΛ Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων

κ.γ.τ. Κέντρο γπερυψηλιiς Τάσης

] ΟΣΚ Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

Ο.Τ. Οικοδομικό Τετράγωνο

Ο.ΤΑ. Οργανισμός Τοπικiις Αυτοδιοίκησης

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα

ΓιΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΓιΜΕ-Α Πολεοδομικιi Μελέτη Επέκτασης - ΑναΟεώρησης

J Π.Σ. Πολεοδομικό Συγκρόηιμα

ΣΔ Συντελεστιiς Δόμησης
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Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων
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ίfOλιrlΚΙ;, σχΙδιο δρασιις, Είfιπrώσcις

1..1...Ε..' Ι..Σ..Α..Γ..Ω..Γ..Η=================...ii

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτελεί η εκπόνηση

πρότασης πολεοδομικής παρέμβασης στην πολεοδομική ενότητα Δημητριάδας 

Νέων Παγασών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) του Βόλου. Η ενότητα

αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο συνοικίες του Δήμου Βόλου, τη Δημητριάδα

και τις Νέες Παγασές, που βρίσκονται στο νότιο άκρο του (Χάρτες Α-Ι και Α-2).

Η επιλογή της παραπάνω ενότητας έγινε από τους μελετητές με κύριο

κριτήριο την προσιτότητα της Θέσης της, καΘώς η επιτόπια παρατήρηση της υπό

μελέτης περιοχιις είναι απαραιτητη για την καλύτερη κατανόηση των

χαρακτηριστικών της. Επίσης, το γεγονός ότι ανήκει διοικητικά στο Δήμο Βόλου

θεωρήθηκε ότι θα καθιστούσε πιο εύκολη και λιγότερο χρονοβόρα την πρόσβαση

σε στοιχεία.

Τα σημεία στα οποία θα έπρεπε να αναφερθεί κανείς, αν ιΊθελε να

σκιαγραφτΊσει συνοπτικά το προφίλ της περιοχιΊς μελέτης, είναι τα εξής:

• η σχετική απομόνωσή της, λόγω της θέσης της, από την υπόλοιπη πόλη του

Βόλου

• η παράκτια θέση της

• η χαμηλού βαθμού δόμηση, ιδιαίτερα στις Νέες Παγασές

• η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού τουριστικών δραστηριοτήτων στις Νέες

Παγασές

• η ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Οι βασικές επιδιώξεις, στα πλαίσια των οποίων θα συνταχθεί η τελική

πρόταση, είναι οι εξής:
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Όρια σΤΑ

Όρια ΩΣ Βόλου

ΑιοωΥραμμή

Ο Νομός Μαγνησίας

Ο Δήμος Βόλου

Βασικό εθνικό οδικό δίκτυο

Παραγωγή χαρτών: Epyαcn:ήΡΙO Πολεοδομικού & xωρoταξιιroύ Σxroιασμού
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Νέες Ωαγασές - Δημητριάδα

Δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο

Πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο

Σιδηροδρομική γραμμή

Πρωτεύουσα Ν. Μαγνησίας

ΈδραΟ'τ'Α.
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Ακτογραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

ΑλυΥαρόρεμα

Συνοι"Ια Νέων Παγασών

Περιοχή μελέτης

Κλίμακα

Διπλωματική ρ.ργασίο.:

Επιβλέποντες ιω.Οηγητές:

Κότιος ΆΥΥελος

Οιιωνόμου Δημήτρης

Βόλος, Φεβρουάριος 1998

Κουτσονάκ:ου Καλλιόπη

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

"Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

στην ενότ/τα Νέων ΩσΥασών 

Δημητριάδας : πολιτική, σχέδιο

δράσης, ΕΠιπτώσεις"

100 Ο 100 200 300 400 500 Mctcrs
~

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 0ΕΣΣΑΛΙΛΣ

ΤΜElΜΑ ΜElΧΛΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΟΤΥΞΗΣ

Α-2

Χάρτης
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Πρύωση πυλt;υδυμΙKιίς παρέμβασης σrην ενόΓηrα Νέων ΠαΥασών ~ Δημηrριάδας:

πολιΓιΚΙ/, σχέδιυ δράσης, επιιιrώσεις

Σε κάθετο επίπεδο

1. Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυκλοφορίας με τη δημιουργία

οργανωμένων χώρων στάΟμευσης και την πεζοδρόμηση δευτερευουσών

δρόμων.

2. Να ρυθμιστούν οι χρήσεις γης και οι τυχόν υπάρχουσες δυσλειτουργίες και να

συμπληρωθούν οι ελλείψεις σε υποδομή και εξοπλισμό.

3. Να τονωθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι τουριστικές δυνατότητες της

περιοχής, ιδιαίτερα των Νέων Παγασών.

4. Να ενσωματωθεί η πολεοδομική ενότητα στον Δήμο Βόλου και να αρθεί η

τάση απομόνωσης και εγκατάλειψης που υπάρχει σήμερα.

Σε οριζόντιο επίπεδο

1. Τα προτεινόμενα μέτρα να είναι εφικτά από άποψη χρηματοδότησης. Θα

πρέπει, δηλαδή, να εμπίπτουν σης δυνατότητες του Δήμου Βόλου να

εξασφαλίσει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

2. Τα προτεινόμενα μέτρα να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της περιοχής και

να μην τις υπερβαίνουν.

3. Να προγραμματισθεί μεσοπρόθεσμα η αντιμετώπιση των κυριότερων

πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής στο πλαίσιο της αειφορικής

. ανάπτυξης.

1.2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενότητες. Σε αυτές

γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθεί από τους μελετητές μια άρτια και

ολοκληρωμένη πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης, η οποία θα αποτελείται από

δράσεις από τη μια ουσιαστικές και από την άλλη εφικτές.

2
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Πρόταση πολεοδο}/ικι;ς παρέμβασης σιην ενόιηια Νέων Πα,/ασών . Δημηrριάδας:
πoλιrΙKιί. σχέδιο δράσης, ε7rιπrώσεις

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται σε Θεωρητικό

επίπεδο σι επιδράσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε μια περιοχή από

μια πολεοδομική επέμβαση σε αυτή. Επίσης, εξετάζεται, μέσω της μελέτης των

προδιαγραφών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της Πολεοδομικής

Μελέτης Επέκτασης-Αναθεώρησης, καθώς και ορισμένων πολεοδομικών

μελετών, αν λαμβάνονται υπόψη από τους εκάστοτε μελετητές σι πιθανές

επιπτώσεις των προτεινόμενων επεμβάσεων.

Στη δεύτερη ενότητα, όπου αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση της

περιοχής μελέτης, παρουσιάζονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά

χαρακτηριστικά αυτής και τελικά επισημαίνονται τα προβλήματα και οι

δυνατότητες ανάπτυξης.

Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν, στην τρίτη ενότητα

συντάσσεται το σχέδιο δράσης για την υπό μελέτη περιοχή, δηλαδή η πρόταση

των μελετητών.

Στην επόμενη ενότητα καταρτίζεται ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός των

συγκεκριμένων πια προτεινόμενων παρεμβάσεων μαζί με χρονοδιάγραμμα

εκτέλεσής τους, ενώ επιπρόσθετα προτείνονται πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Στην πέμπτη, τέλος, ενότητα εξετάζονται οι επιδράσεις (πολεοδομικές,

οικονομικές, κοινωνικές) που μπορεί να έχουν στην περιοχή μελέτης τα μέτρα που

προτείνονται.

Για την εκπόνηση της παραπάνω εργασίας, αφού επιλέχθηκε το

αντικείμενο και η περιοχή μελέτης, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία και τρόπος

δράσης:

• αρχικά, συγκεντρώθηκε και μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά

την περιοχή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο του Π.Σ. Βόλου και οι Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης των δύο

συνοικιών, και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή, ώστε να

αποκτήσουν οι μελετητές μια γενική εικόνα της.

)



ι

1
\

1

Ί

J

J

~

J
Ι

J

Πρύrαοη πυλεΟΟυμικιίι.; παρέμβασης πτην εvύιηrα Νι:ωΙ! Παγασών - Δημηψιάδας:
πολιrικιί. σχέδιο δράσης, εΠΙI~ώσεις

+ Κατόπιν, καταρτίστηκε η βασική δομή της εργασίας και

συγκεκριμενοποιήΘηκαν τα απαραίτητα για την εκπόνησή της στοιχεία.

ΣυλλέχΘηκαν εκείνα που ήταν άμεσα διαθέσιμα από το Δήμο Βόλου και άλλες

υπηρεσίες και έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αποκτηθούν αυτά

που δεν ήταν άμεσα προσβάσιμα, όπως για παράδειγμα τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα τελευταία, υπήρξε δυσκολία και καθυστέρηση στην

απόκτησή τους, που οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο

δημοσίευσης στοιχείων απογραφών πληΘυσμού από την ΕΣΥΕ είναι ο σΤΑ.,

η περιοχή μελέτης είναι απλώς μέρος Ο.Τ.Α., του Δήμου Βόλου. Επιπλέον, το

μικρό μέγεΘος του πληΘυσμού της συγκεκριμένης χωρικιiς μονάδας, κατέστησε

αδύνατη την απόκτηση των στοιχείων ακόμη και σε επίπεδο απογραφικών

τομέων Ι , Τελικά, τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν από την ΕΣΥΕ για το σύνολο

των τριών απογραφικών τομέων που καλύπτουν την περιοχή μελέτης, δηλαδή

των τομέων 151. 152 και 153 (Χάρτης 1 Παραρτιiματος).

+ Μετά τη συλλογ11 και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων, διεξήχθη επιτόπια

έρευνα για την καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.

+ Στη συνέχεια, συντάχΘηκε το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, αφού προηγήΘηκε ο

εντοπισμός των προβλημάτων και η επισήμανση των δυνατοτήτων της

περιοχής, μέσω της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης.

+ Τέλος, εξετάστηκαν οι συνέπειες και επιδράσεις των προτεινόμενων

παρεμβάσεων.

Ως "απογραφικός τομέας" ορίζεται η περιοχιΙ που περιλαμβάνει μέρος του οικισμού 1\

ολόκληρο τον οικισμό 11 περισσότερους οικισμούς της ίδιας κοινότητας ή ολόκληρη την

κοινότητα 11 περισσότερες από μία κοινότητες, ουδέποτε όμως μέρος ενός οικισμού με άλλο

οικισμό 11 μέρη δύο οικισμών. Για τον καθορισμό των απογραφικών τομέων λαμβάνεται υπόψη ο

αριθμός των κατοικιών, που ανέρχεται, κατά περίπτωση, σε 500 - 700 κατοικίες. Κάθε

απογραφικός τομέας έχει δικό του αύξοντα αριθμό μέσα στο νομό, στη δε Περιφέρεια

Πρωτευούσης και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης μέσα σε κάθε δ11μο ή κοινότητα.
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Ι. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ι.Ι. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ 0ΕΩΡΗTlΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙ'ΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΙ'/ΟΧΙ-Ι

Η παραγωγή και η οργάνωση του αστικού χώρου. καΘώς και τα προβλήματα

που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή αποτελούν αντικείμενο της πολεοδομίας,

αλλά και της χωροταξίας όταν κανείς αναφέρεται σε μια ευρύτερη κλίμακα που

περιλαμβάνει και τον εξωαστικό χώρο. Τόσο η πολεοδομία όσο και η χωροταξία

είναι επιστήμες με διττό χαρακτήρα, κατασταλτικό αλλά και προληπτικό.

Τα τελευταία χρόνια, με την πρόσφατη νομοθεσία, η οποία ενισχύει ως ένα

βαΘμό την ανάμειξη του κρατικού μηχανισμού και αναβαΘμίζει το ρόλο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της οικιστικής ανάπτυξης, η πολεοδομία

φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια περίοδο πιο έντονης δραστηριοποίησης. Ο

προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πολεοδομικών παρεμβάσεων

ευρείας κλίμακας αποτελούν μία διαδικασία που γίνεται πλέον με μεγαλύτερη

συχνότητα, όσον αφορά τις αστικές, τουλάχιστον, περιοχές της χώρας. Η

συμμετοχή αυτή, όμως, του κράτους καθιστά την επιστήμη της πολεοδομίας

εξαρτημένη, ως ένα σημείο, από τις κρατικές επιλογές και το θεσμικό πλαίσιο. Το

τελευταίο δε μπορεί να επιβάλει μια αποτελεσματική πολιτική σχεδιασμού. Από τη

μια, για παράδειγμα, δε συνδέει την πολεοδομική πολιτική με τους στόχους άλλων

πολιτικών, ενώ από την άλλη τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια δεν είναι δεσμευτικά.

Επιπλέον, η αυτοτέλεια του πολεοδόμου είναι σχετική, καθώς αυτός διαμορφώνει

το χώρο, μέσω της πρότασης του, μεταφέροντας τις πρoτιμ~σεις και τις

κατευθύνσεις της πολιτείας που αφορούν κατά κύριο λόγο την κοινωνικο-
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οικονομική διάρΟρωση (και το παραγωγικό σύστημα). Βέβαια, πάντα λαμβάνονται

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής που μελετάται, αλλά ο

πολεοδόμος δε μπορεί να αποκλίνει από τις επιταγές της εΟνΙΚliς χωροταξικής

πολιτικής όταν σχεδιάζει το χώρο, χωροθετώντας τις χριισεις γης και τα διάφορα

δίκτυα επικοινωνίας (Α. Καραδήμου-Γερολύμπου, Κ. Καυκούλα-Βλάχου, 1982:

Ι 0-12). Ο πολεοδόμος είναι μόνο μία από τις συνιστώσες της πολεοδομικής

πρακτικής, η οποία μέσω των επεμβάσεων της προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα

ποικίλα χωρικά προβλήματα που προκύπτουν, συνυπολογίζοντας διάφορους

παράγοντες που "έχουν έντονα πολιτικό χαρακηΙρα, ξεκινούν από οικονομικο

κοινωνικές και ιδεολογικές αναγκαιότητες και απαντούν σε αντιφατικές

διεκδικήσεις με συχνά αβέβαιη ισορροπία" (Α. Καραδήμου-Γερολύμπου, Κ.

Καυκούλα-Βλάχου, 1982: 11).

Με άλλα λόγια, ο πολεοδόμος πρέπει, αφού ερευνήσει και διαγνώσει τα

προβλήματα του χώρου, να προσπαθήσει να τον οργανώσει ορθολογικά. Βέβαια,

δεν προχωρεί στο σχεδιασμό ως αυτόνομος και αυτεξούσιος επαγγελματίας, αλλά

έχοντας ως γνώμονα τους στόχους και τους περιορισμούς του φορέα ανάθεσης,

καθώς και τις ανάγκες των κατοίκων της υπό μελέτη περιοχής, προσπαθεί να

διαπραγματευτεί και να συντονίσει τα διάφορα συμφέροντα, ώστε τελικά να

αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η αναρχία στην εκμετάλλευση του χώρου.

Η "πολιτική" διάσταση που αποκτά η πολεοδομία, ο τρόπος εφαρμογής της

και οι ανεπαρκείς συχνά μηχανισμοί και φορείς της (τουλάχιστον στην Ελλάδα)

έχουν τελικά ως συνέπεια τη δημιουργία και συνεπή εφαρμογή μιας άλλης

ανεπίσημης επιστήμης, της "παρα-πολεοδομίας". Η τελευταία ·Οα μπορούσε

πράγματι να χαρακτηριστεί ως επιστήμη, αφού τηρείται με μεγάλη συνέπεια,

ακολουΟώντας τυπικά τη νόμιμη πολεοδομία. Άλλωστε, δε μπορεί να νοηΟεί χωρίς

αυτή. Η "παρα-πολεοδομία" αναφέρεται στη δράση των οικοπεδεμπόρων -ή

καλύτερα οικοπεδοφάγων-, στην κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων τόσο στην

εντός όσο και στην εκτός σχεδίου περιοχή, που αποτελούν ένα ενδημικό

φαινόμενο, και στην παράκαμψη του θεσμικού πλαισίου μέσω της εξεύρεσης
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τρόπων εκμετάλλευσής του, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα νομική κάλυψη (Δ.

Φιλιππίδης, 1990: 192-213)

Μια πολεοδομική παρέμβαση δεν είναι απλά μια επέμβαση στο φυσικό

χώρο, αλλά και μια ρύθμιση του κοινωνικού χώρου και του παραγωγικού

συστήματος. Έτσι, δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπονται ή να μη τυγχάνουν της

πρέπουσας βαρύτητας τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η οποιαδήποτε

παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα- αποτελέσματα τα οποία, πρέπει να σημειωθεί, δεν

είναι πάντα προφανή και άμεσα.

Οι επιδράσεις που προκαλούνται δεν είναι μόνο πολεοδομικές, αλλά

εισχωρούν και στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ι-Ι ρύΘμιση των χρήσεων

γης, που αποτελεί το κύριο εργαλείο μιας πολεοδομικής παρέμβασης, μπορεί να

οδηγήσει σε μια σειρά "αλυσ'.8ωτών αντιδράσεων", από τις οποίες άλλες

συμβαίνουν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή της παρέμβασης και

άλλες χρειάζονται πολύ χρόνο για να γίνουν εμφανείς. Πασικές πολεοδομικές

επιδράσεις είναι η ανακατανομή των χρήσεων γης, η αλλαγή της πυκνότητας

δόμησης και κατοίκησης. Σε οικονομικό επίπεδο, οι επιδράσεις αφορούν κυρίως

την απασχόληση, τη δομή του παραγωγικού συστήματος, την προσέλκυση νέων

δραστηριοτήτων, τη μεταβολή της αξίας των ακινήτων και συνεπώς την αξία της

περιουσίας των ιδιοκτητών καΘώς και τις μεταβολές στην αγορά ακινήτων. Τέλος,

πολύ σημαντικές είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με την ποιότητα

ζωής και σχετίζονται με τις εξυπηρετήσεις των κατοίκων, την κυκλοφορία των

πεζών και των οχημάτων, την ποιότητα των κτισμάτων και του περιβάλλοντος. Όλα

αυτά αποτελούν παραδείγματα πιΘανών επιδράσεων, άλλων άμεσων και άλλων πιο

έμμεσων.

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το πρώτο και γενικό αποτέλεσμα που

προκύπτει όταν λαμβάνει χώρα μια πολεοδομική επέμβαση, οποιασδήποτε

κλίμακας, είτε γίνεται σε αδόμητο χώρο είτε αφορά την ανάπλαση ή εξυγίανση

μιας περιοχής, είναι η παραγωγή υπεραξίας στη γη τόσο στην ίδια την περιοχή όσο

και στις γειτονικές της. Στο σημείο αυτό ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος του
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φορέα που πραγματοποιεί την επέμβαση, καθώς από τους στόχους του εξαρτάται

σε ποιον θα περιέλθει η παραγόμενη υπεραξία, δηλαδή αν αυτή θα αποτελέσει

αντικείμενο κερδοσκοπίας, αν Οα χρησιμοποιηθεί προς όφελος του κοινωνικού

συνόλου ή αν θα υπάρξει συνδυασμός και των δύο. (Καραδήμου-Γερολύμπου Α.,

Καυκούλα-Βλάχου Κ., 1982: 16-17)

Για παράδειγμα, η χωροθέτηση των συλλογικών εξυπηρετήσεων (εμπορικές,

εκπαιδευτικές, υγείας, πνευματικές, αΘλητικές κ.λ.π.), που γίνεται με σκοπό την

ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου, είναι ιδιαίτερα σημαντική καΘώς αποτελεί

προσδιοριστικό στοιχείο του δυναμικού ανάπτυξης της περιοχής και της ελκτικής

της ικανότητας. Επίσης, ο τρόπος χωροΘέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

επηρεάζει την παραγωγικότητα ή την αποδοτικότητα τους. Σε συνδυασμό με τη

μεταφορική υποδομή και τις υπόλοιπες εγγύς δραστηριότητες είναι δυνατό να

δημιουργηθούν εξωτερικές οικονομίες, αλλάζοντας στο σημείο εκείνο τι] μορφή

του οικισμού.

Βέβαια, μια πολεοδομική παρέμβαση, οποιασδήποτε κλίμακας, ενδέχεται να

έχει όχι μόνο θετικές συνέπειες, αλλά και παρενέργειες. Η χωροθέτηση για

παράδειγμα μιας οχλούσας χρήσης σε ένα σημείο του οικισμού είναι δυνατό να

υποβαθμίσει τη γύρω περιοχή, προκαλώντας αρνητικές εξωτερικές οικονομίες ή να

ενέχει αρνητικές οικονομικές εΠΙΠίώσεις για μια άλλη δραστηριότητα. Επιπλέον,

είναι πιθανό η αγορά γης να μην αντιδράσει άριστα και να μην οδηγήσει σε

βέλτιστες λύσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός

που να ενσωματώνει στην τιμή της γης τις παρενέργειες που προκύπτουν από

ορισμένες χωροθετήσεις (Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου, Γ. Πυργιώτης, 1994: 0-5).

Έτσι, η υλοποίηση ενός έργου σε μια περιοχή, που αποτελεί ταυτόχρονα

σημαντική επένδυση κεφαλαίου και αιτία μείωσης συγκεκριμένων φυσικών ή

ανθρωπογενών πόρων, μπορεί να είναι μια λύση, μέσω της τόνωσης μακροχρόνια

της οικονομίας και της ανάπτυξής που οφείλεται στις άμεσες, έμμεσες ή

παρελκόμενες επενδύσεις KαιJή στην αύξηση των προσωρινών και μόνιμων θέσεων
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εργασίας, μέσω της βελτίωσης της υποδομής και των κάθε μορφής δικτύων της

περιοχής, μέσω της εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα που αφορούν τη διατήρηση

της πολιτιστικής και πνευματικής παράδοσης της περιοχής, μέσω, δηλαδή, της

σταδιακής αλλά σταθερής βελτίωσης αυτών των χαρακτηριστικών που καθορίζουν

την ποιότητα ζωής της περιοχής. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει και μεγάλο

πρόβλημα όταν επιτυγχάνει λίγα ή και κανένα από τα παραπάνω, όταν δημιουργεί,

διατηρεί ή επαυξάνει περιβαλλοντικά προβλήματα, όταν απαιτεί τη συνεχή

οικονομική εκταμίευση του κράτους για να διατηρηθεί σε λειτουργία, όταν απαιτεί

μεροληπτικές διοικητικές ή νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να διατηρήσει την

ανταγωνιστικότητα ή βιωσιμότητά του και όταν προκαλεί περισσότερα

προβλήματα σε αριθμό και ένταση από αυτά που λύνει (Μ.Ν. Παπανικολάου,

1996: 15).

Ι-Ι κατεξοχήν περιοχή που χρίζει άσκησης τιις πολιτικής χρήσεων γης είναι η

περιαστική ζώνη των πόλεων. Μια κατάλληλα μελετημένη πολεοδομική

παρέμβαση στην τελευτα'-α. όπου ο χώρος δεν είναι ακόμη διαμορφωμένος και η

ανάπτυξη είναι χαμηλού βαθμού, είναι απαραίτητη γιατί έχει ως συνέπεια την

προστασία των ευαίσθητων περιοχών (δάση, αρχαιολογικοί τόποι, βιότοποι κλ.π.),

την εξασφάλιση αποθέματος γης για το Δημόσιο και την έγκαιρη οργάνωση των

απαραίτητων εκτάσεων για τις μελλοντικές απαιτήσεις των χρήσεων γης (Π.

Γετίμης, 1989: 56).

1.2. ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΖΠΤΠΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ;

Καθίσταται προφανές από τα παραπάνω ότι μια πολεοδομική παρέμβαση

παίζει καταλυτικό ρόλο, ρυθμίζοντας χωρικά μια περιοχή και επιφέροντας

ταυτόχρονα μεταβολές στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Το ζήτημα,

επομένως, των επιδράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει πάντα να

λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας παρέμβασης. Για να είναι, όμως, αυτό

9
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δυνατό θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη στο θεσμικό πλαίσιο της

πολεοδομίας και στους μηχανισμούς που αυηi χρησιμοποιεί.

Με την ισχύουσα νομοθεσία. ο κύριος τρόπος παρέμβασης σε μια αστική

περιοχή είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). που κινείται σε ευρύτερο και

γενικότερο επίπεδο, και η ΠολεοδομΙΚlj Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης (ΠΜΕ

Α), η οποία αποτελεί εξειδίκευση των κατευθύνσεων του ΓΠΣ. Αυτά, βέβαια,

αφορούν μόνο τον εντός σχεδίου πόλεως χώρο. Για τον περιαστικό χcJ)ρο που είναι

εκτός σχεδίου πόλεως, λόγω έλλειψης ενός συστήματος ρυθμίσεων των χρήσεων

γης σε αυτήν, τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η Ζώνη Οικιστικού

Ελέγχου (ΖΟΕ) και οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ). Καμιά, όμως, από τις

δύο δεν αναπληρώνει το κενό που υπάρχει. με αποτέλεσμα συχνά οι αθρωπογενείς

παρεμβάσεις να επιδρούν (ι.pVΗΤΙKά στο χώρο.

Η σημαντικότητα των επιδράσεων μιας πολεοδομΙΚ1iς παρέμβασης καθιστά.

κατά τους μελετητές, απαραίτητη την εξέταση τους στο πρακτικό επίπεδο, πέρα του

θεωρητικού. Τίθεται. έτσι. το ερώτημα του αν και σε ποιο βαθμό λαμβάνονται

υπόψη οι πιθανές 1i επιθυμητές επιδράσεις των προτεινόμενων παρεμβάσεων όταν

εκπονείται μια μελέτη πολεοδομικής παρέμβασης. Για να δοθεί μια απάντηση.

κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν οι προδιαγραφές σύνταξης ενός ΓΠΣ ή μιας ΠΜΕ

Α. που όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τα κύρια μέσα ρύθμισης του αστικού

χώρου.

Αυτό που διαπιστώθηκε μετά την εξέταση είναι ότι σε κανένα από τα δύο

δεν τίθεται το ζήτημα των επιπτώσεων. Τόσο το ΓΠΣ όσο και η ΠΜΕ-Α

αποτελούνται από ένα τμήμα ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή

μελέτης. η οποία. όσον αφορά το πρώτο. κινείται σε πιο γενικό και χωροταξικό

επίπεδο. ενώ περνάει σε χαμηλότερο και καθαρά πολεοδομικό επίπεδο στη

δεύτερη. Στο τμήμα της πρότασης που ακολουθεί αναλύονται οι προτεινόμενες

παρεμβάσεις. οι οποίες. βέβαια, προσπαθούν να αναπληρώσουν τις πιθανές

ελλείψεις της περιοχής, να διoρθιί)I~01)ν τυχόν δυσλειτουργίες και να ικανοποιήσουν

τους στόχους που τέθηκαν αρχικά. αλλά, παρόλα αυτά. τα αποτελέσματα και οι
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συνέπειες που μπορεί να προκύψουν δεν εξετάζονται με την πρέπουσα βαρύτητα

πουθενά. Κατά τη γνώμη των μελετητιi)ν, αυτό αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα του

θεσμικού πλαισίου, καθώς αφήνεται ημιτελής η προσπάθεια για σύμμετρη

ανάπτυξη του εκάστοτε υπό μελέτη οικισμού.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στο ΓΠΣ υπάρχει μια ενότητα η οποία

εξετάζει τα μελλοντικά μεγέθη του πληθυσμού, των νοικοκυριών, της

απασχόλησης και των οικονομικών δραστηριοηiτων, με βάση ης τάσεις εξέλιξης

των βασικών KoινωνΙKO~OΙKoνoμΙKών μεγεθών και τις επιπτώσεις των

προγραμματισμένων έργων. Eπίσ~ς, γίνεται εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική

υποδομή. Αυτά, όμως, δεν καλύπτουν το ζήτημα των επιπτώσεων, το οποίο είναι

πολύ πιο πολύπλευρο. Η χωροθέτηση, για παράδειγμα, μιας τουριστικής μονάδας

σε μια περιοχή μπορεί να προκαλέσει την προσέλκυση και άλλων συγγενών

δραστηριοτήτων (τουρισμού ή αναψυχιiς), να αυξήσει τις τιμές γης στη ζώνη που

βρίσκεται. να δημιουργήσει νέες θtσcις απασχόλησης ή και να προκαλέσει

ηχορύπανση. Όλα αυτά. είναι σαφές, ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και

να εκτιμηθούν με ακρίβεια, θα μπορούσε, όμως, να καταγραφούν σε θεωρητικό

τουλάχιστον επίπεδο. Στην ελληνική νομοθεσία εκλείπει ένας τέτοιος μηχανισμός

τυποποιημένης ~'ιεθoδoλoγίας για τον εντοπισμό και την εκτίμηση των επιπτώσεων

μιας πολεοδομικής παρέμβασης.

Η παρατήρηση αυτή επεκτείνεται και στις ΕΧΜ. Από την εξέταση των

προδιαγραφών τους συμπεραίνεται ότι δεν προτείνεται συγκεκριμένα κάποιος

τρόπος για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων ούτε ένας αριθμός πεδίων όπου θα

έπρεπε να εξεταστούν αυτές. Ωστόσο, οι ΕΧΜ φαίνεται να έχουν προχωρήσει ένα

βήμα παραπέρα από ότι τα ΓΠΣ, αφού έχοντας ως αντικείμενο σε γενικές γραμμές

την ανάπτυξη μιας περιοχής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικολογική

ισορροπία, εντοπίζουν τα αίτια των σοβαρών προβλημάτων που παρεμποδίζουν

την ορθολογική ανάπτυξη σε μία εκτός σχεδίου περιοχή, διερευνούν και εκτιμούν

τις δυνατότητες ανάπτυξης με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και

αξιολογούν την σκοπιμότητα των επεμβάσεων με βάση τις θετικές επιπτώσεις στο

ι ι
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περιβάλλον και το "σχετικό όφελος" που προκύπτει όχι μόνο για την περιοχή

άμεσης επΙΡΡοιiς (περιοχιi μελέτης-επέμβασης), αλλά και για τις γύρω, την

ευρύτερη περιοχή li τη χώρα. Η ελαχιστοποίηση, δηλαδιi, των καταστρεπτικών

συνεπειών στο περιβάλλον από τη χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων,

αποτελεί κριτήριο για τη σύνταξη των προτάσεων. Βέβαια, πρέπει να παρατηρηθεί

ότι οι ΕΧΜ, λόγω του αντικειμένου και των στόχων της, περιορίζεται στην ουσία

στη θεωρητικιί εξέταση των περιβαλλοντικών μόνο επιπτώσεων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πρόβλεψη των επιδράσεων θα lirav πιο

εύκολη, αν γινόταν αξιολόγηση των πολεοδομικών παρεμβάσεων. Η αξιολόγηση

αυηί είναι ιδιαίτερα ΧΡlίσιμη όχι μόνο όταν γίνεται εκ των υστέρων (ex post), αλλά

τόσο και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (on going) όσο και εκ των προτέρων

(ex ante), πριν δηλαδή αρχίσει η εκτέλεσή της. Έτσι, τα συμπεράσματά της Οα

μπορούσαν να αποτελέσουν για τους μελετητές μια έμπιστη πηγή παροχής

γνώσεων και εμπειριών και έναν αξιόπιστο και αξιόλογο οδηγό για μελλοντικές,

παρόμοιου τύπου, παρεμβάσεις.

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω και έπειτα από την ανάγνωση αρκετών και

ποικίλων πολεοδομικών μελετών παρέμβασης σε επίπεδο τόσο τμήματος πόλης

όσο και ευρύτερης περιοχής, συμπεραίνεται ότι γενικά οι επιπτώσεις των

προτεινόμενων έργων αποτελούν ένα ζήτημα που δε θίγεται ικανοποιητικά στις

μελέτες, είτε αυτές είναι ΓΠΣ, ΠΜΕωΑ, ΕΧΜ είτε είναι πιο τομεακές και πιο

εξειδικευμένες.
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1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1.1. Η πόλη του Βόλου

«...Όποιος δεν είδε το Βόλο, να πάει να τον ιδεί,

κι αν τον είδε, να πάει να τον ξαναδεί. Γιατί η

πολιτεία ετούτη είναι μία από τις μεγάλες

απλοχεριές της ζωΙ1ς, που αν έρθεις στον κόσμο

και ξεχάσεις να τις χαρεις, είναι σα να ξέχασες

γιατί 1)ρθες ... »

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΙ-ΙΣ

Ο Βόλος είναι μία από τις πόλεις μεσαίου μεγέθους της Ελλάδας με

πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους και συγχρόνως αποτελεί μια από

τις ομορφότερες πόλεις της χciψας. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της χώρας,

απέχοντας ίση σχεδόν απόσταση από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, την Αθήνα

και τη Θεσσαλονίκη. Είναι χτισμένος στο βορειοδυτικό μυχό του Παγασητικού

Κόλπου και εκτείνεται ως τις παρυφές του Πηλίου, Το λιμάνι του στο παρελθόν

αποτέλεσε το σημαντικότερο παράγοντα επικοινωνίας ολόκληρης της αγροτικής

περιφέρειας της Θεσσαλίας με το\' υπόλοιπο κόσμο και προσδιόρισε κατά μεγάλο

μέρος το ρόλο του Βόλου προσδίδοντας του τη σημερινή του φυσιογνωμία.

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης είναι

αποτέλεσμα της σχέσης πόλη· βουνό· θάλασσα, της μικρασιατικής κουλτούρας
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και της προοδευτικής πνευματικής της παράδοσης. Τα δύο οικοσυστήματα. ο

Παγασηnκός Κόλπος και το Πιiλιο, καθορίζουν ευρύτερα τη μορφολογία της

περιοχής και χαρίζουν στην πόλη μοναδικότητα από άποψη ανθρωπογενούς και

φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Βόλος έΧεJ ζωή 150 χρόνων περίπου, αφού μόλις το 1845 άρχισε να

δημιουργείται. Ωστόσο. μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Θέση του και η

ευημερία των κατοίκων των χωριών του Πηλίου. συνετέλεσαν ώστε να έχει μεγάλη

ανάπτυξη και σήμερα να κατέχει μία από τις πρώτες Θέσεις μεταξύ των

μεγαλύτερων ελληνικών πόλεων.

Όσον αφορά την προέλευση της ονομασίας του, υπάρχουν αρκετές εκδοχές.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα από τους

Τούρκους, ο λογιοτατισμός και η ορχαιολατρεία ήθελαν η πόλη του Βόλου να έχει

και τη γλωσσική της ρίζα στην αρχαία lωλκό. Ο Βόλος, δηλαδή, αποτελούσε

παραφΘορά της λέξης «Ιωλκός» (Ιωλκός, Γιωλκός, Γωλκός, Γωλός, Βώλος), γι

αυτό και στα πρώτα χρόνια μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας το «Βώλος»

γραφόταν με ωμέγα (Π. Κ. Κατσιρέλος, 1993).

Αργότερα άλλοι γλωσσολόγοι διατύπωσαν την άποψη πως το «Γόλος». που

αποτελούσε και την παλιότερη ονομασία του Κάστρου. στον ίσκιο του οποίου και

χτίστηκε, από το 1840 περίπου, η νεώτερη πόλη, είναι σλαβικής προέλευσης.

Μάλιστα, προήλΘε από τ/ λέξη - ~oπωνύμιo «γκόλο» που άφησαν οι Σλάβοι κατά

την κάΘοδο και εγκατάσταση τους στη Θεσσαλία τα μεσαιωνικά χρόνια και

σημαίνει γυμνός, άδεντρος τόπος (ibid).

Η τρίτη εκδοχή υποστηρίζει ότι η λέξη «Γόλος» δεν είναι σλαβικής

προέλευσης, αλλά προήλΘε εκ παραφΘοράς της ελληνικής λέξης «βόλος», που

σημαίνει δίχτυ, ψάρεμα και σχετίζεται με τις πρώτες αλιευτικές συνήθειες των

οικιστών της νεώτερης πόλης (ibid).

Τέλος, σύμφωνα με την άποψη του Π. Κατσιρέλου, η λέξη «Βόλος» έχει τη

ρίζα της στη φράγκικη γεωγραφική και ναυτική λέξη «GoI[o», που σημαίνει

θαλασσινός κόλπρς (ibid).
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Η ονομασία Γόλος αναφέρεται για πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα του

Βυζαντίου KαVΤαKOυζηνό το 1333 μ.Χ .. Ο Bυζαvτινός Βόλος ήταν χτισμένος στο

λόφο των Αγίων Θεοδώρων, όπου Θεωρείται ότι υπήρχε η αρχαία Ιωλκός. Η

Ιωλκός άνΘησε από το 1600 π.Χ. μέχρι το τέλος της δεύτερης χιλιετηρίδας περίπου

και ήταν το λιμάνι απ' όπου ξεκίνησε η Αργοναυτική εκστρατεία με αρχηγό τον

Ιάσονα. Αργότερα. με την κάθοδο των MαγVΉτων, χτίστηκαν στην περιοχή και

άλλες πόλεις, ανάμεσα τους και η Δημητριάδα που τελικά τις επισκίασε, ενώ η

Ιωλκός άρχισε να παρακμάζει, Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια χτίστηκε το Κάστρο

της Δημητριάδας (π. Κ. Κατσιρέλος, 1993).

Έναν αιώνα αργότερα, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το κάστρο

καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, ενώ οι χριστιανοί κάτοικοί του βρίσκουν

καταφύγιο στα χωριά του Πηλίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τα

χωριά αυτά ιδιαίτερα έντονα. Επίσης, μεγάλη άνθηση γνώρισε και το λιμάνι του

Βόλου, το οποίο εξελίχθηκε σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο ναυτικού

εμπορίου, αφού αποτελούσε διέξοδο για τη διακίνηση των προ'ίόντων όλης της

Θεσσαλικής ενδοχώρας.

Βέβαια, ο Βόλος γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη μετά την απελευθέρωση του

Κάστρου από τον τουρκικό ζυγό. Οι πρώτες αποθήκες και τα πρώτα μαγαζιά, που

ήδη είχαν αρχίσει να χτίζονται γύρω από το Κάστρο από τους Πηλιορείτες,

αποτέλεσαν τον πυρήνα του νέου αποκλειστικά ελληνικού οικισμού που πήρε πια

το όνομα Βόλος. Η οικιστική του ανάπτυξη επιταχύνεται αργότερα με τον ερχομό

το 1922 11.000 με 12.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι

εγκαταστάθηκαν σε ξεχωριστό συνοικισμό που ονομάστηκε Νέα Ιωνία.

Ταυτόχρονα ο Βόλος γνωρίζει μεγάλη βιομηχανlΚιi, βιοτεχνική και εμπορική

ανάπτυξη, καθώς και πρόοδο των ναυτικών του μεταφορών (ibίd).

Ο Βόλος, μετά τη μακρόχρονη πορεία κατά τη διάρκεια της οποίας γνώρισε

μεγάλη άνθηση και τα τελευταία χρόνια παρακμή της βιομηχανίας του, αποτελεί

σήμερα πόλο κυρίως εμπορίου και υπηρεσιών και λιγότερο δευτερογενούς

εργασίας. tνlάλιστα κατά την τελευταία εικοσαετία καθοριστικό ρόλο στην

Ι 5
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οικονομία της περιοχής έπαιξε ο τουρισμός, γεγονός που οφείλεται στις τουριστικές

δυνατότητες του Βόλου, καθώς και στη σχέση του με τις κατεξοχήν τουριστικές

περιοχές του νομού, δηλαδ,j το π,jλιο και τα νησιά των Σποράδων. (0. Μαλούτας,

1995: 16-20,141-163,310-313)

Αξίζει να αναφερθεί ότι η οικιστική μορφή του Βόλου έχει αλλάξει

σημαντικά μετά τους σεισμούς του 1955- Ι 956, που προκάλεσαν σημαντικές

καταστροφές με αποτέλεσμα η πόλη να αποκτήσει νέα πυκνά, μοντέρνα και

αντισεισμικά κτίρια, χωρίς όμως τη γραφικότητα των παλιών, που ύμνησε ο

Λουντέμης (Π. Κ. Κατσιρέλος, 1993).

1.1.2. Οι Νέες Παγασές και η Δημητριάδα

Μια από τις περιοχές που συνετέλεσαν στην τουριστική ανάπτυξη του

σύγχρονου Βόλου είναι η συνοικία των Νέων Παγασών, που εκτείνεται στη δυτική

παραλιακιι ζώνη του Παγασητικού κόλπου. Σε αυτή aVllKEt η περιοχή Πευκάκια, ο

οικισμός και η παραλία των Νέων Παγασών, μέχρι το λόφο του Αγίου Στεφάνου. Ο

τελευταίος αποτελεί ξεχωριστή συνοικία και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται

αποκαλείται συνήθως «Σωρός>}. Η περιοχή αυτή, μαζί με την διπλανή συνοικία της

Δημητριάδας, διαθέτει μια πλούσια ιστορία που ξεκινά από τη νεολιθική εποχή και

φτάνει μέχρι τις μέρες μας, καθώς σε αυτήν δημιουργήθηκαν και άκμασαν

σημαντικοί προϊστορικοί οικισμοί, όπως οι Παγασές, η Ιωλκός, η Δημητριάδα,

καθώς και η μικρότερη πόλη των Αμφανών,

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανασκαφές που έγιναν στις αρχές του αιώνα

μας, εξακριβώθηκε ότι λίγο πιο κάτω από τα Πευκάκια και στη θέση των

σημερινών Νέων Παγασών, υπήρχε η αρχαία πολιτεία των Παγασών, η οποία

αποτελούσε το επίνειο της σπουδαίας πόλης των Φερών (σημερινό Βελεστίνο).

Ωστόσο, ως τον 60 περίπου αιώνα π,Χ. ήταν ένας μικρός συνοικισμός από ψαράδες
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και γεωργούς, που δεν κατείχε κανένα σημαντικό ρόλο στη γύρω περιοχή (Γ.

Κορδάτος, 1960).

Αργότερα, όταν η οικονομία διευρύνΘηκε και άρχισε το εμπόριο ανάμεσα

στις ελληνικές πόλεις, σι Παγασές άρχισαν να προοδεύσυν και έγιναν η εμπορική

σκάλα της Θεσσαλίας. Παράλληλα, ανέπτυξαν τη ναυτιλία τους και με το λιμάνι

τους εξυπηρετούσαν τις εμπορικές συναλλαγές με τις γύρω περιοχές. Επίσης,

αξιοσημείωτο είναι ότι οι Παγασές αποτελούσαν μεγάλο κέντρο εξαγωγής

σκλάβων, καΘώς και σtταριού και κρέατος. Ωστόσο, ποτέ δεν έπαψαν να

εξαρτώνται από τις Φερές (Γ. Κορδάτος, ί 960).

Κοντά στις Παγασές υπήρχε ένας ακόμη μικρός οχυρωμένος οικισμός, οι

Αμφανές, που τοποθετούνται στη σημερινή θέση Άγιος Στέφανος και στις οποίες

υπήρχε το αρχαϊκό ιερό του Απόλλωνα (ibid).

Σύμφωνα με τα μυΙCΗναYKά ευρήματα, την ίδια εποχή παράλληλα με τις

Παγασές υπήρχε και η αρχαία πόλη lωλκός. Βέβαια, οι θέσεις στις οποίες

υποστηρίζεται ότι έζησε αυτή είναι τρεις: τα Πευκάκια, η συνοικία των Παλιών

(στο Βόλο) και το Διμιjνι. Με βάση τους αρχαιολόγους τα Πευκάκια αποτελούσαν

το λιμάνι της πόλης, από όπου ξεκίνησε η Αργοναυτική εκστρατεία με αρχηγό τον

Ιάσονα. Ωστόσο, η θέση αυτή, όπως και το Διμήνι εγκαταλείφΘηκαν για άγνωστους

μέχρι σήμερα λόγους και μάλιστα σε εποχή ακμής. Έτσι η πόλη συνέχισε να

υπάρχει στα Παλιά, χάνοντας σιγά σιγά το παλιό της μεγαλείο, αφού το λιμάνι της

μπήκε σε δεύτερη μοίρα μετά την ανάπτυξη των Παγασών (Γ.Χουρμουζιάδης,

Π.Ασημακοπούλου - Ατζάκα, Κ.Α.Μακρής, 1982).

Η Ιωλκός γνώρισε αρκετές περιπέτειες στο τέλος του 60υ αιώνα π.Χ.. Δεν

υπάρχουν, όμως, μαρτυρίες που να καΘορίζουν πότε παρουσίασε μεγάλη ακμή και

πότε καταστράφηκε από τους εμφύλιους σπαραγμούς. Είναι σίγουρο πάντως, ότι η

Ιωλκός κατακτήθηκε από το Φίλιππο, το βασιλιά των Μακεδόνων, μετά την

κατάκτηση και των Παγασών. Οι μακροχρόνιες συγκρούσεις που ακολούΘησαν το

θάνατο του Μ. Αλέξανδρου για τη διεκδίκηση της βασιλικής εξουσίας είχαν ως

αποτέλεσμα τον περιορισμό των εμπορικών ανταλλαγών στον Παγασητικό κόλπο.
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Έτσι, τόσο η Ιωλκός όσο και οι Παγασές περνούσαν μεγάλη οικονομική κρίση (Γ.

Κ. Κορδάτος, 1960).

Ο γιος του Αντιγόνου, στρατηγού του Μέγα Αλέξανδρου, ο Δημήτριος ο

Πολιορκητής έγινε βασιλιάς του κράτους της Μακεδονίας το 294 π.χ.. Μια από τις

πρώτες του ενέργειες ήταν η ίδρυση μιας νέας πολιτείας (το 293 π.Χ.) πολύ κοντά

στις αρχαίες Παγασές. με σκοπό τον οικονομικό και στρατιωτικό έλεγχο της

περιοχής. Η νέα αυτή πόλη πήρε το όνομα του ιδρυτή της και ονομάστηκε

Δημητριάδα. Ο Δημήτριος συνοίκισε στην ίδια θέση όλα τα παρακμασμένα

πολίσματα της περιοχής και οδήγησε σε μεγάλη παρακμή την Ιωλκό και τις

Παγασές καταλαμβάνοντας τελικά και το χώρο της τελευταίας. Στα μετέπειτα

χρόνια η Δημητριάδα οργανώθηκε πολεοδομικά. Τότε χτίστηκε το τείχος της

πόλης, το ανάκτορο της, η ιερή αγορά, το Θέατρο, το ηρώο και το στάδιο ή

ιππόδρομος, απομεινάρια T(ιJν οποίων υπάρχουν στην περιοχή μέχρι σήμερα (Γ. Κ.

Κορδάτος, 1960).

Η Δημητριάδα στη ρωμαϊκή εποχή έχασε τη σπουδαιότητα της, παρέμεινε

όμως η πρωτεύουσα του «Κοινού) των Μαγνήτων (MαγVΗσιακή Συμπολιτεία).

Από τον Ι ο αιώνα Π.Χ. είχε αρχίσει να συρρικνώνεται. Εγκαταλείφθηκε το

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της και ο οικιστικός πυρήνας στη ρωμαϊκή εποχή

βρισκόταν στα βόρεια της νοητής ευθείας μεταξύ του Θεάτρου και του ανακτόρου

ως τη θάλασσα. Δημιούργημα πιθανότατα των αρχών του 40υ αιώνα μ.Χ. είναι το

τεράστιο τεχνικό έργο που έγινε για την υδροδότηση της πόλης. Το υδραγωγείο

έφερνε νερό στη Δημητριάδα από το Πήλιο. Σήμερα σώζονται μόνο οι πεσσοί

πάνω στους οποίους στηρίζονταν η χτιστή αύλακα (σημερινή περιοχή «ΔόνΤΙα»)

(Α. Μπάτζιου - Ευσταθίου, 1995).

Στην παλαιοχριστιανική εποχή η Δημητριάδα απέκτησε πλούσια και

κοσμικά κτίρια, καθώς και δύο ναούς, ενώ η σπουδαιότητα της ήταν ιδιαίτερα

αυξημένη την εποχή του lουστινιανού. Επίσης, συνεχίζει να ευημερεί σε όλη τη

διάρκεια της βυζαντινής περιόδου. Το 140 αιώνα παραδίδεται με το όνομα Mitra.

Μετά την τουρκική κατάκτηση άΡλισε να παρακμάζει, αφού όλος ο πληθυσμός της
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είχε μετοικήσει στην πόλη του Βόλου και κυρίως στα χωριά του Πηλίου

(Γ.Χουρμουζιάδης, Π.Ασημακοπούλου - Ατζάκα, Κ.Α.Μακρής, 1982).

1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣlΟ

Πριν την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης

είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν υπάρχουν άλλες μελέτες που να την αφορούν,

ώστε να εντοπιστούν οι παρεμβάσεις που τυχόν έχουν γίνει, καΘώς και η

στρατηγική αυτών. Έτσι, Θα καταστεί δυνατή η διερεύνηση των κατευΘυντήριων

στόχων για την ανάπτυξη της περιοχής που πιθανόν έχουν τεθεί από κάποιες

μελέτες, με σκοπό να ληφθούν υπόψη στην τελική πρόταση των μελετητών.

Άλλωστε, ίσως κάποιοι από αυτούς τους στόχους να είναι δεσμευτικοί για

οποιαδήποτε παρέμβαση προτείνεται στην περιοχή μελέτης.

Κατόπιν έρευνας των μελετητιί)ν, βρέθηκε ότι τα "κείμενα" που αναφέρονται

είτε αποκλειστικά είτε μερικώς στις δύο συνοικίες της Δημητριάδας και των Νέων

Παγασών είναι τα εξής:

ι. ΡυΘμιστικό Σχέδιο Βόλου (1976)

ιι. Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης (συνοπτικό σχέδιο δομικών

παρεμβάσεων) του γχοπ για το Νομό Μαγνησίας (1984)

ίίί. Α' και Β' ΠΕΠ Θεσσαλίας (1989-1993 ιcαι 1994-1999 αντίστοιχα)

ίν. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βόλου (1985)

v. Πολεοδομική Μελέτη Δημητριάδας (1986) &

Πολεοδομική Μελέτη Νέων Παγασών (1988)

Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου: αποτελεί σύνΘετη μορφή πολεοδομικού

προγραμματισμού με στοιχεία αναπτυξιακού και χωροταξικού προγραμματισμού
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και αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει στρατηγικές ρυθμίσεις, αλλά

δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού.

ΠροτάσεΙζ ΧωροταCικήζ Οργάνωσηζ του ΥΧΟΠ για το Νομό Μαγνησίαζ:

πρόκειται για το χωροταξικό σχεδιασμό του νομού με ·στόχο τη

συγκεκριμενοποίηση, εναρμόνιση και συντονισμό των οικονομικών, κοινωνικών

και τεχνικών δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού προγραμματισμού με βάση την

αρχή της σύμμετρης ανάπτυξης και την υποστήριξη του προγράμματος τοπικής

ανάπτυξης. Ως βασικός στόχος για το νομό Μαγνησίας τίθεται η ισόρροπη

ανάπτυξη του γεωργικού, βιομηχανικού και τουριστικού χαρακτήρα του νομού, με

μεγαλύτερη έμφαση στο δευτερογενή τομέα.

Η περιοχή μελέτης δε τυγχάνει ειδικής αναφοράς, για το λόγο ότι δεν

αποτελεί αυτόνομο δήμο ή κοινότητα. Έτσι, Θεωρείται ότι ισχύουν αυτή όσα

προτείνονται για το σύνολο του Βόλου. Βέβαια, σημειώνεται ότι γενικότερα

προτείνεται η διατήρηση και προστασία των δασικών εκτάσεων, των εκτάσεων

γεωργικής γης και των αρχαιολογικών χώρων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν,

δηλαδή, την περιοχή μελέrης.

ΑΙ και Β' ΠΕΠ Θεσσαλίας; αποτελούν αναπτυξιακά προγράμματα της

περιφέρειας στο πλαίσιο των ΚΠΣ, του 1ου ΚΠΣ για την περίοδο 1989-1993 και

του 20υ ΚΠΣ για την περίοδο 1994-1999, με σκοπό την αντιμετώπιση των

προβλημάτων της και την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Οι

δράσεις και τα έργα που εντάσσονται στα ΠΕΠ χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο

μέρος τους από την Ευρωπα"ίκή Ένωση.

Όσον αφορά την περιοχή μελέτης, τα έργα που εντάχθηκαν στα δύο ΠΕΠ

είναι τα εξής: α) Συνέχιση ανασκαφών αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας, β) Συνέχιση

ανασκαφών ανακτόρου αρχαίας Δημητριάδας, γ) Διαμόρφωση και τουριστική

αξιοποίηση θαλασσίου μετώπου από Άναυρο μέχρι Σωρό Βόλου. Συγκεκριμένα,
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και τα τρία έργα ανήκουν στο πεπ Θεσσαλίας 1994-1999 (Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 1997).

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βόλου: αποτελεί το κατεξοχήν πλαίσιο

ρύθμισης του χώρου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, με σκοπό τη

σύμμετρη πολεοδομική ανάπτυξιι του για περίοδο μιας πενταετίας. Επιπλέον,

δεύτερος στόχος του ΓΠΣ είναι να επισημάνει και να χωροθετήσει ης λειτουργίες

και τα έργα, που αναφέρονται σης δυνατότητες και τη χωρητικότητα της πόλης,

πέρα από περιορισμένους χρονικούς ορίζοντες, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία

γη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό, "ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση της

παραλιακής ζώνης, των Νέων Παγασών, των Αϊβαλιώτικων και της Νεάπολης, της

ακτής Αναύρου και της Αγριάς, ώστε να αναλάβουν το σημαντικό τους ρόλο. που

είναι η αναψυχή των κατυίκων Kι..iΙ των επισκεπτών της πόλης" (ΥΠΕΧΩΔΕ/Θ.

Παπαγιάννης και :::υνεργάτες, 1986α: 56). Γενικά, η περιοχή μελέτης

αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ζώνη τουριστικής ανάπτυξης, κάτι που είναι

αναγκαίο για να τεθούν υπό έλεγχο οι ήδη υπάρχουσες τάσεις. Οι στόχοι του ΓΠΣ

εξειδικεύονται στις επιμέρους ενότητες του (Προγραμματικά Μεγέθη-Ανάγκες,

Πολεοδομική Οργάνωση-Λειτουργίες, Δίκτυα Υποδομής-Ασφάλεια-Προστασία,

Πρόγραμμα).

Πολεοδομική Μελέτη Δημητριάδας & Πολεοδομική Μελέτ/ Νέων

Παγασών: σχεδιάζουν, οργανώνουν και ρυΘμίζουν πολεοδομικά το χώρο στην

εντός σχεδίου πόλεως περιοχή των δύο συνοικιών στα πλαίσια των κατευΟί)νσεων

του ΓΠΣ, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες και μελλοντικές τους

ανάγκες και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
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1.3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι Νέες Παγασές και η Δημητριάδα, οι κοινόJς ονομαζόμενες Αλυκές και

Αίβαλιώτικα αντίστοιχα, αν και ξεχωριστές συνοικίες του δήμου Βόλου, αποτελούν

μία αυτοτελή πολεοδομική ενότητα, όπως αυτές έχουν οριστεί στο Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο του Π.Σ. Βόλου. Πέρα, όμως, του τυπικού αυτού μέρους,

λειτουργούν και στην πραγματικότητα ως μια ενιαία συνοικία, κυρίως λόγω των

σχεδόν εφαπτόμενων θέσεων τους (Χάρτης Α-η. Άλλωστε, έχουν τις ίδιες

ιστορικές καταβολές, αφού αποτελούν τους σύγχρονους πια «απογόνους» των

λαμπρών οικισμών της αρχαιότητας Παγασές και Δημητριάδα. Το τελευταίο,

εξάλλου, γίνεται αντιληπτό από τις ονομασίες τους.

Η θέση τους είναι τέτοια, ώστε θα μπορούσαν να θεωρηθούν περιαστική 

προαστιακή ζώνη της πόλης του Βόλου. Τη Δημητριάδα συγκεκριμένα τη συναντά

κανείς, καθώς κινείται στη λεωφόρο ΑΘηνιiJν, στα δεξιά και αριστερά αυτής,

μεταξύ του ρέματος της Μπουρμπουλήθρας, το οποίο αποτελεί την απόληξη του

αποστραγγιστικού αγωγού της λίμνης Κάρλας, και της περιοχής των Πευκακίων.

Συνεχίζοντας, και αριστερά της ΑΘηνών, ο αμέσως επόμενος οικισμός είναι αυτός

των Νέων Παγασών, που καταλαμβάνει ζώνη της παράκτιας περιοχής του

Παγασητικού Κόλπου και εκτείνεται από τα Πευκάκια μέχρι το σημείο που

συναντά τον οικισμό του Αγίου Στεφάνου. Εμφανίζονται, δηλαδή, σε μια συνεχή

γραμμική παράταξη πάνω στην παραλιακή ζώνη.

Μεγαλύτερος από τους δύο οικισμούς είναι αυτός των Νέων Παγασών ή

«Αλυκών}}, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ότι έχει επικρατήσει να ονομάζεται

εξαιτίας των αλυκών που υπήρχαν στο μέρος αυτό. Μαζί με τα Αϊβαλιώτικα, που

απέκτησαν αυτήν την ονομασία από κάποιον ιδιοκτήτη μεγάλης έκτασης κτημάτων

στην περιοχή με το επίθετο Αϊβαλιώτης, αποτελούν τουριστικό θέρετρο ολόκληρου

του νομού Μαγνησίας ΚΙΗ ιδιαίπρα τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνουν

22



]

!

\

Ι

1

]

j

j

J
J

Ι

j

Πρύιαση πολωδομιιαίς παμέμβιισης στηι' ηύιψιι ΝΙ:'ων ΠαΥασιί;ν. Δημηφιά.δας:

πoλιrικι;, qχέδιιι δΡ(J,qης, επι,πώqcις

τουρίστες από όλη την Ελλάδα. Πολλοί από τους κατοίκους του Βόλου, μάλιστα,

διαθέτουν παραθεριστικές κατοικίες στην περιοχή.

1.3.1. Κοινωνιιωοιιωνομιl(ή διάρθρωση

1.3.1.1. Εξέλιξη πληθυσμού

Οι Νέες Παγασές και η Δημητριάδα, οι νοτιότερες συνοικίες του Δήμου

Βόλου, εντάχθηκαν σε αυτόν το 1973. Μέχρι τότε αποτελούσαν μια μικρή

κοινότητα, που σύμφωνα με την απογραφ11 του 1971 είχε συνολικό πληθυσμό 1373

κατοίκους, από τους οποίους οι 643 διέμεναν στις Νέες Παγασές και οι 730 στη

Δημητριάδα. Ι-Ι εξέλιξη του πληθυσμού τους στην επόμενη δεκαετία ήταν

εκρηκτική, αφού ο τελευταίος σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι Νέες Παγασές, μάλιστα,

φαίνεται να ακολουθούν περισσότερο δυναμική πορεία από ότι η Δημητριάδα,

καθώς η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή τους υπολογίζεται σε 92% έναντι του

6θ% για τη Δημητριάδα. Εξετάζοντας, όμως, το συνολικό πληθυσμό της

πολεοδομικής ενότητας το 1991:! παρατηρείται ότι ο παραπάνω ρυθμός ανάπτυξης

ανακόπτεται, αφού σε διάρκεια μιας δεκαετίας αυξήθηκε μόνο κατά 23 άτομα

(Ι %), γεγονός που αποτελεί συνισταμένη δύο διαφορετικ6Jν τάσεων.

Αναλυτικότερα, από τη μία παρατηρείται ότι η Δημητριάδα αντιστρέφει το ρυθμό

μεταβολής του πληθυσμού της, αφού αυτός μειώνεται σημαντικά (-8,4%). Από την

άλλη, οι Νέες Παγασές εξακολουθούν να αυξάνονται (9,9%). (Πίνακας Ι)

2 Ο πλιιθυσμός αυτός αναφέρεται στους τρεις απογραφικούς τομείς που καλύπτουν την περιοχή

μελέτιις και περιλαμβάνει τους κατοίκους τόσο της εντός σχεδίου πόλεως περιοχίις όσο και της

εκτός σχεδίου.
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ΠΝ''δ'ΔJ Εξ'λξ λθ

Σι]μερα, με βάση την πρόβλεψη - προβολι] πληθυσμού που έγινε από τους

μελετητές, εκτιμάται ότι η πολεοδομικll ενότητα προσεγγίζει τα 2898 άτομα.

Παρουσίασε, δηλαδι], άνοδο της τάξης του 19,4% στη διάρκεια της τελευταίας

εξαετίας. Ι-Ι μεταβολ11 αυηΙ είναι πολύ σημαντικιl αν συγκριΘεί με τις ποσοστιαίες

μεταβολές του πληΘυσμού του ΔIΊμου Βόλου και του νομού Μαγνησίας για την

ίδια περίοδο. που είναι αντίστοιχα 13% και 6%. Το γεγονός αυτό, άλλωστε,

Π'ινακας
,

ε ι η π η υσμου ,ημητρια ας' εων αγασων, .....
ΠλlιΟυσιιός ΠληΟυσ.ιός ΠληΟυσ,ιός ΠληΟυσιιός ΠλlιΟυσιιός ΠλlιΟ1}IΨ"', •

1971 19813 1991 1997 2007 2017

(προβολιί) ~ (προnολ,j) (προβολιί)

Διιιιιιτριάδα 730 1168 1070 1200 1453 1759

Νέες Παγασές 643 1235 1357 1698 2466 3584

Σύ\'ολο 1373 2403 2427 2898 3919 5343
, ,

ΠΙIΎIJ: Εκ:τιμηση πληθυσμου 1981 στο Γενικο Πολεοδομιιω Σχεδιο Π.Σ. Βολου και αδημοσιευτα

στοιχεία απογραφών πληθυσμού ΕΣγε ι 991

1
1

1
]

1

Ι

J

J

\
]

]

J

) Οι πληθυσμοί της Δημητριάδας και των Νέων Παγασών το Ι 981 δεν προέρχονται από την

απογραφ11 της ΕΣγε. αλλά αποτελούν εκτίμιιση που έγινε και χρησιμΟΠΟΙ11θllκε στο Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο του Π.Σ. Βόλου.

~ Εδώ χρησιμοποιείται μια γραμμΙ""-ι1 μέθοδος, 11 προβολ11 της τάσης 11 μέΘοδος της προβολ11ς. Η

μέθοδος αυηΊ είναι σχετικά απλ11 και γι αυτό αρκετά διαδομένlι. Βασίζεται στην προβολil της

προηγούμενης εμπειρίας (τάσης) της εξέλιξης ενός μεγέΟους (8. Κοτζαμάνης, 1994).

Ο μαθηματικός τύπος που εκφραζει αυΤ1Ί T11 μέΘοδο είναι ο εξ11ς:

Χι"" Xo(r+ t)"11 όπου

χι: η τιμή του μεγέθους στο χρόνο t

Χο: IJ τιμ1] του μεγέθους στον αρχικό χρόνο Ο

Γ: ο μέσος εη·ισιος ρυθμός μεταβολ11ς του

μεγέθους

η: 11 διαφορά του χρόνου (~O
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πολιτική, σχέδιο δράm,ς. επιπτώσεις

Το γεγονός αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τη μεταβολή του

ποσοστού που καταλαμβάνει ο πλιιθυσμός Τ!]ς πολεοδομικής ενότητας στο

σύνολο του Δήμου Βόλου, η οποία από 3,14% το 1991 αυξάνεται σε 3,32%

το 1997 (Πίνακας 2).

3000

Ι

\ Διά)'~αl!flα Ι: Eξ~E,ΙIθυσμoύ Δ~ιιψριάδας - Νέων Παγ"'α"'σ."ώ"-ν_---,

-_..~--~----~

Ι
2000

lίJ 1971
1500

.,
',~.~, .1981

1
,

1000 Ο 199Ι

01997

]
Ο

Δημητριάδα Νέες Σύνολο

llαγαοές περιοχής

j

Αυτό που συμπεραίνεται από τα παραπάνω είναι ότι η ελκτική

ικανότιιτα τιις περιοχής ενδυναμώθηκε τα τελευταία χρόνια, γεΥονός που

οφείλεται πιθανόν κατά ένα μέρος στις αυξημένες τουριστικές της

επιδόσεις, ίσως όμως και στην επέκτασιι τιις ίδιας της πόλης του Βόλου,

οδηγώντας την, έτσι, σε μια έντονα ανοδική πορεία ανάπτυξιις και

οικιστικής επέκτασης.

Ι

J
25



!
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ΠΙΙΎΙΙ: Στοιχεια απογραφων πληθυσμσυ εΣνε ι 98 Ι, 1991 και ιδια επεξεργασια

Πίναl<ας 2: Εξέλιξη πληθυσμού Δημητριάδας - Νέων Παγασών σε σχέση με τον

λ θ Δ' Β'λ Ν ΜΠλΙΙΙ· υσμο του ημου ο ου και του αγνησιας

1971 1981 1991 19975 2007 2017

Ν.Παγασές-Δ lιιιl)τριάδα 1373 2403 2427 2898 3919 5343

Διιμος Βόλου 51290 71378 77192 87264 107054 131333

%. Πολεοδομlκιίς Ενότητας

στο Διιμο Βόλου 2,68 3,37 3,14 3,32 3,66 4,07

Ν. Μαγνησίας 161392 182222 198434 21 Ι 123 234101 259579
, , ,

Ι

1
\

1
\

Ι

ι

Βέβαια, εδώ πρέπει να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις αναφορικά με τον

τρόπο υπολογισμού των επιμέρους πληθυσμών των δύο συνοικιών. Αρχικά

υπολογίστηκε ο ρυθμός μεταβολής (r) της δεκαετίας 1971-81 για κάθε συνοικία

ξεχωριστά, με σκοπό να βρεθεί ο πληθυσμός τους το 1991, Οι πληθυσμοί που

υπολογίστηκαν είναι 1869 και 2372 κάτοικοι για τη Δημητριάδα και τις Νέες

Παγασές, αντίστοιχα, Το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού το 1991 είναι 4241

άτομα. Συγκρίνοντας στη συνέχεια το μέγεθος αυτό με τον πραγματικό πληΘυσμό

της πολεοδομικής ενότητας το 1991 (που είναι γνωστός από την απογραφή της

ΕΣΥΕ και είναι 2427 άτομα), διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση

μεταξύ τους. Επομένως, ούτε οι επιμέρους πληθυσμοί των συνοικιών είναι σωστοί.

Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε με τη χρήση της αναλογίας του πραγματικού

πληθυσμού της ενότητας το 1991 στον υπολογισθέντα από την πρόβλεψη

πληθυσμό, η οποία ισούται με 0,57227 (2427/4241), Η αναλογία αυτή

πολλαπλασιάστηκε με τον προβλεπόμενο πληθυσμό κάθε συνοικίας το 1991 και

έτσι βρέθηκαν οι πραγματικοί πληθυσμοί αυτών, 1070 άτομα στη Δημητριάδα και

1357 στις Νέες Παγασές,

Έχοντας εκτιμήσει τους πληθυσμούς το 1991, υπολογίζεται ο μέσος ετήσιος

ρυθμός μεταβολής της χρονικής περιόδου 1971-91 για κάθε συνοικία χωριστά και

J
J

S Οι πληθυσμοί του Δι,μου Βόλου και του Ν. Μαγvιισίας το 1997 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη

μέθοδο της προβολι)ς που χρησιμοποιείται (και παρατίθεται στην υποσημείωση 2) για τον

πληθυσμότων δύο συνοικιών.
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με βάση αυτόν γίνεται η πρόβλεψη για το έτος 1997, δηλαδή το έτος κατά το οποίο

γίνεται η μελέτη, καθώς και γιαrα έτη 2007 και 2017, δηλαδή δέκα και είκοσι

χρόνια αντίστοιχα, μέσω της μεθόδου της προβολής.

Όπως αναμενόταν ο πληθυσμός της πολεοδομικής ενότητας αυξάνεται

σημαντικά τις δύο επόμενες δεκαετίες, πλησιάζοντας σχεδόν το διπλάσιο μέγεθος

μετά από μία εικοσαετία. Ιδιαίτερα οι Νέες Παγασές, που αυξάνονται με

μεγαλύτερο ρυθμό, το 2017 διπλασιάζουν το πληθυσμό τους σε σχέση με σήμερα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός της περιοχής το

έτος 1991 αναλυτικά για κάθε ηλικιακή ομάδα, για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Αυτό που διαπιστώνεται σίγουρα υπό την ηλικιακή πυραμίδα είναι ότι πρόκειται

για έναν ώριμο πληθυσμό. Επίσης, αρκετά διευρυμένη εμφανίζεται η ηλικιακή

ομάδα των 65 - 80. Γενικά, υπάρχει σαφής ένδειξη γήρανσης του πληθυσμού,

χωρίς προοπτική αναστροφής αυτής της τάσης, τουλάχιστον επί του παρόντος.

λαμβάνοντας υπόψη την πολύ περιορισμένη νεανική βάση της πυραμίδας ..

Πίνα"ας 3: Πραγματικός πληθυσμός ανδρών και γυναικών ανά ηλικιακή ομάδα το

1991

27

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

0-5 58 73 13 Ι

6 - 14 182 166 348

15 - 24 171 21 Ι 382

25 - 34 139 162 301

35·44 180 162 342

45 ~ S9 227 217 444

60 - 64 71 92 163

65 - 80 124 147 271

80+ 18 27 45

Σύνολο 1170 1257 2427

. .
Πηγη: Αδημοσιευτα στοιχεια απογραφων πληθυσμου ΕΣγε 1991, Ερευνητικο

Πρόγραμμα "Δημογραφικός, Οικονομικός και Κοινωνικός Άτλαντας του

Δι)μου Βόλου"

J
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Πρόrαση πολωδομικιις παρέμβασης στην ενόnμα Νέων ΠαΥασών - ΔημηιΡιάδας:
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',.
,·1 ",,,,,

6·14

0-5

15·24

35-44

25-34

Διάγραμμα 2: Ηλικιακή πυραμίδα πληθυσμού ανδρών και γυναικών Δημητριάδας

_____. __Νέων Π~ασών το 199 Ι (%OL) _

!

Ι

1

-100 -50 Ο 50 100

o άντρες Ο γυναίκες

ο

]

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που υπάρχουν κατά φύλο και ηλικία

μπορούν να υπολογισθούν ορισμένοι βασικοί δημογραφικοί δείκτες, που

προσφέρουν πληροφορίες για το επίπεδο της κοινωνικιις και οικονομικής

ανάπτυξης του πληθυσμού.

Παρακάτω υπολογίζονται τέσσερις δείκτες για το απογραφικό έτος Ι 991.

• Ο δείκτης ενεργού πληθυσμού ως προς το συνολικό πληθυσμό:

]

J
]

J
ι

J
J

[Ρ(15-64)/Ρ]' 100

Ο ενεργός ή παραγωγικός πληθυσμός δηλώνει το σύνολο του

πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία ικανή να απασχοληθεί.

Η κατανομή του πληθυσμού σε τρεις μεγάλες ομάδες ηλικιών

[Ρ(0-14) παιδικός, Ρ(15-64) ενεργός ή παραγωγικός, Ρ(65+) γεροντικός], επιτρέπει

τον υπολογισμό δύο σημαντικών δεικτών: του δείκτη εξάρτησης και του δείκτη

γήρανσης του πληθυσμού .

• Ο δείκτης εξάρτησης: [Ρ(0-14)+Ρ(65+)/Ρ(15-64)]* 100

Δείχνει πόσοι συντηρούμενοι (παίδες και γέροντες) αντιστοιχούν σε 100

άτομα του ενεργού πληθυσμού. Δείχνει, με άλλα λόγια, το βάρος που φέρνει ο

ενεργός πληθυσμός σε μια δεδομένη στιγμή. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο
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1
J

μεγαλύτερο το βάρος που φέρνει ο ενεργός πληθυσμός. "Οταν ο δείκτης κατεβαίνει,

αυτό σημαίνει ότι ο ενεργός πληΘυσμός έχει αυξημένη δυνατότητα αποταμίευσης

και επομένως επένδυσης. Ο χαμηλός δείκτης εξάρτησης θεωρείται, έτσι, ένδειξη

ικανοποιητικής προοπτικής για την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής.

• Ο δείκτης γήρανσης: [Ρ(65+)/Ρ(0-14)]* 100

29

1991(ο/. ). δ .4 Δπ-

Πιιγιι: Ιδια επεξεργασια

ιναιως
.

ημογραφικοι εικτες ο το.
ΔΕΙΚΤΕΣ (%) ΔΙΗltιτριάδα- Δτιμος Οόλου Ν. ΜαγΥιισίας

Ν.Παγασές

Δείκτηςενεργού πληΟιΙσμού 67,24 66,10 66,05

Δείκτης εξάρτησης 48,71 51,28 5 1,4 Ι

Δείκτης γΙ1ρανσης 65,97 68,34 72,71

Μέση ηλικία 38 39 34

. .

Οι δείκτες που υπολογίστηκαν (Πίνακας 4) επιβεβαιώνουν τα

συμπεράσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο δείκτης ενεργού πληθυσμού και ο

δείκτης γήρανσης ξεπερνούν κατά πολύ το ~ του συνολικού πληθυσμού,

καταδεικνύοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου από τη μια βρίσκεται

θεωρητικά σε θέση να απασχοληθεί και από την άλλη ωριμάζει ηλικιακά, Ο

δείκτης εξάρτησης είναι ευνο'ίκότερος, καθώς είναι μικρότερος, φανερώνοντας ότι

η περιοχή έχει δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, η μέση ηλικία του

Φανερώνει τη σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών συντηρούμενου

πληθυσμού και δείχνει πόσοι συντηρούμενοι γέροντες αναλογούν σε 100

συντηρούμενους νέους. Όσο μικρότερος ο δείκτης, τόσο νεαρότερος ο πληΘυσμός.

"Οσο ο δείκτης αυξάνει τόσο ο πληθυσμός ωριμάζει ή και γεράζει.

• Η μέση ηλικία.

Φανερώνει την κατά μέσο όρο ηλικία του πληθυσμού και αποτελεί μία

ακόμη ένδειξη για το αν αυτός είναι νεανικός, ώριμος ή γηρασμένος.1
]
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Πρύrαση πολεοδυμικιίς παρέμβασης σrην εvόrηrα Νcωv ΠαΥασων . ΔηJlηφιάδας:
ιrolιrIKIi, σχέδιο δράσης, επιι:,ωσεις

πληθυσμού (38 ετών) ενισχύει τη διαπίστωση ότι πρόκειται για έναν ώριμο

πληΘυσμό.

Συγκρίνοντας τους δείκτες αυτούς με τους αντίστοιχους για το Δήμο Βόλου,

διαπιστώνεται ότι η περιοχή μελέτης δε διαφέρει με αυτόν ως προς την ηλικιακή

σύνθεση των κατοίκων της, δηλαδή οι τάσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι

γενικότερες. Επιπλέον, παρατηρώντας τα μεγέθη αυτά και για το σύνολο του νομού

Μαγνησίας, συμπεραίνεται ότι τουλάχιστον, όσον αφορά το δείκτη γήρανσης, η

περιοχή μελέτης βρίσκεται σε σχετικά καλύτερο επίπεδο. Τα υπόλοιπα δεν

παρουσιάζουν ιδιαίτερες προς αναφορά διαφορές.

1.3.1.2. Νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1991 απογράφηκαν στην περιοχή

μελέτης 704 νοικοκυριά, από τα οποία τα 78 (11%) είναι μονομελή και τα 626

(89%) πολυμελή''. Αντιστοιχώντας σε πληΘυσμό 2427 ατόμων, υπολογίζεται ότι το

μέσο μέγεΘος νοικοκυριού είναι περίπου 3,4 άτομα, δηλαδή αρκετά μεγάλο,

γεγονός που δικαιολογείται από την ύπαρξη σε ποσοστό σχεδόν 90% πολυμελών

νοικοκυριών (Πίνακας 5). Το 1981 το μέγεΘος αυτό ήταν 3,4 για το σύνολο της

περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου, το μέσο μέγεΘος νοικοκυριού στη Δημητριάδα το 1981 ήταν 3,3 άτομα

και στις Νέες Παγασές 3,5. Δεν παρατηρείται, δηλαδή κάποια μεταβολή στη

διάρκεια της δεκαετίας, πράγμα που σημαίνει ότι πιΘανόν δεν άλλαξε η

φυσιογνωμία των νοικοκυριών της περιοχής, που εξακολουΘούν να είναι κυρίως

οικογένειες. Το μέγεΘος αυτό για το Δήμου Βόλου το 1981 είναι 3,03, σημαντικά

μικρότερο της περιοχής μελέτης. Η διαφορά αυτή τονίζει τον προαστιακό

χαρακτήρα της περιοχής μελέτης.

6 Το μέγεΘος αυτό αναφέρεται στους τρεις απογραφικούς τομείς που καλύπτουν την περιοχή

μελέτης και περιλαμβάνει τα νOΙKOIα/ΡΙCι τόσο της εντός σχεδίου πόλεως περιοχής όσο και της

εκτός σχεδίου.
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99λ δ- Ν

Πηγ1Ι: Αδημοσιευτα στοιχ.εια απσγραφων πληθυσμου ΕΣνε 1991

ινακας ::ι: OΙKOΙCΥρια πα εο ομιΚήζ ενότητας το Ι Ι

Μοvομελιi νοικοκυριά 78

Πολυμελιi νOΙKoιcυριά 626

Νοικοκυριά σε κανονικές κατοικίες 699

Νοικοκυριά σε μη κανονικές κατοικίες 5

Σύνολο νοικοκυριών 704

. . .

Επίσης, όλα σχεδόν τα νοικοκυριά διαμένουν σε κανονικές κατοικίες?,

πράγμα που υπογραμμίζει ότι το βιοτικό επίπεδο δεν είναι χαμηλό.

1
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1.3.1.3. Διάρθρωση απασχόλησης

Η διάρθρωση της απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής μελέτης

εξετάζεται με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή πληθυσμού το 1991 "

καθώς αυτά είναι τα πιο πρόσφατα που υφίστανται.

Ο ενεργός πληθυσμός αποτελεί το 35,56% του συνολικού. Από το σύνολο

αυτού το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άντρες (72,07%), ενώ ο )ιυναικείος ενεργός

πληθυσμός είναι σχεδόν ο μισός (27,93%). Επίσης, το 9,15% του ενεργού

πληθυσμού είναι άνεργοι, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μάλιστα, παρά το

γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων γυναικών σε απόλυτα νούμερα είναι

Ι

J
Ι

1 Σύμφωνα με την ΕΣγΕ. ορίζεται: (α) "κανονικι] κατοικία", η μόνιμη και αυτοτελι)ς κατασκευιl.

η οποία αποτελείται από ένα τουλάχιστον κανονικό δωμάτιο και προορίζεται για κατοικία ενός

νοικοκυριού, (β) "μη κανονΙΚ1i κατοικία", ί. άλλου είδους χώροι προοριζόμενοι για κατοικία,

δηλαδή κατασκευές από ευτελι) και πρόχειρα υλικά (καλύβες, παράγκες), ίί. άλλου είδους χώροι

μη προοριζόμενοι για κατοικία (στάβλοι, αχυρώνες, γκαράζ αποθήκες, γραφεία, φυσικά σπι)λαια

κλπ.), ίίί. κινητές κατοικίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για να μεταφέρονται και προορίζονται

για κατοικία (τροχόσπιτα. πλοία, γtωτ. άμαξες πλανοδίων και καταυλισμοί τσιγγάνων).

8 Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στους τρεις απογραφικούς το,ιείς που

καλύπτουν την περιοχιΙ μελέτης και περιλαμβάνουν τους κατοίκους τόσο της εντός σχεδίου

πόλεως περιοχι)ς όσο και της εκτός σχεδίου.

] 1
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μεγαλύτερος από αυτόν των ανδρών, η ποσοστιαία ανεργία στις γυναίκες (14,11%)

είναι διπλάσια αυτής των ανδρών (7,23%), πράγμα που οφείλεται στο γεγονός όη

ο ανδρικός ενεργός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου των γυναικών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των ανέργων (58,23%), είναι νέοι ηλικίας

20-30 ετών. (Πίνακας 6)

Στο Δήμο Βόλου το 1991 το 35,81% του πληθυσμού είναι ενεργός. Από τον

τελευταίο το 9,84% είναι άνεργοι. Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με τα

αντίστοιχα της πολεοδομικής ενότητας, συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν

ουσιαστικές διαφορές στα γενικά αυτά μεγέθη.

Άνεργοι ηλικίας

20-30
Άνεργοι

-=-=..,..--------------

Aπασχoλoύμtνoι

600

500

400

300

200

\00

Ο

Διάγραμμα3: Διάρθρωση ενεργού πληθυσμού πολεοδομικής ενότητας

το 1991

Πίνακας 6: Διάρθρωση ενεργού πληθυσμού πολεοδομικής ενότητας το 1991

Πηγη: Αδημοσιευτα στοιχεια απογραφων πληΟυομου εΣνε 1991

Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες(%) Γυναίκες(Ο/ο) Σύνολο(%)

Απασχολούμενοι 577 207 784 92,76 80,86 90,85

ΆνεΡΎΟΙ 45 34 79 7,23 \4, \ \ 9,\5

ΆνεΡΎΟΙ ηλικίας 20-30 3\ 15 46 4,98 6,22 5,33

Σύνολο ενεΡΎού πληθυσμού 622 24\ 863 \00,00 100,00 \00,00

.
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Εξετάζοντας τώρα την κατανομή των απασχολούμενων στους διάφορους

κλάδους (Πίνακας 7), παρατηρείται ότι τα σημαντικότερα μεγέθη συγκεντρώνονται

στους κλάδους τράπεζες-ασφάλειες και λοιπές υπηρεσίες, μεταποίηση

ηλεκτρισμός-φυσικό αέριο και εμπόριo-ξεvoδoχεία~εστιατόρια. Οι υπόλοιποι

απασχολούμενοι μοιράζονται στους άλλους πέντε κλάδους. Είναι αξιοσημείωτο ότι

ο κλάδος της γεωργίας-αλιείας καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό στην περιοχή,

αν και αναμενόταν μάλλον ότι οι απασχολούμενοι σε αυτόν θα ήταν περισσότεροι,

καθώς υπάρχει αρκετά μεγάλη έκταση γεωργικής γης, η οποία σε μεγάλο μέρος της

θεωρείται υψηλής παραγωγικότητας. Το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να

συνάγει κανείς είναι ότι οι κάτοικοι της πολεοδομικής ενότητας δεν απασχολούνται

στον τόπο κατοικίας τους, αλλά μετακινούνται, προφανώς κατά κύριο λόγο. στο

κέντρο του Βόλου. ·Ισως ο μόνος κλάδος αρκετά μεγάλης έντασης στην περιοχή,

ιδίως στις Νέες Παγασές, είναι αυτός που περιλαμβάνει το εμπόριο, τα ξενοδοχεία

και τα εστιατόρια.

1991λ δλ .7 ΚΠ·

Πηγη: Αδημοσιευτα στοιχεια απογραφων πληθυσμου ΕΣΥΕ 1991

ιναι(ας : ατανομη απασχ,ο ουμενων της πα εο ομικης ενοτ Tac το

Κλάδοι απασχόλ1ΙΟ1\ς Αριθμός απασχολούμενων % απασχολούμενων

Γεωργία - Αλιεία 65 8,29

Ορυχεία - Λατομεία 3 0,38

Μεταποίηση - Ηλεκτρισμός· Φυσικό rΑέριο 171 21,81

Κατασκευές 62 7,91

Εμπόριο· Ξενοδοχεία - Εστιατόρια 164 20,92

Μεταφορές· Επικοινωνίες 70 8,93

Τράπεζες - Ασφάλειες και λοιπές υmιρεσίες 185 23,60

Δε δΙ1λωσαν κλάδο 42 5,36

Δε συμπεριλαμβάνονται παραπάνω 22 2,80

Σuνολο απασχολούμενων 784 100,00

. .

]
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~ Τράπεζες - Ασφάλειες και

λοιπές υπηρεσίες

Ο Δε δήλωσαν κλάδο

• Εμπόριο - Ξενοδοχεία 
Εστιατόρια

Ο Μεταφορές - Επικοινωνίες

lIi Ορυχεία - Λατομεία

Ο Μεταποίηση - Ηλεκτρισμός

- Φυσικό αέριο

Ο Κατασκευές

mΓεωργία - Αλιεία

α 4: Ποσοστιαία %

• Δε συμπεριλαμβάνονται

παραπάνω

)

J

Ι

1.3.1.4. Διάρθρωση παραγωγής

Όσον αφορά τη γεωργική γη, που στο μεγαλύτερο μέρος της

χαρακτηρίζεται υψηλής παραγωγικότητας, στις Νέες Παγασές και τη Δημητριάδα,

αυτή είναι περίπου 2.500 στρέμματα, με εξειδίκευση στα κηπευτικά, στα

θερμοκήπια και τέλος, στα ανθοκήπια, όπως αναφέρεται στο ΓΠΣ του Π.Σ. Βόλου.

Η παραπάνω έκταση προσφέρει αρκετά αποδοτική παραγωγή, εξασφαλίζοντας

σημαντικό γεωργικό εισόδημα στους ασχολούμενους με αυτή. Ωστόσο, τα

τελευταία χρόνια άρχισαν να παρατηρούνται προβλήματα, όπως μείωση της

παραγωγής, που οφείλονται κατά ένα μέρος στο γεγονός ότι λόγω της

αποξήρανσηςτης λίμνης της Κάρλας τα υπόγεια νερά της περιοχής, αλλά και όλου

του νομού Μαγνησίας, έχουν αρχίσει να γίνονται υφάλμυρα. Αυτός είναι και ένας

από τους πιθανούς λόγους που συνέβαλανστη μείωση του ποσοστού των κατοίκων

που ασχολούνται με τη γεωργία (Μ. Βλιώρας, 1997: συνέντευξη).

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση της γεωργικής γης στην περιοχή

παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μεμονωμένα κομμάτια,

αρκετά μεγάλου εμβαδού, τα οποία βρίσκονται στην εντός σχεδίου πόλεως

οικισμένη περιοχή, σJ..λά τα ίδια είναι εκτός σχεδίου. Συγκεκριμένα, οι ιδιοι..-τήτες
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αυτών των οικοπέδων, τα οποία είχαν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης όταν έγινε η

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασιις των Νέων Παγασών, ζήτησαν να τεθούν εκτός

σχεδίου για το λόγο ότι αποτελούν γη υψηλής παραγωγικότητας και τελικά το

αίτημα τους αυτό ικανοποιήθηκε πριν ένα χρόνο περίπου (Χάρτης Α-3). Στην

πραγματικότητα, η γη αυτή σήμερα είναι τις περισσότερες φορές ακαλλιέργητη,

αλλά και δομημένη σε αρκετές περιπτώσεις και αποτελεί μια προβληματική

κατάσταση, αφού διακόπτει την οικιστική συνέχεια και δημιουργεί εμπόδιο στην

ομοιόμορφη και ομαλή εξάπλωση αυτής (Φωτογραφία Ι). Βέβαια, οι

περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες αυτών των οικοπέδων έχουν ζητήσει

επανένταξη στο σχέδιο πόλης (Ντ. Παπαευσταθίου, ]997: σονέντευξη).

Φωτογραφία 1: Περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως μέσα στον οικισμό των Νέων Παγασών
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1.3.2. Χωροταξιι<ό πλαίσιο

Εξετάζοντας το χωροταξικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η περιοχή

μελέτης, παρουσιάζεται η θέση και ο ρόλος της στο ευρύτερο πλέγμα οικισμών του

νομού. Ο τελευταίος μάλλον ασήμαντος είναι, με μοναδική, αλλά ιδιαίτερα

βαρύνουσας σημασίας, εξαίρεση τον τουριστικό χαρακτήρα που αποκτάει η

περιοχή, και κυρίως η συνοικία των Νέων Παγασών, κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες, Έτσι, ενώ κατά τ/ διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου υπάρχει ατονία και

έλλειψη δραστηριοτήτων, το καλοκαίρι η περιοχή αλλάζει πρόσωπο και ξαφνικά

"ζωντανεύει" και αρχίζει να κινείται σε πιο έντονους ρυθμούς. Βέβαια, αν και

επεκτείνει την τουριστική ελκτικότ/τά τ/ς πέρα από τα όρια του Πολεοδομικού

Συγκροτήματος του Βόλου και συχνά και του νομού, εξακολουθεί να εξαρτάται

από το πρώτο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής αυτής κίνησης δε θα

υπήρχε αν μεγάλο μέρος των κατοίκων του Βόλου δεν κατέφευγαν εκεί είτε για

διασκέδαση είτε γιατί διαθέτουν εκεί παραΘεριστική κατοικία. Σε όλα τα άλλα

επίπεδα εξυπηρετήσεων, όπως είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα γραφεία και οι

υπηρεσίες, η πολεοδομική ενότητα είναι εξαρτημένη από το Βόλο. Το πιο

σημαντικό είναι, όμως, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αυτόν και σε

σχέση με την εργασία. Υπάρχει, δηλαδή, μια συνεχής μονόδρομη ροή και κίνηση

μεταξύ των δύο συνοικιών και του υπόλοιπου Βόλου.

Επιπλέον, αν εξαιρέσει ίπως κανείς τη διπλανή συνοικία του Αγίου

Στεφάνου που όμως έχει ελάχιστους κατοίκους και παρουσιάζει παρόμοιο προφίλ

με την υπό μελέτη περιοχή, δεν υπάρχουν σχέσεις με άλλους οικισμούς. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί (Άγιος Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά, Νέα

Αγχίαλος) είναι σχετικά απομακρυσμένοι και επιπροσθέτως αποτελούν έναν

πυρήνα που εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από το Δήμο της Νέας Αγχιάλου και

κατά δεύτερο από το Βόλο, όταν πρόκειται για υπηρεσίες επιπέδου νομού.
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1.3.3. TEZVII<1i υποδομιi

1.3.3.1. ΜεταφΟΡΙI<1i υποδομιi

Η επικοινωνία της περιοχής μελέτης με τον υπόλοιπο νομό Μαγνησίας

γίνεται μέσω του οδικού δικτύου, αφού δεν υπάρχει σύνδεση μέσω σιδηροδρομικού

δικτύου ή με θαλάσσιες μεταφορές. Σε όλη την παραλιακή ζώνη δεν υπάρχει

κάποιο λιμάνι που να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ατόμων στο Βόλο. Έτσι, η

λεωφόρος Αθηνών ε"βαρύνεται με όλη την κίνηση των τροχοφόρων που

κατευθύνονται στις δύο συνοικίες. Βέβαια, περνώντας τη Δημητριάδα και πριν τα

Πευκάκια, ο δρόμος αυτός διασταυρώνεται με την παραλιακή οδό Πευκακίων. Ο

τελευταίος οδηγεί στις Νέες Παγασές και συνεπώς λαμβάνει ένα μέρος του

συνολικού φόρτου.

I-l είσοδος στον οικισμό των Νέων Παγασών είναι δυναηι από πέντε σημεία.

Ένα από αυτά είναι, όπως συμπεραίνεται, μέσω της παραλιακής οδού Πευκακίων.

Τα υπόλοιπα τέσσερα βρίσκονται πάνω στην εθνική οδό, στις κατά σειρά

διασταυρώσεις με τους δρόμους Προφήτη Ηλία, Κλειούς, Ηρώων Πολυτεχνείου

και Αβραάμ Δουλκέρογλου (Χάρτης Α-4).

Η Δημητριάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα πρόσβασης, καθώς είναι

κτισμένη παραπλεύρως της εθνικής οδού, που τη διασχίζει.

Το ρυμοτομικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από την πολεοδομική μελέτη

επέκτασης και επομένως το οδικό δίκτυο των δύο συνοικιών μάλλον ακολουθεί το

lπποδάμειο μοντέλο, προσαρμοσμένο όμως στο ανάγλυφο της περιοχής.

[-Ι ιεράρχηση του δικτύου είναι δυσχερής και στους δύο οικισμούς, πράγμα

που οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού έχει υλοποιηθεί

μέχρι σήμερα. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί κάποιες συλλεκτήριες οδο( Αυτές για τη

Δημητριάδα είναι η Παλατίου, η Σεφέρη και η Παρμενίδου. Οι δύο πρώτες είναι

κάθετες στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ η τελευταία είναι παράλληλη. Συλλεκτήρια

χαρακτηρίζεται, επίσης, η προαναφερθείσα παραλιακή οδός Πευκακίων. Στις Νέες

Παγασές το ρόλο αυτό έχουν κατά πρώτο λόγο οι οδοί που εκτείνονται κατά μήκος
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της παραλίας, δηλαδ'i η Παπαδάκου, η Ηρώων Πολυτεχνείου, της οποίας ένα

τμήμα είναι κάθετο στην παραλία, και η Λεμάν. Επίσης, συλλεκτήριες μπορούν να

θεωρηθούν οι οδοί Προφήτη Ηλία και Δουλκέρογλου που έχουν κάθετη διεύθυνση

ως προς τους προηγούμενους. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι τοπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται εδώ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κανένας από τους

πεζόδρομους που έχουν εγκριθεί, ενώ μεγάλο μέρος του υπόλοιπου δικτύου

παραμένει αδιάνοικτο (Χάρτης Α-4).

Η λεωφόρος ΑΘην<ίΝ, που αποτελούσε την παλιά εΘνική οδό,

χαρακτηρίζεται αρτηρία. Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα επιβαρημένη από άποψη

κυκλοφοριακού φόρτου. Επιπλέον, το σχετικά μικρό πλάτος της δυσχεραίνει την

κίνηση των τροχοφόρων.

Η κατάσταση αυτή, βέβαια, πρόκειται να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία στη

j
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] διάρκεια του επόμενου χρόνου. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του
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προγραμματισμένου έργου της κατασΚΣυής περιφερειακής οδού της πόλης του

Βόλου, έχει αποφασιστεί η διαπλάτυνση της λεωφόρου Αθηνών όπου αυτό είναι

δυνατόν, καθώς και η ευθυγράμμιση του τμήματος της μεταξύ του

Αλυγαρορέματος και της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι παρεμβάσεις αυτές

προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 1998 (Σ. Μπακλατζή:

συνέντευξη).

Για να καλυφθεί η παρουσίαση της μεταφορικής υποδομής της

πολεοδομικής ενότητας, θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι τυχόν εγκαταστάσεις

μέσων μαζικής μεταφοράς και οι χώροι στάθμευσης, καθώς και τα υφιστάμενα

δίκτυα αστικής συγκοινωνίας. Όσον αφορά τις πρώτες, δεν υπάρχουν καθόλου

στην περιοχή μελέτης, αφού συγκεντρώνονται στο κέντρο του Βόλου. Οι χώροι

στάθμευσης εκλείπουν κι αυτοί από την περιοχή, αν και έχει γίνει σχετική

πρόβλεψη από την πολεοδομική μελέτη των δύο συνοικιών. Συγκεκριμένα, έχει

εγκριθεί ένας χώρος στάθμευσης ,ότια της οδού Δουλκέρογλου (Χάρτης Α-20).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην κίνηση κυρίως των

αυτοκινήτων, αλλά σε σημαντικό βαθμό και των πεζών, καθώς η στάθμευση
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γίνεται αναγκαστικά είτε παρόδω είτε σε ορισμένους ανοικτούς χώρους, μικρής

έκτασης, που βρίσκονται κοντά στις βασικές οδούς. Ένας τέτοιος χώρος, για

παράδειγμα, υπάρχει στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βάκχου,

Ο.Τ. 122, καθώς και δίπλα στο δημοτικό πάρκο, στο Ο.Τ. 169. Ακόμη, τέτοιοι

χώροι υπάρχουν κοντά σε ορισμένα κέντρα διασκέδασης. (Χάρτες Α-4 και Α-19)

Βέβαια, αυτοί οι χώροι δεν είναι οργανωμένοι και σε καμιά περίπτωση δεν

αποτελούν λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς

μήνες, κατά τους οποίους η περιοχιi, κυρίως οι Νέες Παγασές, δέχονται μεγάλη

τουριστική κίνηση, δημιoυιrγείται συμφόρηση στο παραλιακό οδικό δίκτυο, ενώ η

κυκλοφορία των ποδηλάτων και των πεζών καθίσταται πολύ δύσκολη.

Εξετάζοντας, τέλος, τα υπάρχοντα δίκτυα συγκοινωνίας πρέπει να

αναφερθεί ότι η περιοχή εξυπηρετείται μόνο οδικά, αφού δε συνδέεται με το

ευρύτερο σιδηροδρομικό ή θαλάσσιο δίκτυο. Η προσπέλαση των δύο συνοικιών,

πέρα των ιδιωτικών τροχοφόρων, γίνεται επιπλέον μέσω αστικού λεωφορείου και

συγκεκριμένα αυτού της έκτης γραμμής. Η αφετηρία και το τέρμα της αστικής

γραμμής είναι το ΚΤΕΑΛ (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων)

Βόλου. Το λεωφορείο έρχεται από τη λεωφόρο Αθηνών, διασχίζει τη Δημητριάδα

και εισέρχεται στις Νέες Παγασές από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, εκτός

ορισμένων πρωινών και μεσημεριανών δρομολογίων που εισέρχεται από την

Προφήτη Ηλία για να εξυπηρετήσει τους μαθητές που είτε πηγαίνουν είτε

επιστρέφουν από το σχολείο. Επίσης, μια επιπλέον παραλλαγή γίνεται κατά τη

διάρκεια των χειμερινών μηνών, οπότε το λεωφορείο ακολουθεί την οδό Λεμάν

σχεδόν μέχρι το ύψος της Δουλκέρογλου και επιστρέφει πάλι πίσω από τη Λεμάν,

αντί να διασχίσει τη Δουλκέρογλου. Αυτό γίνεται γιατί τότε, σε αντίθεση με τους

υπόλοιπους μήνες, η οδός Λεμάν παύει να είναι μονοδρομημένη. Πρέπει να

σημειωθεί, ακόμη, ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν αρκετά πυκνές

στάσεις με ικανοποιητική συχνότητα. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι τα

δρομολόγια δεν είναι συχνά με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούν τους κατοίκους της

περιοχής, που πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Το
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καλοκαίρι, για παράδειγμα, που υπάρχει αυξημένη κίνηση μεταξύ της

πολεοδομικής ενότητας και του κέντρου του Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες και

αργά το απόγευμα υπάρχει λεωφορείο κάθε μία ώρα και το υπόλοιπο της ημέρας,

δηλαδή τις ενδιάμεσες ώρες, κάΘε μισή. Οι τρεις διαφορετικές διαδρομές που

ακολουθεί το αστικό λεωφορείο, καθώς και οι στάσεις φαίνονται στο χάρτη Α-5.

1.3.3.2. Ύδρευση

Οι Νέες Παγασές και η Δημητριάδα, καΘώς αποτελούν συνοικίες του δήμου

Βόλου, εξυπηρετούνται για την ύδρευση τους από τη Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ).

Το δίκτυο διανομής αυτής, συνολικού μήκους 430 χλμ., παρουσιάζει

ορισμένες αδυναμίες να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κατανάλωσης, κατά τις

εποχιακές και ωριαίες αιχμές, τόσο από την πλευρά των διανομών, όσο και από την

πλευρά των πιέσεων (ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 12).

Το πρόβλημα έχει οξυνθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες εξαιτίας της

ραγδαίας ανάπτυξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Για την καλύτερη

εξυπηρέτηση, το Π.Σ. Βόλου έχει χωριστεί σε ζώνες ύδρευσης, ανάλογα της

υψομετρικής θέσης κάθε περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο Βόλος έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες, η Νέα Ιωνία σε δύο

ζώνες, ενώ οι Νέες Παγασές, το Φυτόκο, Κλίμα Φυτόκου, Διμήνι, Μελισάτικα, ΑΙ

και Β' ΒΙ.ΠΕ. αποτελούν ανεξάρτητες ζώνες με δικές τους δεξαμενές αποΘήκευσης

νερού (ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 12).

Το υδατικό δυναμικό της συνολικής περιοχής προέρχεται, κυρίως, από την

ορεινή περιοχή, όπου συναντώνται σοβαρές πηγαίες εμφανίσεις. 1-1 παροχή τους

καλύπτει 4 - 5 μήνες πλήρως τις ανάγκες του Π.Σ. και τους υπόλοιπους μήνες οι

πηγές εμπλουτίζουν τις 19 γεωτρήσεις, που βρίσκονται στις παρυφές του Πηλίου

και υδροδοτούν το Βόλο (ΔΕΥΆΜΒ, 1994: 11).

Υπάρχουν ακόμη 8 γεωτρήσεις καλής ποιότητας νερού, που βρίσκονται στη

δυτική περιοχή Βελεστίνου και υδροδοτούν κυρίως την Α' και Β' ΒΙ.ΠΕ., από τις
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οποίες ποσοστό 30% χρησιμοποιείται για την ενίσχυση τ/ς ύδρευσης του Π.Σ

(ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 11).

Όσον αφορά ειδικότερα τις Νέες Παγασές και τη Δημητριάδα, όπως

προαναφέρθηκε, διαθέτουν δική τους δεξαμενή αποθήκευσης νερού. Μάλιστα, το

1993 κατασκευάστηκε νέα δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 800 κυβικών

μέτρων και ωφέλιμης 600 κυβικών μέτρων, η οποία αντικατέστησε την παλιότερη

που βρισκόταν στο λόφο του Προφήτη Ι-Ιλία και είχε χωρητικότητα μόλις 200

κυβικών μέτρων (Γ. Χούσος: 110). Το σημερινό αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε το

1972, όταν κατασκευάστηκε και ο τροφοδοτικός αγωγός <Ι> Ι 50 από τη συνοικία της

Νεάπολης ως εκεΙ Το αντλιοστάσιο αυτό είχε μια κεντρόφυγη αντλία, η οποία

κατέθλιβε το νερό του διrrύου σ-ι:η δεξαμενή του Προφιιτη Ηλία. Αργότερα. όταν

οι Νέες Παγασές συνδέθηκαν με το Βόλο με μεγαλύτερο αγωγό (<1>300),

τοποθεηlθηκε μεγαλύτερη αντλία και η πρώτη λειτουργεί μόνο σε περίπτωση

βλάβης (Δ. Οικονομίδης. 1996: Ι 14). Βελτιώθηκε έτσι σημαντικά η λειτουργία του

δικτύου στην ncpιoxti. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, κυρίως

στο βόρειο τμήμα των Νέων Παγασών και λιγότερο στο δυτικό της Δημητριάδας

που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο συγκριτικά με την υπόλοιπη περιοχή,

ιδιαίτερα τους ξηρούς μήνες, από τον Αύγουστο ως το Δεκέμβριο, κατά τους

οποίους το Πολεοδομικό Συγκρότημα υδρεύεται κυρίως από γεωτρήσεις (Α.

Αθανασόπουλος, 1997: συνέντευξη).

Ο κύριος τροφοδοτικός αγωγός των Νέων Παγασών <1>300 ακολουθεί τη

λεωφόρο Αθηνών ως το μέσο περίπου της συνοικίας και διακλαδίζεται από το

σημείο αυτό στο εσωτερικό της δομημένης περιοχής με αγωγούς μικρότερης

διατομής, κατά κύριο λόγο <1>100. Ωστόσο, ενώ το δίκτυο είναι πυκνό στην

κεντρική περιοχή, αραιώνει χαρακτηριστικά στα δύο ακριανά τμήματα, το βόρειο

και το νότιο, υποδηλώνοντας έτσι και τη χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης (Α.

Αθανασόπουλος, 1997: συνέντευξη).

Όσον αφορά τη Δημητριάδα, αυτή τροφοδοτείται από τη δεξαμενή στις Νέες

Παγασές μέσω του αγωγού <Ι> 150, που βρίσκεται επίσης επί της λεωφόρου Αθηνών.
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Το υπόλοιπο δίκτυο είναι παλιό και αραιό και αποτελείται κατά βάση από αγωγούς

Φ80, ιδιαίτερα μικρής διατομής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα πίεσης

(Α. Αθανασόπουλος, 1997: συνέντευξη).

Οι σωλήνες ύδρευσης είναι κατασκευασμένοι από αμιαντοτσιμέντο στο

μεγαλύτερο μέρος του δικτύου και δευτερευόντως υπάρχουν και κάποιοι

σιδεροσωλήνες. Οι δεύτεροι όμως έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό. Επίσης,

οι πρώτοι αντικαθίστανται από σωλήνες κατασκευασμένους κυρίως από PVC, που

θεωρείται το πλέον κατάλληλο για αγωγούς ύδρευσης, και σε μικρότερο βαθμό από

χάλυβα (Α. Αθανασόπουλος, 1997: συνέντευξη).

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του 1999 η

ολοκλήρωση έργου προσθήκης αγωγού PVC (Φ280) στο βασικό δίκτυο κατά

μήκος της οδού Αθηνών και αριστερά από τη δεξαμενή που θα καταλήγει στην

άκρη του νότιου' τμήματος των Νέων Παγασών. Θα συνεχίζει δηλαδή ουσιαστικά

τους ήδη υπάρχοντες τροφοδοτικούς αγωγούς (Α. Αθανασόπουλος, 1997:

συνέντευξη).

1.3.3.3. Αποχέτευση ομβρίων "αι αl<αθάρτων

Η πόλη του Βόλου για πολ/ά χρόνια δε διέθετε δίκτυο αποχέτευσης

ακαθάρτων. Αυτό κατασκευάστηκε το διάστημα 1981 - 1986 καλύπτοντας τη

μείζονα περιοχή Βόλου και έχει μήκος 151.763 μέτρα. Ωστόσο, στις Νέες Παγασές

και τη Δημητριάδα δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο. Στις Νέες Παγασές

κατασκευάστηκαν μόνο οι παραλιακοί συλ/εκτήρες και οι καταθλιπτικοί αγωγοί,

καθώς και δύο αντλιοστάσια, ένα στο δημοτικό πάρκο και ένα στην οδό

Παπαδάκου στην άκρη της παραλίας του ΕΟΤ. Όλη η περιοχή αυτή δηλαδή

εξυπηρετείται με βόθρους (Σ. Παππάς, Α. Σδουκόπουλος, 1996: 116-117)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα εξαιτίας των

κλίσεων που υπάρχουν. Συγκεκριμένα. λόγω της ύπαρξης εκεί αλυκών στο

παρελθόν, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, το έδαφος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να

βρίσκεται στο ίδιο ή ακόμη και σε χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό της θάλασσας,
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με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ροή των ακαθάρτων και να

δυσχεραίνεται η συλλογή τους. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί έως ένα

βαθμό αν υπερυψωθούν οι υφιστάμενοι δρόμοι. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι

αδύνατον να πραγματοποιηθεί στις δομημένες περιοχές, αφού θα απαιτούσε την

κατεδάφιση των κτισμάτων που υπάρχουν. Ακόμη, σύμφωνα με εγκεκριμένη

υψομετρική μελέτη οι νέοι δρόμοι που θα κατασκευαστούν θα βρίσκονται σε τέτοιο

υψόμετρο - μεγαλύτερο του σημερινού ~ ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες

ελάχιστες κλίσεις. Ακόμη, όμως, κι αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αφού από τη

μια οι νέοι υπερυψωμένοι δρόμοι θα πρέπει να συνδέονται με τους ήδη υπάρχοντες

που είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο και από την άλλη σε πολλά σημεία όπου

προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου υπάρχουν κτίρια κατασκευασμένα σε χαμηλότερο

υψόμετρο από το απαιτούμενο. Για το λόγο αυτό τα νέα κτίρια θα πρέπει να

χτίζονται στο ίδιο υψόμετρο με τους δρόμους, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά

(Ντ. Παπαευσταθίου. Ι 99Ί:συνέν,ευξη).

Βέβαια, η ΔΕΥΑΜΒ δε μένει άπραγη, καθώς προγραμμάτισε τη

δημοπράτηση μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Νέες Παγασές το

Σεπτέμβριο του Ι 997, προϋπολογισμού Ι δις. Μέσα στον επόμενο χρόνο

προβλέπεται να κατασκευαστεί και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της

Δημητριάδας. Τα δίκτυα αυτά θα συνδέονται με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας

Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου που βρίσκεται στη θέση Μπουρμπουλ'iθρα

(Σ. Παππάς, Ι 997: συνέντευξη).

Σήμερα σε αυτή συγκεντρώνονται τα αστικά λύματα του Πολεοδομικού

Συγκροτήματος, τα απόβλητα της βιομηχανικής περιοχής και μελλοντικά τα

λύματα της κοινότητας Διμηνίου. Επίσης, υπάρχει μονάδα υποδοχής

βοθρολυμάτων, για τις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό

δίκτυο. Τέλος, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες, που μέχρι πριν λίγα χρόνια διέθεταν

στο έδαφος ή στο χείμαρρο Ξηριά, προεπεξεργάζονται τα απόβλητα τους στην

πηγή, σύμφωνα με τον κανονισμό αποχέτι:υσης της ΔΕΥΆΜΒ (Π.Δ. 177/87) και
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από τον lούνιο του 1992 αποχετεύουν, πλέον, στην εγκατάσταση πυθμένα

(ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 24).

Τα λύματα υφίστανται επεξεργασία σε διάφορες δεξαμενές, όπου

κατακρατούνται διαδοχικά οι ρυπογόνες ουσίες, όπως φερτές ύλες, άμμος, λίπη 

έλαια, αιωρούμενα σωματίδια, οργανικό φορτίο, φώσφορος και σε κάποιο βαθμό

βαριά μέταλλα. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα απομακρύνονται με

καταθλιπτικό αγωγό 8 χλμ, και εκβάλλουν στην εγκατάσταση διάθεσης, στο

ακρωτήρι Αγκίστρι. Αυτή η εγκατάσταση αποτελείται από δεξαμενή αναρρύθμισης

και από υποθαλάσσιο αγωγό, μήκους 800 μέτρων, που εδράζεται στον πυθμένα

(ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 24).

Επιπλέον," στη φι'ωη τη( κατασκευιiς βρίσκεται σήμερα βιολογικός

καθαρισμός, στο πλαίσιο της τελευταίας οδηγίας της Ε.Ο.Κ. (271/91) για μεγάλες

πόλεις και ευαίσθητες θάλασσες, με στόχο την κατακράτηση σε μεγαλύτερο

ποσοστό του οργανικού φορτίου και την αφαίρεση του αζώτου, που αποτελεί τον

επόμενο· μετά τον φώσφορο· παράγοντα ευτροφισμού στον Παγασητικό κόλπο.

Έτσι, τα επεξεργασμένα λύματα, που Οα οδηγούνται στο Αγκίστρι, θα είναι πλέον

καθαρά νερά, όπως το απαιτεί η παραπάνω οδηγία (Ε. Διομή, 1996: 124-127).

Όσον αφορά τώρα το δίκτυο ομβρίων, αυτό είναι ανύπαρκτο τόσο στις Νέες

Παγασές όσο και στη Δη:_Ιίιτριάδα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ένας βασικός αγωγός

που βρίσκεται κατά μήκος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις Νέες Παγασές και ο

οποίος καταλήγει στη θάλασσα. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την ύπαρξη

μεγάλων κλίσεων, όπως προαναφέρΘηκε, έχει ως αποτέλεσμα πολλά σημεία της

περιοχής να λειτουργούν σα λεκάνες απορροής, συγκεντρώνοντας νερό, κυρίως το

χειμώνα που οι βροχοπτώσεις είναι πιο έντονες. Μια δυνατή και παρατεταμένη

βροχόπτωση θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρα. Στις Νέες Παγασές πρόβλημα

παρουσιάζει ιδιαίτερα η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αν και είναι η μόνη που

διαθέτει αγωγό ομβρίων. ~τη Δημητριάδα η κατάσταση είναι καλύτερη, αφού το

δυτικό τμήμα βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο κι έτσι το πρόβλημα περιορίζεται

μόνο στο τμήμα ανατολικά της λεωφόρου Αθηνών (Σ. Παππάς, 1997: συνέντευξη).
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Για την αντιμετώπιση της παραπάνω κατάστασης η ΔΕΥΑΜΒ έχει

προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή δικτύου ομβρίων, το οποίο

όμως δεν είναι γνωστό ακόμη. πότε θα κατασκευαστεί (Σ. Παππάς, 1997:

συνέντευξη).

1.3.3.4. Απορρίμματα

Για τη συλλογή των απορριμμάτων της περιοχής μελέτης, που αποτελεί έναν

από τους δέκα τομείς στους οποίους είναι χωρισμένος για το σκοπό αυτό ο Βόλος,

υπεύθυνη είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, η οποία με το συνεργείο της

φροντίζει καθημερινά για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους, Τα

τελευταία στη συνέχεια μεταφέρονται στη χωματερή "Κάκαβος Διμηνίου" που

εξυπηρετεί το Π.Σ. Βόλου, καΘώς και όλη την ευρύτερη περιοχή (Α. Λοϊζος, 1997:

προσωπική επικοινωνία).

Σε καΘημερινή, επίσης, βάση γίνεται καΘαρισμός της παραλίας. Επιπλέον,

κάθε εβδομάδα αναμοχλεύεται η άμμος στην παραλιακή ζώνη με τη βοήΘεια

ειδικών μηχανημάτων, ώστε να καθαρίζεται καλύτερα. Τέλος, κάθε καλοκαίρι

γίνεται εξωρα'ίσμός των ακτών, δηλαδή τοποΘετούνται ντουζιέρες, ομπρέλες,

φτιάχνονται γήπεδα στην άμμο κ.λ.Π.. Για όλα τα τελευταία, δηλαδή τον

καθαρισμό, τη συντήρηση και τον εξωρα'ίσμό των ακτών υπεύΘυνη είναι η

Τουριστική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου (Γ. Οικονόμου, 1997: προσωπική

επικοινωνία).

1.3.3.5. Ενεργειακό σύστημα

Η περιοχή μελέτης τροφοδοτείται με δίκτυο μέσης τάσης 20 KV. Τόσο το

δίκτυο όσο και οι σταθμοί διανομής σε όλο το νομό είναι εναέρια, κάτι που δεν

ανταποκρίνεται σε μια πολεοδομική λογική. Ο νομός τροφοδοτείται αποκλειστικά

από το Κ.Υ.Τ. (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) της Λάρισας με δύο γραμμές 150 KV.

Δεν παρατηρούνται κάποια συγκεκριμένα προβλήματα στην παροχή του
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ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, καθώς το σημερινό δίκτυο εξασφαλίζει

επάρκεια τροφοδοσίας (Υπάλληλος ΔΕΗ, 1997: συνέντευξη).

1.3.3.6. Τηλεπικοινωνιαι(ό σύστημα

Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα που εξυπηρετεί τις Νέες Παγασές και τη

Δημητριάδα, όπως και τον υπόλοιπο Βόλο άλλωστε, είναι το ΑΧΕ 10. Πρόκειται

για ένα σύστημα ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών, που αντικατέστησε τα

συμβατικά τηλέφωνα που υπήρχαν μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου (Υπάλληλος

οτε, 1997: συνέντευξη).

Το τηλεφωνικό κέντρο, που εκτός της περιοχής μελέτης, εξυπηρετεί επίσης

τους οικισμούς του Μάραθου και της Κριθαριάς, είναι χωρητικότητας 2.048

γραμμών από τις οποίες μέχρι σήμερα είναι κατειλημμένες οι Ι.730 (Υπάλληλος

ΟΤΕ, 1997: συνέντευξη).

Ο ΟΤΕ έχει φροντίσει ακόμη για την εγκατάσταση καρτοτηλεφώνων σε

διάφορα σημεία ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Συγκεκριμένα, υπάρχουν

καρτοτηλέφωνα σε οχτώ σημεία, το ένα από τα οποία βρίσκεται στη Δημητριάδα

και τα επτά στις Νέες Παγασές (Χάρτης Α-19). Αυτό της Δημητριάδας είναι

τοποθετημένο στη λεωφόρο Αθηνών, στη διασταύρωση με την οδό Λάρνακος, και

τα υπόλοιπα στα εξής σημεία:

• είσοδος της πλαζ του ΕΟΤ

• Ηρώων Πολυτεχνείου με Λεμάν

• δημοτικό πάρκο

• Λεμάν και Σμύρνης, επί της Λεμάν

• μετά τη διασταύρωση των οδών Λεμάν - Πάνος, επί της Λεμάν

• στο Ο.Τ. 251 επί της Λεμάν (κοντά στη Λυδίας).

Μάλιστα. σε αυτό στο δημοτικό πάρκο. που είναι και από τα κεντρικότερα.

έχει προστεθεί ένα ακόμη κι έτσι είναι πλέον διπλό. Τέλος, ένα ακόμη

καρτοτηλέφωνο θα τοποθετηθεί μπροστά στον υποσταθμό του ΟΤΕ, που βρίσκεται

επί της Αθηνών και πριν την κάθετη οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
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1.3.4. Φυσιιcό περιβάλλον

1.3.4.1. Περιβαλλοντιιcά χαραιcτηριστιιcά

Βασικό στοιχείο του χαρακτήρα της περιοχής αποτελεί η παράκτια θέση της,

ενώ αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μορφής της έχει το άλσος των

Πευκακίων που εκτείνεται μεταξύ Δημητριάδας και Νέων Παγασών, με την

ύπαρξη και τη θέση του να αποτελεί τόσο εμπόδιο όσο και συνδετικό κρίκο των

δύο συνοικιών. Έτσι, ενώ στο σημείο αυτό γίνεται έντονα αισθητή η παρουσία του

πρασίνου και της φύσης, παύει σχεδόν τελείως να υφίσταται με την είσοδο είτε στη

μία είτε στην άλλη συνοικία. Το πράσινο, ως οργανωμένη φύτευση, εκλείπει γενικά

από το εσωτερικό των οικισμών, παρά την αραιή δόμηση που παρατηρείται σε

πολλά σημεία. Μόνο στα αδόμητα οικόπεδα, ιδιαίτερα των Νέων Παγασών,

υπάρχει έντονη η εικόνα της γης, όχι όμως πράσινης πάντα, ούτε καλλιεργημένης,

απλά εγκαταλελειμμένης. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κατά κύριο

λόγο ελαιώνες. αλλά πολύ λίγες.

Η παραλιακή ζώνη, από την άλλη, παρά το γεγονός ότι είναι εύκολα

προσβάσιμη σε όλη τη συνοικία των Νέων Παγασών, είναι φροντισμένη και

αξιοποιημένη μόνο μπροστά από το δημοτικό πάρκο (Φωτογραφία 2). Πιο

συγκεκριμένα, η παραλία μπροστά στην οδό Παπαδάκου και μέχρι την πλαζ του

ΕΟΤ είναι αδιαμόρφωτη, ενώ, επιπλέον, σε μερικά σημεία υπάρχουν καλλιέργειες,

και επομένως καθίσταται ακατάλληλη για κολύμβηση. Προχωρώντας νοτιότερα,

στην οδό Λεμάν, στην άκρη του δρόμου υπάρχει κρηπίδωμα -σαν πεζοδρόμιο

όπου η κολύμβηση είναι και πάλι αδύνατη γιατί δεν υπάρχει ακτή. Ακολουθεί ένα

μικρό τμήμα παραλίας, που όμως διακόπτεται από τα κέντρα διασκέδασης και τα

εστιατόρια που βρίσκονται εκεί και τα οποία έχουν καταλάβει μέρος της

παραλιακής ζώνης για την εξυπηρέτηση των πελατών τους τη θερινή περίοδο. Το

υπόλοιπο τμήμα, νότια της Ηρώων Πολυτεχνείου και μέχρι τη Λυδίας, είναι αυτό

που κυρίως συγκεντρώνει τους παραθεριστές. Στη συνέχεια, η παραλία γίνεται πιο

απότομη και χρησιμοποιείται περισσότερο για αγκυροβόλι, καθώς υπάρχουν εκεί
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δύο μικρές μαρίνες και μια παλιά σκάλα, Έτσι, στο σημείο αυτό συναντά κανείς

πολλά μικρά σκάφη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία, όπως είναι οι δύο

φυσικές σχεδόν μαρίνες, μία στην aPXli της Παπαδάκου και μία πριν το

Αλυγαρόρεμα, και δύο μικρές προβλήτες, η μία στην άκρη του δημοτικού πάρκου

και η άλλη λίγο πριν την οδό Δουλκέρογλου. Οι προβλήτες αυτές, ωστόσο, δε

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα. (Χάρτης Α-6)

ησον αφορά τη Δημητριάδα, η παραλιακή ζώνη που βρίσκεται

βορειοανατολικά της δε μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κατοίκους, καθώς

αποτελεί μέρος της ζώνης του πορθμείου και επιπλέον είναι περιφραγμένη,

ακαλαίσθητα μάλιστα, με έναν χαμηλού ύψους τοίχο και κάγκελα. Μετά από αυτό

υπάρχει ένα τμήμα που χρησιμοποιείται τόσο για να αφήνουν οι κάτοικοι τις

βάρκες τους όσο και για την εξαγωγή δολώματος από τους ψαράδες της περιοχής.

Δίπλα ακριβώς βρίσκεται ένα ναυπηγείο μικρών σκαφών. (Χάρτης Α-6)

Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα Πευκάκια, μπορεί κανείς να εντοπίσει αρκετά

σημεία με αξιόλογη θέα, που όμως δεν είναι κατάλληλα αξιοποιημένα

(Φωτογραφία 3). Επίσης, στη διαδρομή αυτή υπάρχουν ακτές που θα μπορούσαν

να χρησιμοποιηΘούν για κολύμπι, ψάρεμα ή απλώς ένα περίπατο, αλλά τις

περισσότερες φορές η πρόσβαση σε αυτές δεν είναι εύκολη (Χάρτης Α-6).

Η γεωργική γη, τώρα, που καλύπτει σημαντική έκταση στην περιοχή, αν και

θεωρείται καλή, σχεδόν σε όλες της περιπτώσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν

καλλtεργείται. Δημιουργούνται, έ:'Γiι. κενά, αφού από τη μια διακόπτεται η δόμηση

και από την άλλη 'δεν αναπληρώνονται αυτά από την ύπαρξη κάποιας καλλιέργειας

ή πρασίνου.

Σημαντική είναι, επίσης, η αίσθηση της μακρόχρονης ιστορίας της περιοχής

και ιδιαίτερα των χρόνων ακμής της στην αρχαιότητα, λόγω της πληθώρας των

μνημείων που σώζονται μέχρι σήμερα διάσπαρτα σε όλη την έκταση της

πολεοδομικής ενότητας. Άλλωστε, για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαραίτητη

προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
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1.3.4.2. ΖΟΕ

I-l ευρύτερη περιοχή από τη Δημητριάδα έως τον Άγιο Στέφανο

περιβάλλεται από Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που ορίστηκε με π.Δ. το 1986

(ΦΕΚ 63/Δ/17-2-86) και τροποποιήθηκε το 1989 (ΦΕΚ 228/Δ/21-4-89). Σε αυτή

περιλαμβάνεται η εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή

που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αγίου

Ονούφριου του νομού Μαγνησίας.

Μέσα στη ΖΟΕ καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο

κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές lα, lβ, lγ, lδ, 2, 3α,

3β, 3γ, 3δ, 3ε. Στην περιοχή μελέτης των δύο συνοικιών περιλαμβάνονται περιοχές

με στοιχείο ία, lβ, lγ, lδ, 3α (Χάρτης Α-7).

Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων σε απόσταση τουλάχιστον δέκα

μέτρα (Ι Ο μ.) εκατέρωθεν του αρχαίου τείχους.

Περιοχές με στοιχείο Ι α: στις περιοχές αυτές που περιλαμβάνονται

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για χρήση μόνο

κατοικίας, Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδό

αυτών ορίζεται σε 8.000 Τ.μ.

Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά

τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδό 4.000 Τ.μ.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση των

κτιρίων της παραπάνω χρήσης ορίζονται ως εξής:

• μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 120 Τ.μ.,

• μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας με μέγιστο ύψος αυτών 4,5 μ.

Περιοχέc με στοιχείο 1β: στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις

δασικές και αναδασωτέες, οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του Ν, 998179

"περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ

289/Α).

Περιοχές με στοιχείο ΙΥ: στις περιοχές αυτές για την προστασία της

χλωρίδας τους, επιτρέπονται εγκαταστάσεις για χρήσεις κοινής ωφέλειας. Το

50



-

Μακεδονικό Ανάκτορο

Παλαιοχριστιανική Βασιλική

της Δαμοκράτειας

Ιερή Αγορά

Ναός της lωλκίας Αρτέμιδος

Παλαιοχριστιανική Βασιλική

με ψηφιδωτό δάπεδο

Ακτογραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

Αρχαίο τείχος

Περιοχή προστασίας αρχαίου τείχους

(10 μ. εκατέρωθεν)

Περιοχή προστασίας 1α
(120 τ.μ. κατοικία σε 8.000 τ.μ.)

Περιοχή προστασίας 1δ
(6 τ.μ. αποθήκη σε 8.000 τ.μ.)

Περιοχή προστασίας 3α

(120 τ.μ κτ1σμα σε 4.000 τ.μ.)

Εκτάσεις δασικές και αναδασωτέες

Εγκαταστάσειςκοινής ωφελείας

(ελάχιστο εμβαδό γηπέδων 4000 τ.μ.)

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας

Αρχαίος ΙππόδρομοςΔημητριάδας

Επιβλέποvcεςκαθηγητές:

Κότιος Άyγiλoς

Οικονόμου Δημήτρης

Koυτσoνάιroυ Καλλιόπη

ΤριανταφUλλiδoυΤριανrαφυλλιά

"Πρόταση πολεοδομικήςπαρέμβασης

στην ενότητα Νέων ΠαΥασών 

Δημητριάδας : πολιηκή, σχέδω

δράσης, επιπτώσεις"

Διπλωματική εργασία:

Κλίμα1(α

100 Ο 100 200 300 400 500 Meler~
~_ i

Βόλος, Φεβρουάριος L998

Χάρτης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α- 7 Περιοχές προστασίας ΖΟΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•
•
•

D Ο.Τ.

Ε3

o
[ίΙ]

[Ε]

w
OΞJ

Ν

+

1α
1γ

1β



Ι

Ι

]

J

Ι

J

Πρόταση πολευδομικψ; παρέμβασης στην ενότητα ιVέωll ΠαΊασών. Δllιιηφlάδας:

πoλ/τιιc/ί, σχέδιο δράσης, επιιπώσ;ις

κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδά των γηπέδων ορίζεται σε 4.000

τ.μ.

ΠεριοΧέ' ιιε στοιχείο Ιδ: στις περιοχές που περιλαμβάνονται κηρυγμένοι

αρχαιολογικοί χώροι επιτρέπεται η ανέγερση ιcτφίων μόνο γεωΡΎικών αποθηκών

μεγίστης επιφάνειας 6 Τ.μ. Τέτοια κτίρια δεν επιτρέπονται σε δασικές και

αναδασωτέες περιοχές.

Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδό αυτών

ορίζεται σε 8.000 τ.μ. Κατ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα

γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του αντίστοιχου διατάγματος (ΦΕΚ

228/Δ12Ι·4·89) έχουν ελάχιστο εμβαδό 4.000 τ.μ.

Περιοχές με στοιχείο 3α: στις περιοχές αυτές στις οποίες περιλαμβάνονται

καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις επιτρέπεται η ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών

και γεωργοπτηνΟτΡοφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, αντλητικών

εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων, θερμοκηπίων και κατοικιών.

Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδό αυτών

ορΙζεται σε 4.000 τ.μ. Για την ανέγερση κατοικΙας επιτρέπεται μέγιστη δομήσιμη

επιφάνεια 120 τ.μ., μέγιστος αριθμός ορόφων ένας με μέγιστο ύψος 4,5 μέτρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις περιοχές με στοιχεία Ια, 3α και 3β στην

ανέγερση κατοικιών επιβάλλεται η κατασκευή στέγης.

1.3.4.3. Κατάσταση φυσιιωύ περιΡάλλοντος

Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης ή μόλυνσης στην περιοχή,

ούτε αλλοιώσεις του τοπίου. Υπάρχει, όμως παρόλα αυτά, μια γενική εντύπωση ότι

η περιοχή είναι παραμελημένη. κάτι που οφείλεται πιθανόν στην ασυνέχεια τ/ς

δόμησης στις Νέες Παγασές, στο ημιτελές οδικό δίκτυο, καθώς και στην έλλειψη

χώρων πρασίνου, παρά την ύπαρξη χώρου, δυνατοτήτων αλλά και πρόβλεψης εκ

μέρους της Πολεοδομικής Μελέτης των δύο συνοικιών για τέτοιους.

Εστίες ρύπανσης δεν έχουν σημειωθεί στην πολεοδομική ενότητα, με

εξαίρεση τη λεωφόρο Αθηνών, εξαιτίας του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που
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παρουσιάζει. Υπάρχει ακόμη κάποια μικρή ρύπανση των νερών, που οφείλεται στη

γενικότερη ρύπανση που εμφανίζουν τα νερά του Παγασητικού Κόλπου. Σε καμιά

περίπτωση, όμως, τα νερά δεν είναι ακατάλληλα για κολύμβηση. ΥπενΘυμίζεται ότι

στον Κόλπο, νότια της περιοχιις μελέτης και στο ακρωηιρι Αγκίστρι, εκβάλλει ο

αγωγός της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος Περιοχιiς Βόλου. Βέβαια, η

θέση του αγωγού, σε μια θαλάσσια δηλαδή περιοχή εκτός εσωτερικού κόλπου, με

πολύ καλή κυκλοφορία και ανανέωση των νερών, συμβάλλει ώστε η κατάσταση

του αποδέκτη, η διαύγεια και η αισΟητικιι εικόνα στην περιοχή εκβολής και στις

γειτονικές ακτές, να βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά επίπεδα (ΔΕΥΑΜΒ, 1994: 24).

Εκείνο που παρατηρείται κυρίως είναι ηχορύπανση στην παραλιακή ζώνη

γύρω από το δημοτικό πΓ..φκο, βέβαια μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου

βρίσκονται συγκεντρωμένα πολλά κέντρα διασκέδασης και καφετέριες που

λειτουργούν υπαίθρια. Επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η παραλιακή ζώνη

κατά μήκος της Δημητριάδας αποτελεί εστία ΟΠΤlΚ1iς ρύπανσης, με τις

ακαλαίσθητες εγκαταστάσεις του πορθμείου και την ελώδη σχεδόν μορφή που έχει

το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται πριν το ναυπηγείο μικρών σκαφών.

Επιπλέον, εστία οπτικης ρύπανσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο

μισογκρεμισμένος παλιός φάρος, δίπλα στον καινούριο, ο οποίος θα πρέπει είτε να

κατεδαφιστεί είτε να αξιοποιηΘεί ώστε να αλλάξει η εξωτερικιi του όψη. (Χάρτης

Α-19)

1.3.4.4. Ει<τελούμενα έργα

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας δεν εκτελούνταν κανένα

έργο στις δύο συνοικίες, παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις της Πολεοδομικής

Μελέτης αυτών δεν έχουν ακόμη, σχεδόν Ι Ο χρόνια μετά, ολοκληρωθεί. ·Εχει

αρχίσει μόνο να εισέρχεται στα πρώτα στάδια κατασκευής το δίκτυο αποχέτευσης

ακαΘάρτων των Νέων Παγασών, το οποίο Θα ολοκληρωΘεί το Δεκέμβριο του 1998.

Επίσης, πέρα από την εντός σχεδίου περιοχή, εκτελούνται οι ανασκαφές του
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αρχαίου θεάτρου και του ανακτόρου της Δημητριάδας, για την ανάδειξη και

αξιοποίηση τους.

1.3.5. Πολιτιστιι<ά στοιχεία

1.3.5.1. Υπάρχοντα ιστορικά μνημεία

Στην περιοχή, κυρίως στο άλσος των Πευκακίων, σώζεται σήμερα μεγάλο

πλήθος μνημείων που μαρτυρά την ένδοξη ιστορία του παρελθόντος.

Έτσι, η περιοχή ανάμεσα στις συνοικίες Δημητριάδα και Νέες Παγασές, που

εκτείνεται από το ρέμα της Μπουρμπουλήθρας ως τον Προφήτη Ηλία και από την

κορυφογραμμή όπου βρίσκεται το αρχαίο τείχος ως τα Πευκάκια και την παραλία

των Νέων Παγασών, είναι αρχαιολογικός χώρος. Έχει κηρυχθεί με το ΦΕΚ

Ι 05/B/3-4-61 και περιλαμβάνει τα κατάλοιπα των αρχαίων πόλεων Παγασές και

Δημητριάδα.

Από τα πιο γνωστά ανασκαμμένα σημεία είναι:

α) Το Μακεδονικό Ανάκτορο της αρχαίας πόλης της Δημητριάδας.

β) Την Ιερή Αγορά, που βρίσκεται στα νότια του Ανακτόρου και αποτελούσε το

διοικητικό κέντρο της πόλης. Εκεί βρισκόταν ο ναός της Ιωλκίας Αρτέμιδος.

γ) Το Θέατρο, που κατασκευάστηκε στο α' μισό του 3
0υ

αιώνα π.Χ.

δ) Το Ηρώο, κτίσμα πάνω από το Θέατρο.

ε) Το Στάδιο ή Ιππόδρομος, που βρίσκεται στο βόρεια του Θεάτρου.

στ) Τα νεκροταφεία της Δημητριάδας, από όπου προέρχονται πολλά ευρήματα.

ζ) Το τείχος, που είχε κτιστεί για την οχύρωση της πόλης. (Χάρτης Α-7)

Στην ίδια περιοχή υπάρχουν απομεινάρια από την παλαιοχριστιανική εποχή,

όπως είναι η Βασιλική της Δαμοκράτειας, ναός με πλούσιο αρχιτεκ:rονικό

διάκοσμο, καθώς και μία Βασιλική με διατηρημένο ψηφιδωτό δάπεδο. Αυτά

βρίσκονται στα νότια του οικισμού της σημερινής συνοικίας της Δημητριάδας.
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Τέλος, με το ΦΕΚ Ι 72/Δ/24-4-63, η κορυφή του υψώματος του Αγίου

Στεφάνου, όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη Αμφανές έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός

χώρος.

1.3.6. Πολεοδομll"', οργάνωση - λειτουργίες

1.3.6.1. Οll"στll,,\ δο,"\

Οι Νέες Παγασές και η Δημητριάδα αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε,

συνοικίες του Δήμου Βόλου. Οι πρώτες εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλης το 1988, με

την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης που άρχισε να εκπονείται το 1984. Η

Δημητριάδα με τη σειρά της εντάχθηκε στο Δήμο Βόλου λίγο νωρίτερα, το 1986,

εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτέλεσε την πρώτη μελέτη - πιλότο εφαρμογής του

νόμου Ι 337/83 στο νομό. Έτσι, και οι δύο έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένο

ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλiιρως.

Οι δύο οικισμοί έχουν αναπτυχθεί ιστορικά, ο ένας κατά μηκος της

παραλιακής ζώνης στη θέση των αρχαίων Παγασών, ανάμεσα στα Πευκάκια και

στο ύψωμα Άγιος Στέφανος και ο άλλος πάνω στη λεωφόρο Αθηνών. Αν και

αποτελούν μέρος του Δήμου Βόλου, δεν έχουν συνενωθεί με αυτόν σε ένα συνεχές

σύστημα, αλλά έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται

στην παρεμβολή φυσικών και τεχνητών εμποδίων, όπως είναι το ρέμα της

Μπουρμπουλήθρας και ο ορεινός όγκος του Παλατίου.

Επίσης, εξαιτίας παρόμοιων εμποδίων παρατηρείται μια ασυνέχεια μεταξύ

τους. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στη Δημητριάδα και τις Νέες Παγασές υπάρχει

κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, καθώς και άλλες περιοχές προστασίας στα

πλαίσια της ευρύτερης ΖΟΕ, όπως είναι η δασική έκταση των Πευκακίων, όπου η

δόμηση είτε δεν επιτρέπεται καθόλου είτε τελεί υπό περιορισμούς. Επιπλέον, το

αρχαίο τείχος που διασχίζει τον αρχαιολογικό χώρο και εκτείνεται πάνω από τη

Δημητριάδα και τις Νέες Παγασές, σε συνδυασμό με την ύπαρξη γης
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χαρακτηρισμένης ως υψηλής παραγωγικότητας, παρακωλύει την προς τα δυτικά

οικιστική τους επέκταση. Η ανάπτυξη της συνοικίας των Νέων Παγασών

παρεμποδίζεται ακόμη και προς τα νότια, δηλαδή προς τη συνοικία του Αγίου

Στεφάνου, εξαιτίας της ιδιωτικής έκταmις της ΑΓΕΤ που βρίσκεται μεταξύ τους,

καθώς και του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης των

Αμφανών. (Χάρτης A-S)

Βέβαια. παρά την ύπαρξη των παραπάνω εμποδίων μπορούν να εντοπιστούν

δυνατότητες εξάπλωσης του οικισμού σε ορισμένα σημεία. Μια γενική διαπίστωση

είναι ότι σι Νέες Παγασές μπορούν να εξαπλωθούν προς τα ανατολικά, καθώς εκεί

υπάρχει η περιοχή προστασίας 3α της ΖΟΕ, όπου επιτρέπεται η δόμηση με

κάποιους περιορισμούς σε οικόπεδα τεσσάρων στρεμμάτων. Μάλιστα, η

δυνατότητα αυτή έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί,

αποτελώντας στην πράξη όχι μόνο δυνατότητα αλλά ταυτόχρονα και τάση

εξάπλωσης, στα σημεία όπου η συνοιι,ία εφάπτεται με τη λεωφόρο Αθηνών ή

βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν, αφού από τη μια με τον τρόπο αυτό Θα υπάρχει

συνέχεια του οικισμού και από την άλλη υπάρχουν ήδη εκεί κτισμένες κατοικίες.

Τέτοια σημεία αποτελούν το μεσαίο και το νότιο τμήμα της συνοικίας.

Η Δημητριάδα, σε αντίΘεση με τις Νέες Παγασές, φαίνεται να αδυνατεί να

εξαπλωθεί προς οποιαδήποτε κατεύΘυνση εξαιτίας των χόψων προστασίας που

βρίσκονται περιμετρικά της. Η μοναδική ίσως περιοχή, προς την οποία θα
. .

μπορούσε να εξαπλωΘεί σε μικρό βαθμό ο οικισμός, είναι αυτή αριστερά της

λεωφόρου ΑΘηνών, όπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει προστατευόμενος

αρχαιολογικός χώρος (lα), επιτρέπεται η δόμηση κατοικίας σε οικόπεδα 8

στρεμμάτων.

1.3.6.2. Χρήσεις γης "τιρίων "αι τάσεις εξέλιξης αυτών

α) Υπόθεση εργασίαc;

Απαραίτητο στοιχείο για την ανάλυση και κατανόηση της υπάρχουσας

κατάστασης στην περιοχή μελέτης αποτελεί η γνώση των υφιστάμενων χρήσεων
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ΠρύΓαση πολευδομικψ; παρέμβασηζ στ!/!, ενύΓηrα Νι:ων ΠαΊασών - Δημηφιιί.δας:
πολΙΓ/κή, σχέδω δρά.σης, εΠllΙΓώσ,ις

ιναιως ατηγοριες χρησεων γης

Ι Κατοικία

2α Ξενώνες μικρού δυναμικού

2β =.ενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

2γ Campings

Π' 8 Κ

Συνήθως, στον πολεοδομικό σχεδιασμό οι κατηγορίες χρήσεων γης που

χρησιμοποιούνται είναι αυτές των Ειδικών Χρήσεων Γης που προβλέπονται από το

Π.Δ. της 23.6/6.3. Ι 987 (ΦΕΚ Ι 66 Δ'). Στη συγκεκριμένη περίπτωση

χρησιμοποιήθηκε ένα διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης των χρήσεων γης, που

παρουσιάζεται στον πίνακα 8, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα λειτουργικό και με

ικανοποιητικό επίπεδο ανάλυσης.9 Σε αυτό έχουν προστεθεί από τους μελετητές

ακόμη τέσσερις κατηγορίες χρήσεων γης σημαντικές για την περιοχή μελέτης.

Αυτές είναι οι πιλοτές, τα κενά και τα υπό κατασκευή κτίρια, που είναι από τις πιο

πολυπληθείς κατηγορίες και τα ερείπια, που παρέχουν ειδική πληροφορία.

χρήση.

γης. Για την καταγραφή αυτών πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα, κατά την

οποία καταγράφηκε η χρήση ή οι χρήσεις κάθε κτιρίου στο ισόγειο και στον πρώτο

όροφο. Σε περίπτωση κτιρίου περισσότερων ορόφων υιοθετείται η υπόθεση ότι η

χρήση που καταγράφεται στον πρώτο όροφο αντιπροσωπεύει και τους υπόλοιπους.

Η θεώρηση αυτή, άλλωστε, δεν απέχει από την πραγματικότητα, καθώς σχεδόν σε

όλες τις περιπτώσεις όλοι οι υπόλοιποι, εκτός του ισογείου, όροφοι έχουν την ίδια

Ι

Ι

Ι

J
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Ι
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]

,J
Η κωδικοποίηση αυ1l1 δεν είναι θεσμοθετημένη, αλλά αποτελεί την τελΙf\.'l πρόταση

ερευνητικού προγράμματος με στόχο τη διαμόρφωση ενός συστήματος ταξινόμησης και

J
J
L

κωδικοποίησης των εξωαστικών χριισεων Ύ1ις. Το σύστllμα αυτό αφορά τις θεσμοΘετούμενες

χριισεις γης. (Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου, Γ. Πυργtώτης, 1994: 4-9) Παρόλα αυτά, στη

συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποη1θηκε στη φάση της Kαταγραψllς των υφιστάμενων χριισεων

γης, χωρίς να παρουσιάσει δυσκολίες. Αντίθετα, κρίνεται κατάλληλο και ιδιαίτερα περιγραφικό

για τιιν υπό εξέταση περΙΟΧΙΙ, η οποία δεν είναι έντονα αστικοποιημένη.
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Πρόιαση πυλεοδυμιιαίς παρέμβασης σrηv ενδιηrα Νέων Παγασώιι • Δημηrpιό.δας:
πυλιrιιαί. σχί'διο δράσης, επι~τώσ:ις

(συνέχεια Πίνακα 8)

2δ Καζίνα

3 Εμπορικά καταση;ματα, κατασηίματα παροχιίς προσωπικών

υπηρεσιών

4 Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί

5 Δtoί",--ησll

6 Εστιατόρια

7 Αναψυκηίρια

8 Κέντρα διασκέδασης, αναψυχιίς

9 Θρησκευτικοί χώροι

10 Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες

συγκέντρωσης)

11 Πολιτιστικά κτίρια (βlβλlOθίικες, αίθουσες εκθέσεων κ.λ.π.)

12 Κτίρια εκπαίδευση..;

13 Κτίρια κοινωνικιίς πρόνοιας

14 Κτίρια περίθαλψης

15α Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της Ομάδας Β και

(μετά από ειδι",; μελέτη) της Ομάδας Αωll (ΚΥΑ 69269/90 και

ΚΥΑ 10537/93)

15β Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της Ομάδας Α·Ι

(ΚΥΑ 69269/90 και ΚΥΑ 10537/93)

15γ Βιομηχανικές και βιοτr::χνικές εγκαταστάσεις της Ομάδας Α-Ι!

(ΚΥΑ 69269/90 και ΚΥΑ 10537/93)

16 Κτίρια, γιiπεδα αποθιiκευσης

17 Κτίρια, γιiπεδα στάθμευσης

18 Πρατίιρια βενζίνης, υγραερίου

19 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου

20α Γεωργία (καλλιέργειες)

20β Εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων

22 Εγκαταστάσειςιχθυοκαλλιεργειών

23α Δάσος (εξωαστικό πράσινο που εμπίπτει στο Δασικό Νόμο)

23β Δασοπο\'ία
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Πρόταση ιωλεοδυμικιί,; παμcμ!Jαπης στην ενύrηrα Νί'ων Πα,/ασών - Δημηφιάδας:
πυλιrιKιί. nxi:iJIQ δράσης, εΠ/Ηώσ,ις

24 Εγκαταστάσεις εμπορικών εκΘέσεων

25 Αθλητικές εγκαταστάσεις

26 Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στον αστικό χώρο (πλατείες.

δρόμοι, παιδικές χαρές κλπ.)

27 Οργανωμένο πράσινο στον αστικό χώρο που εμπίπτει στο Δασικό

Νόμο (άλση, πάρκα κλπ.)

28 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορό)Υ

29 Άλλες ειδικές χριισεις (στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)

30 Μεγάλες εγκαταστάσεις τεχνlκιις υποδομιις

31 Ορυχεία - Λατομεία

32 Μεταλλεία

33 Νεκροταφείο

34 Υπό κατασκευlΊ κτίρια

35 Κενά ,,--τίρια

36 Πιλοτιι

37 Ερείπιο

, ,
Πιιγη: Η. Μπεριατος, Δ. Οικονομου. Γ. Πυργιωτης, 1994

(συνέχεια Πίνακα 8)

Ι
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Λόγω έλλειψης κατάλληλου υποβάθρου, η αποτύπωση των χρήσεων γης

στους χάρτες δεν έγινε ανά κτίριο, αλλά ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου,

σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεΙ Αρχικά οι χρήσεις γης διακρίθηκαν σε

τρεις κατηγορίες: στις εκτατικές, τις σημειακές και σε αυτές που δεν απεικονίζονται

καθόλου. Στην πρώτη αVΙ1KOυν η κατοικία και τα υπό κατασκευή κτίρια, στη

δεύτερη όλες οι υπόλοιπες, εκτός των κτιρίων αποθήκευσης, των πιλοτών και των

κενών κτιρίων, που εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία. Αυτό έγινε γιατί, όπως

προκύπτει από την καταγραφή των χρήσεων γης, οι χρήσεις που απαντώνται

συχνότερα στην περιοχή μελέτης είναι κατά πρώτο λόγο η κατοικία και κατά
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Πρύτσ.σ'ι πολι:οδομικιίς παρέμβυ.σης σιην cvdrIIfQ. Νίοων Πα,lαοών ~ Δηιιηrριάδας:

πoλιJιιoί. σχέδιο δράσης. cπι,πώο'ις

δεύτερο τα υπό κατασκευή κτίρια. Η συχνότητα αυτών, μάλιστα. είναι τόσο μεγάλη

που σχεδόν πάντα κυριαρχούν στις πλευρές των οικοδομικών τετραγώνων

(Πίνακας 9). Έτσι, αν απεικονίζονταν όλες οι χρήσεις γης εκτατικά, οι μοναδικές

χρήσεις που θα εμφανίζονταν τελικά Οα ήταν μόνο οι προαναφερόμενες δύο, καθώς

όλες οι άλλες θα απαλείφονταν, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις. Αυτό, όμως, δεν

είναι επιΘυμητό, αφού με αυτόν τον τρόπο οι χάρτες θα παρουσίαζαν αλλοιωμένη

την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής και θα οδηγούσαν σε εσφαλμένα

συμπεράσματα. Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία που περιλαμβάνει τα κτίρια

αποθήκευσης, τις πιλοτές και τα κενά κτίρια, αυτά δεν κρίΘηκε αναγκαίο να

απεικονιστούν για το λόγο ότι βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση της

περιοχής μελέτης, χωρίς κάποιες χωρικές συγκεντρώσεις που θα είχαν ιδιαίτερη

σημασία να είναι ορατές σε ένα χάρτη. Οι πιλοτές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο

εξειδίκευση της χρήσης της κατοικίας, αφού εμφανίζονται πάντα σε συνδυασμό με

αυτήν. Οι αποθήκες είναι αρκετές, αλλά αυτό οφείλεται στην ύπαρξη πολλών

αδόμητων οικοπέδων, στα οποία συνήΘως ανήκουν. Τέλος, τα κενά κτίρια είναι και

αυτά τις περισσότερες φορές κενές κατοικίες και συνυπάρχουν με αυτές.

Για την αποτύπωση στους χάρτες η λογική που ακολουΘήΘηκε είναι ότι σε

κάΘε πλευρά απεικονίζεται εκτατικά είτε η χρήση της κατοικίας είτε των υπό

κατασκευή κτιρίων, όποια από τις δύο κυριαρχεί αριΘμητικά. Για παράδειγμα, όταν

σε μια πλευρά ενός οικοδομικού τετραγώνου υπάρχουν εφτά κτίρια από τα οποία

τα τέσσερα είναι κατοικίες, το ένα υπό κατασκευή και τα άλλα δύο έχουν

διαφορετικές χρήσεις, θεωρείται ότι η χρήση γης της πλευράς αυτής είναι κατοικία.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τόσες κατοικίες όσα και κτίρια υπό κατασκευή,

επιλέγεται η χρήση εκείνη που υπερέχει σε εμβαδό. Επίσης, για τις δύο αυτές

χρήσεις υπάρχουν δύο διαβαθμίσεις, που δηλώνουν την ένταση αυτών.

Συγκεκριμένα, υπάρχει διαφορετική απεικόνιση όταν η χρήση καταλαμβάνει

λιγότερα από τα μισά (0% - 50%) του συνόλου των κτιρίων της πλευράς του

οικοδομικού τετραγώνου και διαφορετική όταν αυτά ξεπερνούν τα μισά (50% 

100%). Στο παραπάνω παράδειγμα, δηλαδή, η χρήση γης είναι κατοικία της
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ΠO).ΙCΙKιί. σχΙδιο δράσης. επιιιrώσ~ις

δεύτερης διαβάθμισης (περισσότερη του 50%). Οι υπόλοιπες χρήσεις γης, της

δεύτερης κατηγορίας, όπως προαναφέρθηκε απεικονίζονται σημειακά. (Χάρτες Α-9

και Α-ΙΟ)

Επιπλέον των παραπάνω χαρτών, για την καλύτερη κατανόηση της

κατανομής των χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης, έγινε ένας ακόμη χάρτης, όπου

αποτυπώνονται οι χρήσεις γης σε πιο απλουστευμένο επίπεδο, ανά οικοδομικό

τετράγωνο. Η αποτύπωση σε αυτή την περίπτωση έγινε με βάση την κυρίαρχη

χρήση κάθε οικοδομικού τετραγώνου, εκτός αν η ύπαρξη μια άλλης σημειακής ή

μη χρήσης κρίνεται από τους μελετητές περισσότερο σημαντική, παρά το

μικρότερο ποσοστό που καταλαμβάνει στο Ο.Τ.. Για παράδειγμα, έστω ένα Ο.Τ.

όπου υπάρχουν τέσσερις κατοικία; και δύο εμπορικά καταστήματα. Σε αυτό η

χρήση που αποτυπώνεται είναι τα εμπορικά καταστήματα και όχι η κατοικία,

καθώς είναι σημαντικό να καταλάβει ο αναγνώστης που συγκεντρώνονται αυτά.

(Χάρτης Α-ΙΙ)
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Πρόιαση πολεοδομικιίς παρέμβασης σrην ενότητα ΝΙων ΠaΥaσών - Δ'1μηrΡΙ(Wας:
ΠΟ).Ιfικιί. σχέδιο δράσης. εΠΙίtιώσ~ις

Πίναιως 9: Χρiισεις γης ισογείου και πρώτου ορόφου στις Νέες Παγασές και τη

Δημητριάδα (σε απόλυτα νούμερα)

Πηγη: Ιδια επεξεργασια

ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕ!: ΔΗΜΙΠΡΙΑΔΑ

ΧΡΗΣΙ-Ι ΓΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 10ς ΟΡΟΦΟΣ ΙΣΟΓΕΙΩ lος ΟΡΟΦΟΣ

Κατοlκlα 552 ,<Ο 246 6'

Υπ6 κατασΚΕυή I(ΤΙΙ>10 51 61 18 2;

Κενά κτίριο " 17 28 6

Πιλοτή J2 · 2 ·
ΕρεΙπlα 3 · , ·
Ξε\'ι,i)νες μικρού δυναμllcoύ , 3 · ·
Ξενοδοχεία και λοιπές ΤOΙΙΡlσtlKές εγκατασηίσεις

-

16 '6 · ·
ε,ιπορικα καταστήματα, ιcαταστήμιιτα παροχής

προσωπικών υπηρεσιιΙΙν
, , IJ Ι

ΓΡUφεlα, Τράπεζες, Ασφάλειες, ΚΟΙ\'ωφελεlς

οργανισμοί , · , ·
Εστιατόρια IJ · 2 -
ΛνlΙljluκτήρlα 8 · , ·
Κέντρα οωοκέδασης, αναψιιχής IJ , · ·
Θρησκευτικοί χιίιροι 2 · , ·
Κτίρια εκπαίδευσης 4 · 2 ·
Κτlρια περlΟαλψης 2 2 - ·
Βιο,lηχανlκές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της

Ομάδας Β ,α, (μετά ",6 Ειδική ιlελέtη) ,ης

Ομάδας Α-Η (ΚΥΑ 69269/90 και ΚΥΑ 10537193) 4 , 2 ·
Κτίρια. γήπεδα αποΟήκευσης J8 - 21 ·
Πρ(ιtήρια βενζίνης. υγραερίου 2 · · ·
ΕλεύΟεροl κοινόχρηστοι χιίιροl στον αστικό χιiψo

(πλατείες, δρόμοι. παιδικές χαρές κ.λ.π.) , · , ·
Οργανωμένο πράσινο atOV ασπκό χώρο '"ο

εμπίπτει στο Δασικό Νό,ιο (όλση. πάρκα κλπ.) , · · -

Άλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές

εγκαταστάσεις κ.λ.1ι.)
, · · ·

Μεγάλ.ες εγκαταστάσεις τεχ\'lιcής υ1l0δο,lής

3 · · ·
ΣΥΝΟΛΟ 813 248 34S 93

, - -
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Πρύταση πολωδομlκι;ς παρέμβασης στην ενύιηrα Νέων ΠαΥασών. Δημηψιιλδας:

πσλιτικιί, σχέδιο δράσης, επιιιτώσ:ις

Πίνακας 10: Χρήσεις γης ισογείου και πρώτου ορόφου στις Νέες Παγασές και τη

Δημητριάδα (ποσοστιαία κατανομή %)

Πηγη: Ιδια επεξεργασια

ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ

ΧΡΗΣ:Η ΠΙΣ: IΣOΓ~ΙO lος ΟΡΟΦΟΣ IΣOΓ~ΙO Jος ΟΡΟΦΟΣ:

Κατοικία 68,88 56,45 71,30 65,59

Υπό κατασκευή κτίρια 7,01 27,02 5,12 26,88

Κενά κτίρια 6,64 6,85 8,12 6,45

Πιλοτή 3,94 · 0,58 ·
Ερείπια 0,37 · 0.29 ·
.=ενώνες μικρού δυναμικού 0,12 1,21 - ·
Ξενοδοχεία Κα> λοιπές τουριστικές

εγκαταστάσεις 1,97 6,45 - ·
Εμπορικά καταστήματα, κατοσηΊμοιο

παροχής προσωπικών υπηρεσιών 0,62 0,40 3,77 1,07

Γραφεία. Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς

οργανισμοί 0,12 · 0,29 -

Εστιατόρια 1,60 - 0,58 ·
Αναψυκτήρια 0,98 · 0,29 ·
Κέντρα διασκέδασης, αναψιιΧιΊς 1.60 0,40 - ·
Θρησκευτικοί χώροι 0,25 · 0,29 -
Κtίρια εκπαίδεuσιις 0,49 · 0,58 -

Κτίρια περίθαλψης 0,25 0,81 - ·
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

της Ομάδας Β και (μετά από ειδική μελέτη)

της Ομάδας Α·ι( (κγΑ 69269/90 και κγΑ 0,49 0,40 0,58 -

10537/93)

Κτίρια. γήπεδα αποθήκευσης 4,67 · 7.83 ·
Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου 0,25 · · -

ΕλείιΟεροι κοινόχρηστοι χώροι στον αστικό

χώρο (πλατεΙες, δρόμοι. παιδικές χαρές κλπ.) 0,123 · 0,29 -
Οργανωμένο πράσινο στον αστικό χώρο που

εμπίπτει στσ Δασικό Νόμο (άλση, πάρκα 0,12 · - ·
κλπ.)

Άλλες ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές

εγκαταστάσεις κλπ.) 0,12 · · -
Μεγάλες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομιΊς

0,37 · · ·
. .
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Πρόrαση πσλεοδομι/(ιίς παρέμβασης στην cvdrηra Νi:ων Πα,lασών ~ Διιμηrριάδας:

πσλιιικιί, σχέδιu δράσης. επιιιrώσ:ις

.
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΙΣΟΓΕ10 (οςΟΙ)ΟΦΟΣ IΣΟΓΕΙΟ(4Υ,,) (ος ΟΡΟΦΟΣ(%)

Κατοικία 798 20Ι 68,9Ι 58,94

Υπό κατασκευη κτίρια 75 92 6,48 26,98

Κενά κτίρια 82 23 7,08 6,74

Πιλοτή 34 - 2,94 -
Ερείπια 4 - 0,35 -
Ξενώνες μικρού δυναμικού Ι J 0.09 0,88

.=.ενοδοχεία κα, λοιπές τουριστικές

εγκαταστάσεις Ι6 Ι6 Ι,38 4,69

Εμπορικά καταστηματα, καταστηματα

παροχl)ς προσωπικών υπηρεσιών Ι8 2 1,55 0,59

Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς

οργανισμοί 2 - 0,Ι7 -
Εστιατόρια Ι5 - Ι,29 -
Α ναψυκτήρια 9 - 0,78 -
Κέντρα διασκέδασlις, αναψυχl)ς Ι3 Ι 1,12 0,29

Θριισκευτικοί χώροι 3 - 0,26 -
Κτίρια εκπαίδευσης 6 - 0,52 ·
Κ τίρια περίθαλψης 2 2 0,17 0.59

Βιομlιχανlκές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις

της Ομάδας Β και (μετά από ειδική μελέτη)

της Ομάδας Α·Ι! (ΚΥΑ 69269/90 και ΚΥΑ 6 Ι 0,52 0,29

10537/93)

Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης 65 - 5,6Ι ·
Πρατήρια βενζίνιις, υγραερίου 2 - 0,17 -
Ελεύθεροι κοινόχριιστοι χώροι στον αστικό

λ,lίJρO (πλατείες, δρόμοι, παιδικές χαρές κλπ.) 2 - 0,17 ·
Οργανωμένο πράσινο στον αστικό χώρο που

εμπίπτει αω Δασικό Νόμο (άλσll, ItClpKa Ι - 0,09 -
κλπ.)

Άλλες ειδικές χΡl)σεις (στρατιωτικές

εγκαταστάσεις κ.λ.π.) Ι . 0,09 -
Μεγάλες εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομl)ς 3 . 0,26 -
ΣγΝΟΛΟ 1158 341 100,000 100,000

nίνακας 11' Χρήσεις γης ισογείου και πρώτου ορόφου στο σύνολο της περιοχής μελέτης
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Π\1γη: (δια επεξεργασια
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών - Δημηφιάδας:
πολιτική, σχέδιο δράσης, επιnτώσ ις

β) Χρι]σεις γης κτιρίων ισογείου ορόωου

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες (της κατανομής των χρήσεων γης),

καθίσταται προφανές ότι η περιοχή μελέτης καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερο

τμήμα της από τη χρήση της κατοικίας, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό περίπου

70%, τόσο στο σύνολο της περιοχής όσο και επιμέρους στις Νέες Παγασές και στη

Δημητριάδα, διαμορφώνοντας έτσι το χαρακτήρα της περιοχής. Πρέπει εδώ

Διάγραμμα 5: Ποσοστό (%) κατοικίας στο ισόγειο

68,91%

να σημειωθεί ότι πολλές φορές η κατοικία βρίσκεται στον πρώτο όροφο με το

ισόγειο να είναι πιλοτή. Το φαινόμενο αυτό μάλιστα παρατηρείται σχεδόν

αποκλειστικά στις Νέες Παγασές.

Εξετάζοντας παράλληλα τον χάρτη των χρήσεων γης ισογείου (Χάρτης Α

9), είναι προφανές ότι η κατοικία δεν καλύπτει ομοιόμορφα όλο το χώρο της

περιοχής μελέτης. Αντίθετα, παρουσιάζει πυκνώσεις και αραιώσεις σε αρκετά

σημεία. Έτσι, στη Δημητριάδα χωροθετείται ιδιαίτερα αριστερά της λεωφόρου

Αθηνών και με μικρότερη ένταση στα δεξιά αυτής, με τάσεις εξάπλωσης προς αυτή

την κατεύθυνση. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της είναι το νοτιότερο από τα

δύο τμήματα που βρίσκονται αριστερά της Αθηνών.

Συνεχίζοντας στις Νέες ίJαγασές θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν έξι

διαφορετικοί πυρήνες συγκέντρωσης της κατοικίας. Τον πρώτο αποτελεί το
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Πρδταση ιωλεοδομικι;ς παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών. Δημηφιάδας:

πολιrllοι, σχέδιu δράσης, επ/Τ! (ώα! ις

βορειότερο τμήμα της συνοικίας. Προχωρώντας νότια παρατηρείται η παρεμβολή

μιας μεγάλης αδόμητης έκτασης, μέχρι την οδό Καλλικράτους, η οποία μαζί με την

Ουρανίας οριοΘετούν το δεύτερο πυρήνα κατοικίας. Ο τρίτος είναι η ζώνη που

βρίσκεται μεταξύ των οδιί)ν Ίδμωνος και Θάλειας. Ακολουθεί ο τέταρτος πυρήνας

που εκτείνεται ένα δρόμο βορειότερα και ένα δρόμο νοτιότερα των οδών Βάκχου

και Β. Γεωργίου αντίστοιχα και αποτελεί τον κεντρικότερο και μεγαλύτερο πυρήνα

συγκέντρωσης κατοικίας. Ο πέμπτος, επίσης, αρκετά μεγάλος σε έκταση

σχηματίζεται παράλληλα της οδού Δουλκέρογλου με μια προέκταση προς τα

βόρεια. Ο έκτος κατά σειρά και τελευταίος είναι ένας μικρός πυρήνας που

οριοθετείται από τις οδούς Λυδίας, Αγαμέμνονος και Γυπώνων. Επιπλέον των έξι

αυτών περιοχών, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατοικία καταλαμβάνει όλα σχεδόν τα

οικοδομικά τετράγωνα νοτίως της οδού Καλλικράτους που έχουν πρόσοψη στην

παραλία. (Χάρτες Α-9 και Α-I2)

Το υπόλοιπο 113 της περιοχής μελέτης (31 %) καλύπτεται από τις άλλες

χρήσεις. Από αυτό τα τρία σημαντικότερα μεγέθη καταλαμβάνουν κατά σειρά

σπουδαιότητας τα κενά κτίρια, τα κτίρια υπό κατασκευή και τα κτίρια

αποθήκευσης(Διάγραμμα6).

Τα κενά κτίρια κατέχουν ποσοστό 7%, δηλαδή το 1/4 περίπου -των

υπολοίπων, εκτός της κατοικίας, χρήσεων. Όσον αφορά τις Νέες Παγασές το

ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο, f.νώ στη Δημητριάδα υψηλότερο. Υπενθυμίζεται

ότι στα κενά κτίρια περιλαμβάνονται πολλά νεόκτιστα κτίρια που δεν έχουν

αποκτήσει ακόμη χρήση, αν και τα περισσότερα προορίζονται για κατοικία, καθώς

και πολλές β' κατοικίες. Από την καταγραφή των χρήσεων γης, έχουν καταμετρηθεί

32 νεόκτιστα, από τα οποία τα 27 βρίσκονται στις Νέες Παγασές και τα 5 στη

Δημητριάδα. Επίσης, στις Νέες Παγασές έχει σημειωθεί σημαντικός αριθμός β'

κατοικιών, σε αντίθεση με τη Δημητριάδα, όπου όλες οι κατοικίες, εκτός

τεσσάρων, είναι κύριες.
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην εvόtηrα Νέων Παγασών - Δημηrριάδας:
πολιτική, σχέδιο δράσης, εΠΙΗώσ:ις

Διάγραμμα 6: Ποσοστιαία (%) κατανομή των κτιρίων αποθήκευσης,των υπό

Kατασιcευ' και κενών κτι ίων σro σύνολο των σεων

~K~~
"'""'i"""",

~,61%

Κεοιά

αiρ~

7,08'%

Τα υπό κατασκευή κτίρια, που στο χάρτη Α-9 αποτυπώνονται εκταΤΙKιL

όπως και η κατοικία, ακολουθούν με ποσοστό 6,5%. Σε αντίθεση με τα κενά

κτίρια, αυτά εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα οτις Νέες Παγασές και

μικρότερη στη Δημητριάδα. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις φανερώνουν μια

σημαντική τάση ανοικοδόμησης στην περιοχή μελέτης. Όπως και στην περίπτωση

της κατοικίας, μπορούν να εντοπιστούν κάποιες περιοχές συγκέντρωσης της

χρήσης αυτής. Έτσ~ στις Νέες Παγασές αυτές βρίσκονται αμφιπλεύρως των τριών

μεγάλων οδικών αξόνων, Προφήτη Ηλία, Ηρώων Πολυτεχνείου και

ΔOυλΙCΈρoγλoυ, καθώς και στο βορειότερο OΙΙCΙστΙKό πυρήνα. Στη Δημητριάδα

διακρίνεται μια τάση ανοικοδόμησης δεξιά της λεωφόρου Αθηνών. Επίσης, μερικά

υπό κατασκευή κτίρια υπάρχουν στην είσοδο της συνοικίας, καθώς και στην άκρη

του πιο πυΙCΝOKαΤOΙKημένOυ τμήματος, αριστερά της Αθηνών.

Τα κτίρια αποθήκευσης με τη σειρά τους, που ανέρχονται σε 5,6% περίπου,

είναι διάσπαρτα στην περιοχή και συναντώνται κυρίως σε αδόμητα οικόπεδα.

Μάλιστα είναι σημανηκά συχνότερα στη Δημητριάδα (7,8%), όπου μερικές φορές

αποτελούν χώρους αποθήκευσης εμπορικών καταστη μάτων.

Οι απομένουσες χρήσεις γης είναι φανερά λιγότερο σημαντικές, με κάποιες

όμως από αυτές να υπερισχύουν των άλλων. Έτ~ υπάρχουν αρκετά εμπορικά

καταστήματα, 18 στον αριθμό, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται στη.,

Δημητριάδα, κάτι που ίσως προκαλεί εντύπωση, αφού ο πληθυσμός της είναι

μικρότερος σε σύγκριση με τις Νέες Παγασές. Το γεγονός αυτό, όμως, ερμηνεύεται
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αν λάβει κανείς υπόψη, ότι τα καταστήματα αυτά συγκεντρώνονται κατά μήκος του

τμήματος της Λεωφόρου Αθηνών που διασχίζει τη Δημητριάδα. Έχουν γίνει

δηλαδή με σκοπό να εξυπηρετούν όχι μόνο τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και

όλους τους διερχόμενους από αυτήν. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται αν εξεταστεί

το είδος των καταστημάτων. Για παράδειγμα, από τα 18 καταστήματα της περιοχής

μελέτης, μόνο τα εφτά από αυτά απευθύνονται στην εξυπηρέτηση των

καθημερινών αναγκών των κατοίl;.ων (τρία μάρκετ, ένα γαλακτοζαχαροπλαστείο,

ένα κρεοπωλείο, ένας φούρνος και ένα πρακτορείο προπό), τα τέσσερα μάλιστα

βρίσκονται στη Δημητριάδα. Τα υπόλοιπα είτε εμπορεύονται σκάφη αναψυχής, είτε

προϊόντα που αφορούν την κατοικία (έπιπλα, τζάκια, τούβλα-κεραμίδια) είτε

αυτοκίνητα, απευθύνονται δηλαδή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό του Βόλου.

(ΧάρτεςΑ-9 καιΑ-I2)

Τα εμπορικά καταστήματα αποτελούν τη μοναδική κεντρική λειτουργία σε

όλη την περιοχή, καθώς υπάρχει πλήρης έλλειψη υπηρεσιών, με μόνη εξαίρεση τα

δύο γραφεία που υπάρχουν, ένα στις Νέες Παγασές και ένα στη Δημητριάδα.

Διάγραμμα 7: Ποσοστιαία (%) κατανομή των εμπορικών καταστημάτων και

J

J

J

των ξενοδοχείων στο σύνολο των χρήσεων

Εμπορ.

ι;:ατα<ΠljμtπI{

1.55%

ΞενιΧ)(ιχεία

1.38%

J
J

Ιδιαίτερα σημαντικός στην περιοχή παρουσιάζεται ο τουρισμός, ο οποίος

μέσω των ξενώνων μικρού δυναμικού, των ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών

εγκαταστάσεων κατέχει ποσοστό σχεδόν 1,5%. Στο σημείο αυτό πρέπει να

παρατηρηθεί ότι η χρήση αυτή απαντάται μόνο στις Νέες Παγασές. Συγκεκριμένα,
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα νέων ΠαΥασών - Δημητριάδας:
πολιηκή, σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

είναι δυνατό να διακριθούν τρεις ζώνες σt>yKέντρωσης αυτής. Η πρώτη είναι το

νότιο τμήμα της συνοικίας, ακριβώς βόρεια της οδού Δουλκέρογλου. Η δεύτερη

είναι αυτή νότια της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και δυτικά του δημοτικού πάρκου,

με μια μικρή προέκταση και προς τα βόρεια., κατά μήκος της οδού Βάκχου. Τέλος,

υπάρχει μια μεγάλη τουριστική εγκατάσταση, η αποκαλούμενη πλαζ του ΕΟΤ, η

οποία βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη στο σημείο διασταύρωσης των οδών

Προφήτη Ηλία και Παπαδάκου. Επιπλέον, ξενοδοχεία συναντώνται στην ίδια

περιοχή και λίγο βορειότερα. Πολύ απλοϊκά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρήση

του τουρισμού εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση στο κεντρικό τμήμα των Νέων

Παγασών, που είναι και το πιο πυκνοκατοικημένο. Επίσης. είναι αξιοσημείωτο ότι

οι 17 τουριστικές- μονάδες είναι σημαντικού δυναμικού, καθώς οι 15 από αυτές

καταγράφονται ως ξενοδοχεία και όχι ξενώνες. (Χάρτες Α-9 και Α-12)

Διάγραμμα 8: Ποσοστιαία (%) κατανομή τωνεστιατορίων, των αναψυκτηρίων

και των κέντ ων διασκέδα στο σύνολο των 'σεων

~
KMρa

δ""""""""
1,12%

Εξετάζοντας, στη συνέχεια τις δραστηρώτητες αναψυχής που αναπτύσσονται

στην περιοχή μελέτης, παρατηρείται ότι και αυτές περιορίζονται σχεδόν

αποκλειστικά στις Νέες Παγασές. Ως τέτοιες λαμβάνονται τα κέντρα διασκέδασης,

τα εστιατόρια και τα αναψυκτήρια και καταλαμβάνουν συνολικά ποσοστό 3,2%.

Συγκεκριμένα., υπάρχουν 13 κέντρα διασκέδασης, ισάριθμα εστιατόρια και οχτώ

αναψυκτήρια. Η χωρική τους κατανομή θα έλεγε κανείς ότι ακολουθεί αυτή των

τουριστικών εγκαταστάσεων, με μόνη διαφορά ότι η ανάπτυξή τους είναι γραμμική,

κατά μήκος της παραλίας. Προσέχοντας σχολαστικότερα το χάρτη, μπορεί

κανείς να διακρίνει μια σαφέστερη διαφοροποίηση των τριών
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πoλιrΙKιI, σχέδιο δράσης, επιπrώσ:ις

κατηγοριών. Κατά πρώτο λόγο, τα κέντρα διασκέδασης συγκεντρώνονται στην οδό

Παπαδάκου και λίγο νοτιότερα, καΘώς και στα στ 120 και 121, που βρίσκονται

παραπλεύρως του δημοτικού πάρκου και της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου. Κατά

δεύτερο, τα εστιατόρια και τα αναψυκτήρια οριοθετούνται στην πλειονότητά τους

μεταξύ των οδών Δουλκέρογλου και Ηρώων Πολυτεχνείου. (Χάρτες Α-9 και Α-12)

Οι υπόλοιπες χρήσεις παρουσιάζουν ασήμαντα ποσοστά. Η βιοτεχνία ίσως

Θα μπορούσε να εξαιρεΘεί, καΘώς διαΘέτει έξι μονάδες στην περιοχή μελέτης, οι

οποίες είναι διασκορπισμένες στο χώρο και μέσα στην περιοχή κατοικίας. Στις

Νέες Παγασές υπάρχουν δύο ξυλουργεία, μία μονάδα αλουμινοκατασκευών, μία

κατασκευής πορτών και παράθυρων αλουμινίου και στη Δημητριάδα ένα

ξυλουργείο και ένα εργαστήρι επισκευής σκαφών και μηχανουργικών κατασκευών.

Ως τεχνική υποδομή καταγράφονται δύο αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΜΒ για

την αποχέτευση της συνοικίας, καθώς και ένας υποσταθμός του ΟΤΕ. Ακόμη

πρέπει να αναφερθεί ότι ως ειδική χρήση εννοείται το κτίριο που στεγάζεται το

συνοικιακό συμβούλιο και το οποίο αντιπροσωπεύει τόσο τις Νέες Παγασές όσο

και τη Δημητριάδα. Τέλος, υπάρχουν τρεις εκκλησίες, έξι κτίρια εκπαίδευσης και

δύο περίθαλψης.

γ) χρήσεις γης κτιρίων πρώτου ορόφου

Ο αριθμός των χρήσεων γης του πρώτου ορόφου είναι πολύ μικρότερος

αυτού του ισογείου, περίπου το 1/4 του τελευταίου. Επιπλέον, από τις 22

διαφορετικές χρήσεις που έχουν καταγραφεί στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο

εμφανίζονται μόνο οι οχτώ, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια

(Χάρτης Α-1Ο).

Αρχίζοντας, έτσι, με την κατοικία, παρατηρείται ότι αυτή κυριαρχεί επί των

άλλων χρήσεων με ποσοστό 59%. Σημειώνεται, βέβαια, ότι στη Δημητριάδα

υπάρχει περισσότερη κατοικία στον πρώτο όροφο σε σύγκριση με τις Νέες

Παγασές (Πίνακας 10). Η χωροΘέτησή της στην περιοχή μελέτης. ακολουΘεί τις

περιοχές συγκέντρωσης της κατοικίας που έχουν διακριΘεί στο ισόγειο (Χάρτης Α-
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12). Υπάρχει διαφορά, ωστόσο, που έγκειται στην ένταση εμφάνισης της χρήσης

και η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη στον πρώτο όροφο. Το πιο

πυκνοκατοικημένο τμήμα της Δημητριάδας είναι το νοτιότερο αριστερά της

λεωφόρου Αθηνών, όπως και στο ισόγειο. Στις Νέες Παγασές μπορούν να

διακριθούν και πάλι οι έξι περιοχές συγκέντρωσης της κατοικίας, αν και ιδιαίτερα

συρρικνωμένες. Η πρώτη και η έκτη περιοχή, μάλιστα, που βρίσκονται στα δύο

άκρα της συνοικίας, βόρεια και νότια, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Διάγραμμα 9: Ποσοστιαία (%) κατανομή της κατοικίας και των υπό κατασκευή

,

~

!
Ι

κτιρίων στο σύνολο των

58,94%
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Υπό

KUΤασκευΙl

26,98%

]
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Η δεύτερη σημαντικότερη χρήση που καταγράφεται στον πρώτο όροφο είναι

τα υπό κατασκευή κτίρια, που κατέχουν σχεδόν το 27%, ποσοστό που διατηρείται

ίδιο και στις δύο συνοικίες, Επισημαίνεται ότι σχεδόν αποκλειστικά τα υπό

κατασκευή κτίρια του πρώτου ορόφου προορίζονται για κατοικία. Η κατανομή τους

στο χώρο συμβαδίζει με αυτή της κατοικίας (Χάρτες Α-Ι Ο και Α-ΙΙ). Στη

Δημητριάδα, πέρα του πυκνοκατοικημένου τμήματος, υπάρχει κάποια

ανοικοδόμηση σε οικοδομικά τετράγωνα προσκείμενα στην Αθηνών, με μια τάση

προέκτασης προς τα δεξιά. Στις Νέες Παγασές συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο

γύρω από τους τρεις μεγάλους οδικούς άξονες της συνοικίας, τις συλλεκτήριες

οδούς ΠροφΊιτη Ηλία, Ηρώων Πολυτεχνείου και Δουλκέρογλου.
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Διάγραμμα 10: Ποσοστιαία (%) κατανομή των αποθηκών και των κενών κτιρίων

στο σύνολο των Ρ ,σεων

l
Ι 6.74%

Ξενοδοχεία

4,/1')",4

]

]

J

Ι

!
Ι

J

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο παραπάνω κατηγορίες χρήσεων

καταλαμβάνουν το 86% του συνόλου των χρήσεων στον πρώτο όροφο. Το

υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τα κενά κτίρια, τους ξενώνες και τα ξενοδοχεία,

τα εμπορικά καταστήματα, τα κέντρα διασκέδασης, την περίθαλψη και τη

βιοτεχνία. Τα πιο πολυάριθμα είναι τα κενά κτίρια, διάσπαρτα στους πυρήνες

συγκέντρωσης της κατοικίας. Η χρήση του τουρισμού είναι, επίσης, σημαντική

(5,6%), περισσότερο από ότι στο ισόγειο, μόνο όμως όσον αφορά τις Νέες

Παγασές, αφού είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένη εκεί. Οι λοιπές

προαναφερόμενες χρήσεις διαθέτουν από δύο μονάδες σε όλη την περιοχή μελέτης.

δ) Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παραπάνω ανάλυση είναι

ιδιαίτερα σημαντικά, καθ(Ως σε μι.:-:,ιάλο βαθμό περιγράφουν και σχηματοποιούν το

χαρακτήρα της πολεοδομικής ενότητας, που μελετάται.

Σημειώνεται καταρχήν ότι πρόκειται για μία, ως επί το πλείστον, περιοχή

κατοικίας, ανομοιόμορφα όμως δομημένη. Έτσι, στη Δημητριάδα το ανατολικό

τμήμα, δεξιά της Αθηνών είναι ελάχιστα κατοικημένο, ενώ το νότιο αριστερό

τμήμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα δόμησης και κατοίκησης. Στις Νέες

Παγασές, ουσιαστικά η κατοικία σιryKεντρώνεται κατά μήκος και παραπλεύρως

των μεγάλων οδικών αξόνων, των οδών Προφήτη Ηλία, Ηρώων Πολυτεχνείου και

Δουλκέρογλου, οι οποίες αποτε;,ι ύν τις κυριότερες εισόδους στη συνοικία. Η

71



]

Ι

]

]

\

Ι

Ι

]

J
J

J

Πρόταση πολεοδομικι;ς παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασών - Δημηrριάδας:
πολιτική. σχέδιο δράσης, επι;rτώσ~lς

περιοχή, μάλιστα, γύρω από την Ηρώων Πολυτεχνείου είναι η κεντρικότερη,

μεγαλύτερη και πιο 1α/ΚVOKαΤOικημένη. Το γεγονός αυτό συνδυασμένο και με την

ύπαρξη στο ίδιο μέρος πολλών παλιών κτιρίων, φανερώνει ότι πρόκειται για το

παλιότερο τμήμα της συνοικίας. Εκεί, άλλωστε υπάρχει η μεγαλύτερη

συγκέντρωση δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη ένταση επί της οδού Λεμάν. Από τις

προαναφερθείσες έξι οικιστικές περιοχές, η πρώτη και η τελευταία εμφανίζονται

σχετικά απομονωμένες, καθώς δεν επικοινωνούν άμεσα με το βασικό οδικό δίκτυο

και επιπλέον, μεταξύ αυτών και των άλλων οικιστικών περιοχών, παρεμβάλλονται

αρκετά μεγάλες αδόμητες εκτάσεις χωρίς διανοιγμένους δρόμους.

Ωστόσο, πέρα του κοινού τους χαρακτηριστικού, ότι πρόκειται για περιοχές

κατοικίας κυρίως, οι δύο συνοικίες έχουν μία διαφορά ως προς τις υπόλοιπες

χρήσεις γης που συγκεντρώνουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Δημητριάδα

είναι περισσότερο περιοχή οικονομικών και ειδικά εμπορικών δραστηριοτήτων.

Αντίθετα, οι Νέες Παγασές προσελκύουν κυρίως χρήσεις τουρισμού και αναψυχής,

που υπερκαλύπτουν τις ανάγκcς του τοπικού πληθυσμού. (Πίνακας 1Ο)

Λειτουργούν, δηλαδή, περισσότερο ως τουριστικό θέρετρο, γεγονός που ενισχύεται

και επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό παραθεριστικών κατοικιών που έχουν

καταγραφεί. Συγκεκριμένα, ξεπερνούν το 20% του συνόλου των κατοικιών. Ο

διαφορετικός αυτός ρόλος οφείλεται στη θέση των δύο συνοικιών στην ευρύτερη

περιοχή. Η πρώτη αναπτύσσεται αμφιπλεύρως της λεωφόρου Αθηνών και η

δεύτερη κατά μήκος της παραλίας. Βέβαια, και οι δύο βρίσκονται κοντά στο

ευρύτερο κέντρο του Βόλου, λειτουργώντας προαστιακά ως προς αυτόν.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι εξετάζοντας συνολικά την κατανομή των

χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης παρατηρείται ότι σε ορισμένα σημεία

παρουσιάζεται το φαινόμενο της σύγκρουσης χρήσεων. Έτσι, υπάρχουν βιοτεχνικές

μονάδες διάσπαρτες ανάμεσα σε κατοικίες, που προκαλούν ηχορύπανση.

Μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα υπάρχει με τα κέντρα διασκέδασης στις Νέες

Παγασές που, επίσης, βρίσκονται μέσα σε περιοχές κατοικίας, αλλά περιορίζονται,

ευτυχώς, σχεδόν αποκλειστικά στην παραλιακή ζώνη. Τόσο στην πρώτη όσο και
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στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ασυμβατότητα χρήσεων που οφείλεται στην

ηχορύπανση που προκαλείται. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, υπάρχουν χρήσεις που

αναπτύσσονται μαζί και είναι ιδιαίτερα συμβατές μεταξύ τους. Τέτοιο παράδειγμα

αποτελεί η συνυφασμένη χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενώνων

και ξενοδοχείων, με τις δραστηριότητες αναψυχής, όπως είναι τα εστιατόρια και τα

αναψυκτήρια.

ε) Τάσει, χρήσεων γη, κτιρίων

Οι υπάρχουσες χρήσεις γης των κτισμάτων της περιοχής και ο τρόπος

χωροθέτησης αυτών μπορούν μερικές φορές να καταδείξουν τις πιθανές τάσεις

εξάπλωσης ορισμένων χρήσεων γης.

Έτσι, στη συνοικία της Δημητριάδας, η κατοικία τείνει προφανώς να

εξαπλωθεί προς της αδόμητες περιοχές, δηλαδή τόσο προς τα ανατολικά όσο και

προς βορειοδυτικά, κάτι που φαίνεται κυρίως από την ύπαρξη εκεί υπό κατασκευή

κτιρίων, καθώς και από την παλαιότητα των υφιστάμενων.

Όσον αφορά τα εμπορικά, καταστήματα, που αποτελούν τη δεύτερη

σημαντική χρήση γης, αυτά ακολουθούν μια γραμμική διάταξη κατά μήκος της

λεωφόρου Αθηνών. Άλλωστε, αυτό το φαινόμενο, δηλαδή η ανάπτυξη οικονομικών

δραστηριοτήτων παραλλήλως ενός μεγάλου, συνήθως υπερτοπικού, οδικού άξονα,

είναι ιδιαίτερα σύνηθες στην Ελλάδα. Η Δημητριάδα, λοιπόν, όχι μόνο δεν

αποτελεί εξαίρεση, αλλά οι τάσεις επέκτασης αυτής της χρήσης φαίνεται ότι

πιθανόν οδηγούν σε μία συνέχιση αυτής της μορφής συγκέντρωσης, καθώς η

τελευταία λειτουργεί ήδη ως πόλος έλξης των υποψήφιων πελατών και έλκει νέες

παρόμοιου τύπου δραστηριότητες. (Χάρτες Α- Ι 1 και Α-12)

Στις Νέες Παγασές, τώρα, η κατάσταση δεν είναι πολύ ξεκάθαρη, πράγμα

που οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ από τη μια διακρίνονται κάποιες περιοχές

συγκέντρωσης των πολυπληθέστερων χρήσεων γης, από την άλλη δεν είναι τόσο

εμφανές προς ποια κατεύθυνση υπάρχουν τάσεις εξάπλωσης αυτών, καθώς

υπάρχουν πολ/ές αδόμητες περιοχές διάσπαρτες μέσα στη συνοικία. Έτσι,
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λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τελευταίες όσο και τη συγκέντρωση κτιρίων υπό

κατασκευή και νεόκτιστων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κατοικία, για

παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να εξαπλωθεί στη μεγάλη αδόμητη περιοχή που

βρίσκεται πάνω από την οδό Παπαδάκου, όπως και νότια της οδού Προφήτη Ηλία

στο τμήμα που περικλείεται από τις οδούς Ζήνωνος και Αισώπου. Επίσης, μια τάση

ανοικοδόμησης παρατηρείται κατά μήκος της Δουλκέρογλου, αλλά και

βορειοανατολικά του δημοτικού πάρκου. Όπως προαναφέρθηκε, όμως, οι τάσεις

αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα,

τα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένα γύρω από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου,

καθώς και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, επί της Αθηνών αριστερά και δεξιά της

πρώτης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι προς αυτά τα σημεία τείνουν να

αναπτυχθούν οι εμπορικές δραστηριότητες της συνοικίας. Η χρήση του τουρισμού

(ξενώνες, ξενοδοχεία) χωροθετείται χονδρικά σε δύο περιοχές αριστερά του

δημοτικού πάρκου, αλλά δε μπορούν να διακριθούν οι τάσεις επέκτασης τους.

Ομοίως, οι δραστηριότητες αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια, κέντρα

διασκέδασης) αναπτύσσονται γραμμικά πάνω από την παραλία, κατά κύριο λόγο

μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Δουλκέρογλου, ενώ υπάρχουν και

κάποιες μονάδες βορειότερα, αλλά και πάλι δεν είναι σαφές ποια κατεύθυνση θα

ακολουθήσει μελλοντικά η χρήση αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δύο

τελευταίες χρήσεις αναπτύσσονται μαζί, έλκοντας η μία την άλλη. (Χάρτες Α-ΙΙ

και Α-12)

1.3.6.3. Καθεστώς γης

Με σκοπό την παρουσίαση του καθεστώτος γης στην περιοχή μελέτης,

εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη πυκνοδομημένων περιοχών, οι όροι δόμησης, ο

πραγματοποιημένος συντελεστής δόμησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και η

πυκνότητα κατοίκησης και η χωρητικότητα.
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α) ΠυκvοδΟΙΙΏuένεc πεοιοχέc

Καθώς και σι δύο συνοικίες αποτελούν περιοχές επέκτασης του Σχεδίου

Πόλεως, είναι επόμενο η δόμηση να ακολουθεί τις διαδικασίες του σχετικού νόμου

1337/83. Υπάρχουν, όμως και κάποιες πυκνοδομημένες περιοχές, όπου

εφαρμόζεται το διάταγμα του 1923. Αυτές, στη Δημητριάδα βρίσκονται

αμφιπλεύρως της λεωφόρου Αθηνών και κυρίως αριστερά της, ενώ στις Νέες

Παγασές, γύρω από τους κύριους οδικούς άξονες Προφήτη Ηλία, Ηρώων

Πολυτεχνείου και Δουλκέρογλου (Χάρτης Α-13).

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχουν κάποια

οικόπεδα στις Νέες Παγασές, αρκετά σημαντικά σε έκταση και πληθυσμό, που

σήμερα βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλης. Η κατάσταση αυτή προέκυψε περίπου

πριν ένα χρόνο, όταν οι ιδιοκτήτες τους με αίτηση τους στο Συμβούλιο Επικρατείας

ζήτησαν να χαρακτηριστούν αυτά ως γη υψηλής παραγωγικότητας και να

εξαιρεθούν έτσι από το σχέδιο πόλης. Κατά το χρόνο, όμως, σύνταξης αυτής της

εργασίας φαίνεται ότι ορισμένοι από αυτούς άλλαξαν γνώμη και ζητούν

επανένταξη στο σχέδιο πόλης. Στην ύπαρξη αυτών των οικοπέδων οφείλεται

μερικές φορές η διακοπή της οικιστικής εξάπλωσης που παρατηρείται συχνά στη

συνοικία (Χάρτης Α-3).

β) Όροι δόιιυσυc

Όσον αφορά το συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), αυτός δεν μπορεί να είναι

μεγαλύτερος του 0,8, όπως αυτό ορίζεται από το νόμο 1337/83 για τις περιοχές

επέκτασης. Ειδικότερα, οι Νέες Παγασές διαιρούνται σε πέντε τομείς με

διαφορετικούς συντελεστές δόμησης. Έτσι, στους τρεις πρώτους ο τελι:-.:υταίος είναι

0,8, ενώ στους άλλους δύο είναι 0,5. Βέβαια, κατ' εξαίρεση, σε όλους τους τομείς

ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 Τ.μ.,

εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 Τ.μ .. Η εξαίρεση αυτή

έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10

3-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδό της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο
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Ακτογραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

Όρια σχεδίου πόλης

Πυκvoδσμημένη περιοχή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΒΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΒΜΑ ΜΗΧΑΝΙIffiΝ ΧΩΡΟΤΑΞJAΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕJAΚΒΣ ΑΝΑΠΤΥΞΒΣ

ΔιπλωμαΤJκι1 εργασία:

"Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

στην ενότητα Νέων ΠαΥασών 

Δημητριάδα.; ; πολιτική, σχέδιο

δράσης, επιπτώσεις"

Κουτσονάκου Καλλώπη

ΤριανταφυλλίΟΟυ ΤρtαVtαφυλλιά

EπιβλEπoνrες καθηγητtς:

Κότως ΆΥΥελος

Οικονόμου Δημήτρης

Χάρτης

Α-13 Πυκνοδομημένες περιοχές

Κλίμακα

Ι00 Ο 100 200 300 400 500 Meters
r--ι- i

Βόλος, Φεβρουάριος 1998
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών . Δημητριάδας:
πολιτική, σχέδιο δράσης, επι.τώσΕις

1337/83. Πιο αναλυτικά οι βασικοί όροι δόμησης που ισχύουν στους πέντε τομείς

παρουσιάζονται στον πίνακα )2.

Οι τομείς των όρων δόμησης δεν είναι κατανεμημένες με τη σειρά, όπως

φαίνεται στο χάρτη Α-14. Αντίθετα, παρατηρείται μία ανάμειξη. Έτσι, πιο εκτατικοί

και διάσπαρτοι εμφανίζονται σι δύο πρώτοι τομείς. Ο τρίτος και ο τέταρτος, ο οποίος

καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό άκρο της συνοικίας, είναι πολύ πιο περιορισμένοι

Τέλος, στον πέμπτο τομέα ανήκει μόνο ένα οικοδομικό τετράγωνο (στ. 20) με ένα

μόνο κτίσμα που έχει κηρυχθεί διατηρητέο (ΦΕΚ 614/Δ/30-1 0-90) (Φωτογραφία 4).

Σημειώνεται, ακόμη, ότι στις Νέες Παγασές έχει καΟοριστεί Ζώνη

Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ ΕΚ) με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής

κατοικίας για δικαιούχους που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή των Νέων

Παγασών και δεν εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, η οποία συμπίπτει με τον τομέα ΙΥ.

Σε αυτήν εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός

συντελεστής) 1,2, ενώ το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δώδεκα μέτρα.
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Προταση πολεοδομικης παρέμβαnης στην ενότητα Νέων Παγασών. ΔημητΡιάδας:

ΠO).ιrΙKιί, σχi:διο δράσης, επι::τώσ.:ις

Πίνακας 12' Όροι δόμησης στις Νέες Παγασές.
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣΙ ΤΟΜΕΑΣΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ ΤΟΜΕΑΣιν ΤΟΜΕΑΣν

Αρτιότητα 300 μ2 400 μΙ 300 μ' 300 μΙ 200 μ2

Συντελεστήςδόμησης 0.8 0.8 0.8 0,5 0.5

Μέγιστη κάλυψη 60% 50% 60% 60% 50%

Μέγιστο επιτρεπόμενο

ύψος κτιρίων 8,5 μ. 8.5 μ. 8,5 μ. 8,5 μ. 7,5 μ.

.
ΠηΥη: ΦΕΚ 77ΙΔΙ3-2-88, ΦΕΚ 5 Ι 3ΙΔΙ2 Ι -9-90, ΦΕΚ 275ΙΔ!20-5-9Ι. ΦΕΚ 3921ΔΙΙ5-6-95. ΦΕΚ 822ΙΔΙΙ9-1 0-95

]

1

Ι

]

]

Στη Δημητριάδα, τ(ορα, υnάρχουν δύο τομείς με διαφορετικούς όρους

δόμησης. Ο ισχύον συντελεστής δόμησης είναι 0,8 και στους δύο τομείς. Οι

υπόλοιποι όροι δόμησης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται

ότι και εδώ ισχύ.ουν αρκετές παρεκκλίσεις, ώστε μερικές φορές ο συντελεστής

δόμησης να ορίζεται σε 1,4 και το nοσοστό κάλυψης σε 70%. Ειδικότερα, στα Ο.Τ.

Γ54 και Γ55 του τομέα 11 ισχύει Σ.Δ. 0,6, μέγιστη κάλυψη 30% και αρτιότητα 400

μέτρα.

Πίνακας 13' Όροι δόμησης στη Δημητριάδα.
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣΙ ΤΟΜΕΑΣΙΙ

Αρτιότητα 300 μΙ 400 μ"

Συντελεστήςδόμησης 0,8 0.8

Μέγιστη κάλυψη 60% 50%

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

κτιρίων 7,5 μ. 7,5 μ.

.
ΠηΥη: ΦΕΚ 719ΙΔ/3-9-86, ΦΕΚ 857ΙΔ/22·8-94

1
Ι

Ι

J
J
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Κλίμακα

Τομείς Όρων Δόμησης

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Ι 11
Aoηόmτα Τ.ΙΙ.) 300 400
Συvtελεστήςδόμησης Ο.' Ο,,

ΜέΥιστη κάλυψη 60% 50%
Mqιστotmτρεπομ.ενο

7.' 7.'ύψος tmρiωv (μ.)

ΊΌΜΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ l.IJI ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ

Α-Ι4

Χάρτης

100 Ο 100 200 300 400 500 Meters
L58

Βόλος, Φεβραυάριος1998

ΕΠJβλtποvrες ΚlJ.θηΎητές:

Κότιος Άπελος

Οικονόμου Δημήτρης

Κουτσονάκου Καλλιόπη

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

Διπλωματική εργασία:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΠΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΛΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΛΝΙΚΩΝ XΩPQTΑΞΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

"Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

στην ενότητα Νέων ΠαΥασών 

Δημητριάδας: πολιτική, σχέδιο

δράσης, επιπτώσεις"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΊΌΜΕΙΣΟΡΩΝ ΔΟΜΙΙΣΙΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ

D ΟΤ

Aιcτoyραμμή

Όρια σχεδίου πόλης

Λεωφόρας Αθηνών

c::!IJ Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου

D στ. του τομέα [στη Δημητριάδα

Ο.Τ. του τομέα Π στη Δημητριάδα

D ο.Τ του τομέα Ι στις Νέες Παγασές

Ο ο.τ του τομέα Π στις Νέες Παγασές

D Ο.Τ του τομέα ΠΙ στις Νέες Παγασές

Ο Ο.Τ. του τομέα IV στις Νέες Παγασές

Ι!Ι στ του τομέα ν στις Νέες Παγασές

,
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Ι 11 ΙΙΙ ιν ν

Α τα τ. 300 400 300 300 200

Συντελεστής δόμησης Ο.' Ο,, Ο,, O,S Ο.'

ΜΈΥιστη κάλυψη 60% 50% 60% 60% 50%
ΜέΥιστο εχιτρεπόμενσ

',5 ',S ',S 7.'ύψος nιρίων (μ.) ',5
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Πρ6ταση πολεοδομικής παρέμβα.nης στην ι:vότητα Νί'ων Παγασών - Δημηφιάδaς:
πυλιt/κιί. σχέδιο δράσης. επιπτώιπις

Υ) ΠραΥιιατοποιηuένος Συντελεστής Δόuησης

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή δεν είναι κορεσμένη, αφού ο

πραγματοποιημένος συντελεστής δόμησης" σε λίγες περιπτώσεις ξεπερνάει το

50%. Στη Δημητριάδα ο τομέας Ι, που είναι και ο πιο μεγάλος εκτατικά, είναι και ο

πιο πυκνοκατοικημένος με πραγματοποιημένο Σ.Δ. 52,33%, ενώ ο τομέας 11 είναι

σχεδόν αδόμητος ακόμη (3,64%). Στις Νέες Παγασές, το ποσοστό του τελευταίου

κυμαίνεται από 0,43% έως 62,06% από περιοχή σε περιοχή. Έτσι, αν εξαιρεθεί ο

τομέας V που αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, μπορεί να πει κανείς ότι πιο

δομημένος εμφανίζεται ο τομέας ΠΙ, καθώς σε αυτόν έχει πραγματοποιηθεί

τουλάχιστον η μισή επιτρεπόμενη δόμηση. Στον τομέα Ι, στον οποίο υπάρχουν

κάποιοι από τους πυρήνες της κατοικίας, το ποσοστό του πραγματοποιημένου Σ.Δ.

κινείται μεταξύ 30-40%, εκτός της περιοχής αριστερά του δημοτικού πάρκου όπου

η δόμηση είναι μεγαλύτερη. Ο τομέας 11 με τη σειρά του ακολουθεί και αυτός το

προηγούμενο ποσοστό, με εξαίρεση το πρώτο τμήμα του, που είναι σχεδόν

ακατοίκητο. Τέλος, σχεδόν τελείως αδόμητος ειναι ο τομέας IV. Γενικά,

συμπεραίνεται, κατά πρώτο λόγο, ότι οι τρεις πρώτοι τομείς που έχουν υψηλότερο

θεσμοθετημένο Σ.Δ. παρουσιάζουν και την περισσότερη πραγματοποιημένη

δόμηση και κατά δεύτερο ότι η πιο δομημένη περιοχή της συνοικίας είναι αυτή

γύρω από το δημοτικό πάρκο (Χάρτης A-1S).

δ) Ιδιοκτησιακό καθεστώc

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές το ιδιοκτησιακό καθεστώς

της περιοχής. Στην μεγάλη πλειονότητά τους, τα οικόπεδα ανήκουν, όπως άλλωστε

διαφορετικούς όρους δόμησης επιλέχθηκαν ορισμένα τετράγωνα, που θεωρήθηκαν

αντιπροσωπευτικά τόσο από άποψη μεγέθους όσο και αριθμού και ύψους κτιρίων, και στη

συνέχεια υπολογίστηκε ο πραγματοποιημένος Σ.Δ. για κάθε ένα από αυτά. Το τελικό ποσοστό

κάθε περιοχής αποτελεί το μέσο όρο των οικοδομικών τετραγώνων που χρησιμοποιήθηκαν από

αυτήν. Ως υπόβαθρο χρησιμοποt11θηκαν οι χάρτες της πράξης εφαρμογής, σε κλίμακα Ι: Ι 000.

αντιπροσωπευτικού δείγματος οικοδομικών τετραγώνων. Συγκεκριμένα,

J

J
J

ι

J

" Ο πραγματοποιημένος συντελεστής δόμησης υπολογίστηκε με τη χρησιμοποίηση ενός

σε κάθε ζώνη με
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ΠΣΔ~0,43

ΠΣΔ~62.06

0,64 <~ ΠΣΔ <~~,67

28,27 <~ ΠΣΔ <~ 32,04

37,14 <~ ΠΣΔ <~ 37,99

52,33<~ ΠΣΔ <~ 55,89

61AO<~ ΠΣΔ <~ 61.77

ΥΠΌΜΝΗΜΑ

Πραγματοποιημένος Συντελεστής

Δόμησης

Κλίμακα

στ.

Ακτογραμμή

Όρια σχεδίου πόλης

Λεωφόρος Αθηνών

Πραγματοποιημένος Συντελεστής

Δόμησης (ΠΣΔ)

ΟΤ με συντελεστή δόμησης 0,8

Ο.Τ. με συντελεστή δόμησης 0,5

ΕπιβΜπονιες καΟηγητές:

Κότιος ΆΥΥελος

Οικονόμου Δημήτρης

Κουτσονάκου Καλλιόπη

Τρtανtαφυλλίδoυ Τριανταφυλλιά

100 Ο 100 200 300 400 500 Meters
ι:- ,

Διπλωματική εργασία:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΑΙΑΣ

ΤΜΠΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βόλος, Φεβρουάριος 1998

"Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

στην ενότητα Νέων Παγασών 

Δημητριάδας : πολιτική, σχέδιο

δράσης, επιπτώσεις"
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Πρόταση πολεοδομικΙ;Ι; πα.ρ~υβασης στην ενότητα Νί'ων ΠαΎQσών. Δημηφιάδας:

πολιτικι;, σχέδιο δράσης εΠΙllτώσ:ις

είναι και το πιο σύνηθες, σε ιδιώτες. Η αδιάθετη δημοτική και η δημόσια γη είναι

μικρή, καθώς αυτή χρησιμοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της για δημιουργία

κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων κατά τη σύνταξη της

Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης των δύο συνοικιών.

Κάποιος αριθμός οικοπέδων που ανήκουν στο Δήμο Βόλου, αλλά και σε άλλους

Ο.Τ.Α. του Π.Σ. Βόλου, υπάρχει στον τομέα IV, λάγω του ορισμού εκεί κοινωνικού

συντελεστή δόμησης.

ε) Κατάτμηση γηζ

Είναι ακόμη σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει μεγάλη κατάτμηση της

γης στην περιοχή μελέτης. Άλλωστε, αυτό φαίνεται από το χαμηλό μέγεθος

αρτιότητας ενός οικοπέδου τόσο στη Δημητριάδα όσο και στις Νέες Παγασές,

καΘώς και από τις εξαιρέσεις που ισχύουν όσον αφορά τους όρους δόμησης και

αναφέρονται σε οικόπεδα μικρότερα ακόμη και των 150 τ.μ ..

στ) Πυκνότητα κατοίκησηζ

Η πυκνότητα κατοίκησης της πολεοδομικής ενότητας το 1981 υπολογίζεται

σε 14,4 κατοίκους/εκτάριο (Kat.lHa). Αναλυτικότερα, η συνοικία της Δημητριάδας

έχει πυκνότητα 37,6 κατ.lΗα, ενώ οι Νέες Παγασές 9,1 κατ./Ηα. Παρατηρείται μια

τεράστια απόκλιση μεταξύ των δύο συνοικιών, που οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ

από τη μια έχουν σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό, από την άλλη οι Νέες Παγασές είναι

τουλάχιστον τετραπλάσιες σε έκταση από τη Δημητριάδα. (Πίνακας 14)

Η έκταση των Νέων Παγασών αυξήθηκε μάλιστα από το 1990, καθώς έγινε

οικιστική επέκταση με τροποποίηση του ΓΠΣ Βόλου (ΦΕΚ 718/Δ/31-7-87),

δηλαδή εντάχθηκε ένα νέο κομμάτι γης στο σχέδιο πόλεως αυτών (ΦΕΚ 513/Δ/21

9-90). Έτσι, η έκταση της συνοικίας είναι τώρα 135,524 εκτάρια (Ηα). Στο γεγονός

αυτό οφείλεται η στασιμότητα που παρουσιάζει η πυκνότητα της πολεοδομικής

ενότητας μέχρι το 1991 (14,3 κατ.lΗα), παρά τη μικρή αύξηση του πληθυσμού.
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Πρότα.ση πολεοδομιιηίς παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών . Δημηφιά.δας:
πoλιrιιcl;, σχέδιο δράσης, επι"τώσ.:ις

Βέβαια, αυξάνεται στα επόμενα χρόνια, αφού το 1997 υπολογίζεται σε 17,1

κατ./Ηα.

Αυτό οφείλεται στην άνοδο της πυκνότητας τόσο της Δημητριάδας, που

γίνεται 38,6 κατ.!Ηα από 34,5 κατ.!Ηα που είχε πέσει το 1991, όσο και στις Νέες

Παγασές με τη σειρά της παρουσιάζουν σημαντική άνοδο από 9,8 κατ./Ηα το 1991

σε 12,3 κατ.!Ηα το 1997.

Πίνακας 14' Πυκνότητα κατοίκησης της πολεοδομικής ενότητας

ΠηΥη: Πολεοδομι"",, Μελετη Δημητριαδας, Νεων Παγασων & ιδια επεξεργασια

Δημητριάδα Νέες ΠαΥασές Σύνολο περιοχής

Πληθυσμός 1981 1168 1235 2403

Πληθυσμός 1991 1070 1357 2427

Πληθυσμός 1997 1200 1698 2898

Έκταση 1981 (Ηα) 31,045 ]35,524 166,569

Έκταση 1991-97 (Ηα) 31,045 138.517 169,562

Πυκνότητα 1981 (κατ./Ηα) 37,6 9,1 14.4

Πυκνότητα 1991 (κατ./Ηα) 34.5 9.8 14,3

Πυκνότητα 1997 (κατ,/Ηα) 38.6 12.3 17,1

. .
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Συμπεραίνεται, τελικά, ότι οι Νέες Παγασές αποτελούν μια πολύ

αραιοκατοικημένη συνοικία, που αν και σιγά σιγά πυκνώνει, απέχει ακόμη πολύ

από το να αποκτήσει τ/ μορφή των υπόλοιπων συνοικιών του Δήμου Βόλου. Η

Δημητριάδα έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού, η οποία, όμως,

αυξάνεται με αργό ρυθμό.

ζ) Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα της περιοχής μελέτης, με βάση τα στοιχεία του Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου, ανέρχεται σε 15.000 άτομα. Έτσι, λαμβάνοντας

υπόψη την εκτίμηση του πληθυσμού για το 1997, η χωρητικότητα αυτή έχει

κορεστεί μόνο κατά τ~ 19,32%. Το 1981 το ποσοστό αυτό ήταν 16,02% και το

1991 16,18%. Επομένως, αν εξακολουθήσει υα υπάρχει ο ρυθμός κατοίκησης της
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Πρόταση πολεοδομικιίς παρέμβασης σrην ενότητα Νέων ΠαΥασών. Δημηrριό.δo.ς:

πολιτική, σχi:δlO δράσης. επl~τώσ.:lς

εικοσαετίας 1971-91, με βάση τον οποίο έγινε η εκτίμηση του πληθυσμού για το

1997, και δεν αλλάξουν οι όροι δόμησης, η περιοχή μελέτης θα έχει κορεστεί το

έτος 2055, δηλαδή μετά από 58 χρόνια.

1.3.6.4. Υπάρχουσες ζώνες οικονομικών και θεσμικών κιν11τρων και

ζώνες εφαρμογής πολεοδομικών μηχανισμών

Παρά το γεγονός ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Π.Σ. Βόλου

πρότεινε αρκετές ζώνες τόσο οικονομικών και θεσμικών κινήτρων όσο και

εφαρμογής πολεοδομικών μηχανισμών στις δύο συνοικίες και ιδιαίτερα στις Νέες

Παγασές, τελικά δεν ακολουθήθηκε από την Πολεοδομική Μελέτη αυτών. ·Ετσι, η

τελευταία πρότεινε στη Δημητριάδα ζώνη κοινωνικού συντελεστή και ζώνη αγοράς

συντελεστή, από τις οποίες καμία όμως τελικά δεν εγκρίθηκε. Στις Νέες Παγασές

υπήρχε πρόταση για ζώνη κοινωνικού συντελεστή, που στην περίπτωση αυτή

εγκρίθηκε. Βέβαια, παρέμεινε ανενεργή στην πράξη, καθώς ο Δήμος δε φρόντισε

να αξιοποιήσει τη ζώνη αυτή. Γενικά, η μόνη ζώνη που υφίσταται στην περιοχή, σε

τελική ανάλυση, είναι η ζώνη των κανονιστικών όρων δόμησης που περικλείει τις

δύο συνοικίες και καθορίζει το μηχανισμό εφαρμογής του Σχεδίου.

1.3.6.5. Ζώνες αξιών γης

Οι αξίες γης που ισχύουν σε μια περιοχή αποτελούν σημαντική ένδειξη της

ζήτησης που υπάρχει γι αυτήν. Καθώς παρουσιάζουν, επίσης, μια ιδιαίτερη

ευαισθησία και ευελιξία, λειτουργούν σαν καθρέφτης των επιπτώσεων

οποιασδήποτε πολεοδΟl'ικής παρέμβασης γίνει, θετικής ή αρνητικής, θεσμικής ή

φυσικής (με τη μορφή έργων). Αυτός είναι ο λόγος που θεωρήθηκε σκόπιμη η

εξέταση τους στην υπό μελέτη πολεοδομική ενότητα, τόσο όπως είναι αυτή σήμερα

όσο και μετά την πολεοδομική πρόταση.

Βέβαια, εδώ προκύπτει το ζήτημα της έwοιας "αξία γης". Από τη μια

υπάρχουν οι αντικειμενικές αξίες γης, που αφορούν τη φορολογητέα αξία των
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Πρόταση πολεοδομικι;ς παρέμβασης στην ενύτητα Νέων ΠαΥασών - Δημηψιάδω;:
πολιτική. σχέδιο δράσης, επι~τώσ:ις

ακινήτων και καθορίζονται από την πολιτεία. Από την άλλη υπάρχουν οι

πραγματικές τιμές των οικοπέδων που ισχύουν σε μια περιοχή και οι οποίες

προσδιορίζονται από τους μηχανισμούς της αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση.

Στις περισσότερες περιπτ6σεις οι πραγματικές τιμές κυμαίνονται σε υψηλότερα

επίπεδα από των αντικειμενικών.

Οι αντικειμενικές αξίες γης προσδιορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο

Οικονομικών. Συγκεκριμένα, αυτό που καθορίζεται είναι η "τιμή ζώνης", η οποία

αναφέρεται στη συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα

τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, καινούριας κατοικίας ή διαμερίσματος στον πρώτο

όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο με "συντελεστή

εμπορικότητας" ίσο με 1,0.

Για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής (φορολογητέα αξία ακινήτων),

λαμβάνονται υπόψη δύο ειδών ΚΡιτ11ρια, αυτά που αφορούν την περιοχή, όπως

συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση, εμπορικότητα δρόμων.

πολεοδομικές ρυθμίσεις, και αυτά που αφορούν το ακίνητο, όπως χρήση, πρόσoψη~

όροφοι, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι οι πραγματικές τιμές και οι

αντικειμενικές αξίες γης είναι δύο μεγέθη μη συγκρίσιμα μεταξύ τους και γι αυτό

παρατίθενται και τα δύο.

α) Πραγιιατικέ, αξίε, Υη,

Οι πραγματικές αξίες γης στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με διάφορους

κτηματομεσίτες που συμβουλεύτηκαν οι μελετητές, κυμαίνονται αυτή τη στιγμή

από 1Ο έως 50 χιλιάδες δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου. Οι

διαφοροποιήσεις αυτές εξαρτώνται από ποικίλα κριτήρια, μερικά από τα οποία

είναι η εγγύτητα του οικοπέδου σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, η πρόσοψη του

στην παραλία, όσον αφορά τις Νέες Παγασές, η πρόσοψη του σε κάποιο βασικό

οδικό άξονα. το υπάρχον δίκτυο δρόμων στην περιοχή και η ποιότητα του, καθώς

και ο συντελεστής δόμησης.
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Πρόωση πολεοδομικιjς παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΊασώιι - Δημηrριάδας;
ποΑιtικιί, σχέδιο δράσης, εΠΙilτώσ,;lς

Έτσι, στη Δημητριάδα οι τιμές βρίσκονται μεταξύ 15 και 25 χιλ.δρχ./τ.μ., με

το τμήμα αριστερά της λεωφόρου Αθηνών, που είναι πιο πυκνοδομημένο, να έχει

υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με αυτό δεξιά. Εξαίρεση αποτελούν τα οικόπεδα

αμφίπλευρα της λεφφόρου Αθηνών, όπου η αξία γης είναι πολύ υψηλή, δηλαδή 50

χιλ.δρχ./τ.μ., λόγω της μεγάλης ζήτησης εκ μέρους των εμπορικών καταστημάτων

που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη θέση ώστε να έχουν πρόσβαση τόσο στους

μόνιμους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής όσο και σε όλους τους διερχόμενους

από την πόλη του Βόλου. (Χάρτης Α-Ιό)

Στις Νέες Παγασές οι τιμές παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Έτσι,

στους πυρήνες κατοικίας, όπως αυτοί επισημάνθηκαν στην παρουσίαση των

χρήσεων γης (Χάρτης Α-12), τα οικόπεδα πωλούνται από 15 έως 20 χιλ.δρχ./τ.μ.,

εκτός του τελευταίου και νοτιότερου πυρήνα, όπου η αξία των οικοπέδων είναι

αρκετά χαμηλότερη (10 - 13 χιλ.δρχ./τ.μ.). Επίσης, παρατηρείται ότι γύρω από του

κύριους οδικούς άξονες (Προφήτη Ηλία, Ηρώων Πολυτεχνείου, Δουλκέρογλου και

Λεμάν) τα επίπεδα των τιμών είναι πιο ανεβασμένα, από 20 έως 30 χιλ.δρχ./τ.μ .. Η

πιο ακριβή περιοχή είναι η παραλιακή ζώνη του δημοτικού πάρκου, εξαιτίας της

συγκέντρωσης εκεί δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής, καθώς και η ζώνη

των οικοπέδων με πρόσοψη στη Λεωφόρο Αθηνών (30 - 40 χιλ.δρχ./τ.μ.). Η

αδόμητη περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των δύο πρώτων πυρήνων κατοικίας, όπως

και όλο το ακραίο τμήμα της συνοικίας νότια της οδού Δουλκέρογλου.

εξαιρουμένου του μικρού οικιστικού πυρήνα, είναι οι πιο φτηνές περιοχές για την

αγορά οικοπέδων, αφού οι τιμές αυτών εκεί κυμαίνονται μεταξύ 10 και 13

χιλ.δρχ./τ.μ .. (Χάρτης Α-Ιό)

β) Αντικειuενικέc αcίεc ync

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που είναι διαθέσιμα αφορούν το έτος 1995 (ΦΕΚ

87713/24-10-95). Σύμφωνα με αυτά, τόσο η Δημητριάδα όσο και οι Νέες Παγασές

αποτελούν μία ζώνη με τιμή 130 χιλ.δρχ./τ.μ. η πρώτη και 155 χιλ.δρχ./τ.μ. οι

83



Ζώνες αξιών γης

Κλίμακα

Eπιβλέπovrες κο.ΟηΥητές:

Κότιος Ά-ΥΥελος

Οικονόμου Δημήτρης

βόλος, Φεβρουάριος 1998

Διπλωμαuκή qηo.σία:

Kouτσoνάκoυ Καλλιόπη

ΤριαντΑφUλλίδou Τριανταφυλλιά

·Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

σrην ενότητα Νέων ΠαΥασών 

Δημητριάδας: xolmΙCΉ, σχέδιο

δράσηι;, EJroΠώσεις-
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ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α-16

Χάρτης

Ν ΥΠΟΜΝΗΜΑ

+ D Ο.Τ.

ΑΚΤοΥραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

D οτ. με αξίες γης ισ-ι 5 δρχ!τ.μ.

D Ο.Τ. με αξία γης 16-20 δρχ!τ.μ.

στ. με αξία γης 21-30 δρχ!τ.μ.

• στ. με αξίες γης 31-40 δρχ!τ.μ.

• Ο.Τ. με αξία γης 50 δρχ!τ.μ.
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβαnης στην ενότητα Νέων Παγασών. Δημητριάδας:

πολ/τικι;, σχέδιο δράσης. ΕΠΙfιrώσ,ις

δεύτερες. Σημειώνεται ότι στις Νέες Παγασές για πρώτη φορά τότε εφαρμόστηκε

το Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού ΦορολΟΥητέας Αξίας των Ακινήτων.

Επίσης, ο συντελεστής εμπορικότ/τας και στις δύο συνοικίες είναι Ι ,ο, με

μοναδική εξαίρεση τις οδούς Βάκχου και Λεμάν, όπου αυτός είναι 1,2.

1.3.6.6. Κοινωνική υποδομή

Ο εξοπλισμός σε κοινωνική υποδομή είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς

φανερώνει το επίπεδο εξυπηρέτ/σης των πολιτών μιας περιοχής.

Οι πίνακες 15 και 16 παρουσιάζουν την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και

αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικής υποδομής για τη Δημητριάδα και τις Νέες

Παγασές αντίστοιχα. Για λειτουργίες κεντρικού επιπέδου, ως προγραμματικό

μέγεθος λαμβάνεται ολόκληρος ο πληθυσμός κάθε συνοικίας, όπως αυτός

εκτιμάται για το 2007, ενώ για ειδικότερες λειτουργίες χρησιμοποιείται ο

πληθυσμός των χρηστών, όπως αυτός υπολογίζεται κάθε φορά. Στη συγκεκριμένη

περίπτωση, τέτοια λειτουργία είναι η εκπαίδευση. Έτσι, για το νηπιαγωγείο το

προγραμματικό μέγεθος αποτελεί το 2% του πληθυσμού του 2007, το δημοτικό το

10%, το γυμνάσιο το 5% και τέλος το λύκειο το 4%. Τα παραπάνω ποσοστά

αποτελούν τα πολεοδομικά πρότυπα (standards) ι ι, που προέρχονταιαπό το ΥΧΟΠ

το 1983, και εκφράζουν τον πληθυσμό εξυπηρέτησης (χρηστών) των

συγκεκριμένων λειτουργιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το νηπιαγωγείο και ο παιδικός σταθμός των Νέων

Παγασών συστεγάζονται. Ομοίως και το δημοτικό με το νηπιαγωγείο στ/

Δημητριάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιφάνεια του οικοπέδου που αντιστοιχεί

σε κάθε σχολείο θεωρήθηκε ότι είναι η μισή του συνολικού οικοπεδικού εμβαδού.

11 Τα πολεοδομικά πρότυπα (scandards) αποτελούν προδιαγραφές που προσδιορίζουν ορισμένα

επιθυμητά μεγέθη σχετικά με τ/ χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισμού. Αναφέρονται σε

επιθυμητά μεγέθη και όχι στην υπάρχουσα κατάσταση.
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Πρόταση πoλt::oδoμικιίς παρέμβασης στην ενότητα. Νέων Παγασών. Δημητριάδας:

πυλιτικι;, σχέδιο δράσηr;, επιτι.τώσ.:ιι;

Στις Νέες Παγασές, όπως φαίνεται από τον πίνακα 16, υπάρχει ένα

δημοτικό, του οποίου ο χώρος γηπέδου επαρκεί μεν, η κτιριακή του υποδομή,

όμως, δεν τηρεί τις προδιαγραφές και έτσι υπάρχει έλλειμμα 242 Τ.μ.. Το

νηπιαγωγείο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συστεγάζεται με τον παιδικό σταθμό,

δεν καλύπτει τις ανάγκες της συνοικίας τόσο ως κτίριο όσο και ως γήπεδο. Ο

παιδικός σταθμός παρουσιάζει, επίσης, έλλειμμα στην οικοπεδική του επιφάνεια.

Όσον αφορά τους ελεύθερους χώρους της συνοικίας σημειώνεται η ύπαρξη ενός

πάρκου, περίπου επτά στρεμμάτων, που ωστόσο δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες

της περιοχής για τέτοιους χώρους, καθώς και μιας παιδικής χαρά μέσα σε αυτό. Οι

πλατείες δε εκλείπουν τελείως από αυτή. Τέλος, υπάρχουν δύο ναοί, οι οποίοι με

βάση τον πίνακα 16, φαίνf.ται να παρουσιάζουν μεγάλο έλλειμμα στην κτιριακή

τους επιφάνεια. Οι μελετητές, όμως, θεωρούν ότι το σταθερότυπο που τίθεται (1,51

Τ.μ. κτιρίου/κατ.) είναι υπερβολικό, καθώς με βάση αυτό οι Νέες Παγασές

χρειάζονται 37'13,7 τ.μ. σε κτιριακή επιφάνεια ναού, μέγεθος που είναι, προφανώς,

μη ρεαλιστικό. Επιπλέον, με βάση τις προδιαγραφές του γχοπ, η χωροθέτηση

ενός ναού σε περιοχή με πληθυσμό μικρότερο των 1500 κατοίκων είναι επαρκής.

Έτσι, κρίνεται ότι οι ανάγκες της συνοικίας εξυπηρετούνται από τους υπάρχοντες

ναούς. Στην πραγματικότητα, ο ένας ναός, που δε γίνεται δεκτός, θα

αντικατασταθεί σύντομα από το '.ιαό που κατασκευάζεται τώρα, δίπλα ακριβώς,

καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το υπάρχον έλλειμμα.

Η Δημητριάδα ακολουθεί λίγο πολύ το ίδιο μοντέλο, με περισσότερες ίσως

ελλείψεις από τις Νέες Παγασές ως προς την εκπαίδευση, η οποία δεν μπορεί να

καλύψει τις ανάγκες της περιοχής για το 2007, παρά την ύπαρξη ενός δημοτικού

και ενός νηπιαγωγείου εκεί. Βέβαια, επισημαίνεται ότι κατασκευάζεται νέο

δημοτικό σχολείο στο ο.τ. Γ, που υπερκαλύπτει το υπάρχον έλλειμμα. Το ίδιο

ισχύει ως προς τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους πλατείας και πρασίνου, οι

οποίοι εκλείπουν τελείως. ΥπάΡχ"-'. μόνο μία παιδική χαρά που λόγω της θέσης της

και του μεγέθους της δεν επαρκεί για όλη τη συνοικία. (Πίνακας 15)
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... Ως πληΟυσμός εξυmΙΡέτιισης λαμβάνεται το 4% του συνολικού πληΘυσμού, δηλαδΙ1 το διπλάσιο ποσοστό από αυτό των νηπιαγωγείων, καΟώς ο παιδικός σταθμός

δέχεται παιδιά τόσο ηλικίας \'ηπιαγωγείου όσο και μικrότφης ηλικίcις. Τα oraOfrt'Jrηna που χρησφοποιούνται είναι αυτά που ισχύουν γι~ το νηπιαγωγείο,

.... Γι.α τον υπολογισμότου δcίιαη επάfικεlας δε χρησΨΟΠΟlείτοιο πληΟυσμός που α\'αγράφεταιστη στιιλη 8, αλλά ο συνολικός πληΟυσμός της συνοικίας, για το

λόγο ότι το σταΟερότυπο που ισχύει από το ΥΧΟΓ1 αναφέρεται σε επιφάνεια 0\'11 κάroικο και όχι σε ε;τιφάνεια ανά Χι:ηιστιι, Με τον τρόπο αυτό καΟίσταται δυνατιι η

σύγκριση των δύο μεγεΟών. Σημει(ί)\'εται ότι ο πληθυσμός εξυπηρέτησης που α\'ΟγρΓιφεται, υπολογίζεται ως το ποσοστόστο σύνολο του πληΟυσμού των ιιαΟ'lτό)ν

νηπιαγωγείου και δηιlOτικού σχολείου (12%).
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Πρόταση πολεοδομικιίς παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών - Δημηrριάδας;
πολιτικιί. σχέδιο δράσης. επl~τώσ;ις

Γενικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ελλείψεις σε κοινωνικό εξοπλισμό

στη πολεοδομική ενότητα είναι πολύ μεγάλες. Ειδικότερα, όσον αφορά την

εκπαίδευση, καλύπτεται εν μέρει η πρωτοβάθμια, αλλά δεν υπάρχει γυμνάσιο ή

λύκειο. Έτσι, οι μαθητές εξυπηρετούνται από τα εκπαιδευτήρια της κοντινότερης

συνοικίας, της Νεάπολης. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη η έλλειψη υγειονομικού

σταθμού, εμπορικού κέντρου, χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και

οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα οι κάτοικοι αναγκαστικά

να καταφεύγουν για τις εξυπηρετήσεις αυτές στην πόλη του Βόλου. Υπάρχουν,

βέβαια, μερικοί χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, που όμως δεν τηρούν κάποιες

συγκεκρψένες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου

στ/ν εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ των δύο συνοικιών, δύο γήπεδα τένις ιδιωτικής

εκμετάλλευσης, καθώς βρίσκονται στην τουριστική εγκατάσταση στην πλαζ του

ΕΟΤ, και ένα γήπεδο μπάσκετ στ/ν άκρη της παραλίας μπροστά από το δημοτικό

πάρκο.

Πρέπει να αναφερθεί, ωστόσο, ότι όλα τα παραπάνω, με εξαίρεση τον

υγειονομικό σταθμό και το χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, έχουν προβλεφθεί από

την Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης που έγινε για την περιοχή μελέτης, αλλά δεν

έχουν ακόμη υλοποιηθεί, δέκα χρόνια μετά..

1.3.6.7. Κτιριακό απόθεμα

Τόσο αναπόσπαστο όσο και καθοριστικό στοιχείο τ/ς μορφής και της

ποιότητας ενός οικισμένου περιβάΛλοντος αποτελεί το κτιριακό απόθεμα αυτού. Τα

κτίρια, με το μέγεθός τους, το σχήμα και το ύψος τους, καθώς και με την

κατάσταση της εξωτερικής τους εμφάνισης διαμορφώνουν το "προφίλ" μιας

περιοχής.

Η περιγραφή αυτού είναι δυνατό να γίνει με την εξέταση ορισμένων

βασικών χαρακτηριστικών του, όπως είναι η περίοδος κατασκευής των κτιρίων,

που σε συνδυασμό με τ/ σημερινή κατάσταση προσδιορίζει τ/ν ποιότ/τα αυτών, ο

αριθμός ορόφων και το μέγεθος τους.
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγο.σών - Δημητριάδαι;:
πολιτική, σχέδιο δράσης, επι;ιτώσ;ις

α) Παλαιότητα κτΙΡίων

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, ένα απαραίτητο προς εξέταση

χαρακτηριστικό για την εκτίμηση του κτιριακού αποθέματος είναι ο χρόνος

κατασκευής των κτιρίων, δηλαδή η ηλικία τους. Είναι γνωστό ότι το στοιχείο αυτό

παρέχεται από την Εθνική Στα~ισΤΙKή Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για κάθε

οικοδομικό τετράγωνο. Συγκεκριμένα, η ΕΣΥΕ διακρίνει τις περιόδους κατασκευής

των κτιρίων σε επτά κατηγορίες και κατατάσσει τα κτίρια κάθε οικοδομικού

τετραγώνου σε αυτές. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι δεν είναι γνωστή η ηλικία

κάθε μεμονωμένου κτιρίου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πόσα κτίρια από το σύνολο

των κτιρίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου ανήκουν σε κάθε κατηγορία χρόνου

κατασκευής. (Παράρτημα - Πίνακες 4 και 5) Έτσι, έχοντας τα στοιχεία της ΕΣΥΕ,

καθώς και πρόσθετα στοιχεία ή διορθώσειςl? που προέκυψαν από την επιτόπια

έρευνα, έγιναν τελικά γνωστές οι ηλικίες των κτιρίων. Κατόπιν, έγινε μια

ομαδοποίηση των επτά κατηγοριών παλαιότητας της ΕΣΥΈ, ώστε οι νέες

κατηγορίες να είναι πιο "ευανάγνωστες" και πιο περιεκτικές. Η ομαδοποίηση αυτή,

που κατέληξε σε τέσσερις τελικές κατηγορίες, έγινε στη βάση της λογικής ότι ο

αναγνώστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ τεσσάρων ειδών

κτιρίων: καινούριων, μεσαίας ηλικίας, παλιών και πολύ παλιών.

Για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση αυτού του χαρακτηριστικού,

κρίθηκε απαραίτητη η γραφική απεικόνιση του σε χάρτη της περιοχής μελέτης. Η

τελευταία, όμως, παρουσίασε δυσκολίες, καθώς δεν ήταν προφανές με ποιο τρόπο

θα μπορούσαν να απεικονιστούν τα οικοδομικά τετράγωνα, ώστε να φανερώνουν

τις ηλικίες κατασκευής των κτιρίων τους. Ένας τρόπος θα μπορούσε,

ιι Ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής μελέτης δε συμπίπτουν ακριβώς με αυτά που

έχουν οριστεί από την ΕΣγΕ. Επίσης, σε μερικά πραγμαΤΟΠΟΙΙ1θηκαν αλλαγές, με νέα κτίρια να

έχουν προστεθεί ή άλλα να έχουν κατεδαφιστεί. Στις περιπτώσεις αυτές κατέστη αναγκαία η

διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, με σκοπό τη συμπλήρωση, ενημέρωση και διόρΘωση των στοιχείων

της ΕΣΥΕ.
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παραδείγματος χάριν, να είναι η απεικόνιση των οικοδομικών τετραγώνων με βάση

την κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειονότητα των κτιρίων τους. Η λύση αυτή,

ωστόσο, απορρίφθηκε, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χάνεται πληροφορία.

Επιπλέον, υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα όπου πλειοψηφούν περισσότερες από

μία κατηγορίες παλαιότητας."

Κατόπιν προβληματισμού επί του θέματος, κρίθηκε ότι ένας σχετικά

αξιόπιστος τρόπος απεικόνισης είναι η δημιουργία ορισμένων τύπων οικοδομικών

τετραγώνων, στους οποίους θα ενταχθούν όλα τα οικοδομικά τετράγωνα της

περιοχής. Κάθε τύπος τετραγώνου περιέχει συγκεκριμένα ποσοστά του συνόλου

των κτιρίων του σε καθεμιά από τις κατηγορίες του χρόνου κατασκευής.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά και όχι απόλυτα

νούμερα, ώστε να υπάρχει κοιvlι μονάδα μέτρησης για όλα τα οικοδομικά

τετράγωνα. Έτσι, η κατηγοριοποίηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα ποσοστά

που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία του χρόνου κατασκευής των κηρίων και όχι

το απόλυτο πλήθος των κτιρίων που υπάρχει κάθε φορά.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των προαναφερθέντων

τύπων οικοδομικών τετραγώνων είναι η cIuster ανάλυση.

Η cluster ανάλυση είναι μια πολυμεταβλητή διαδικασία για την ανίχνευση

ομάδων στα δεδομένα. Τα αντικείμενα σε αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι

περιπτώσεις ή μεταβλητές. Στην cIuster ανάλυση περιπτώσεων, ο ερευνητής

επιδιώκει να ταξινομήσει ένα σύνολο αντικειμένων σε ομάδες ή κατηγορίες, χωρίς

να γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό των μελών (πλήθος) κάθε ομάδας, ενώ

πολλές φορές δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των ομάδων (cIuster). Η cIuster

13 Ένα τυχαίο παράδειγμα δίνει καλύτερα την απάvrηση. Έστω ένα οικοδομικό τετράγωνο με 7

",-τίρια συνολικά, από τα οποία Ι ανήκει στην πρώτη κατηΎορία, 3 στη δεύτερη, 1 στην τρίτη και 2

στην τέταρτη. Αν αυτό το οικοδομικό τετράγωνο απεικονιζόταν με βάση την κατηγορία που

συγκεντρώνει την πλειονότητα των κτιρίων (εδώ αυτή είναι η δεύτερη), τότε θα χανόταν

σημαντική πληροφορία και θα υπήρχε διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αφού τα 4 από τα 7

κτίρια δε θα φαίνονταν πουθενά. Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι αυτός ο τρόπος δεν ήταν ο

καταλληλότερος.
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ανάλυση είναι μια καλή τεχνική για δείγματα ανομοιογενή. Υπάρχουν διάφορες

μέθοδοι για την ταξινόμηση αντικειμένων σε κατηγορίες. Αυτή που

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι η k-Ineans cluster, η οποία ταξινομεί

περιπτώσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν η καταλληλότερη για τους εξής λόγους:

• ο αριθμός των περιπτώσεων είναι αρκετά μεγάλος

• έπρεπε να δοκιμαστεί η ταξινόμηση των περιπτώσεων σε 3,4,5,6 και 7 ομάδες

(ciusters), ώστε, κατόπιν μεταξύ τους σύγκρισης, να κριθεί ποια παρέχει την

καλύτερη απεικόνιση (θεωρήθηκε ότι περισσότερες ομάδες (clusters) θα

προκαλούσαν σύγχυση στον αναγνώστη)

• όλες οι μεταβλητές έχουν την ίδια μονάδα μέτρησης.

Συγκεκριμένα, ως μεταβλητές εννοούνται οι κατηγορίες της ηλικίας

κατασκευής των κτιρίων (πριν το 1961,1961-1970,1971-1985, μετά το 1985). Ως

περίπτωση λαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των κτιρίων κάθε οικοδομικού

τετραγώνου ποσοστιαία κατανεμημένος στις παραπάνω μεταβλητές. Έχει

υπολογιστεί, δηλαδή, το ποσοστό (%) του συνολικού αριθμού των κτιρίων κάθε

οικοδομικού τετραγώνου που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις μεταβλητές. Έτσι,

υπάρχουν 4 μεταβλητές και 157 περιπτώσεις.

Τελικά, επιλέχτηκε η ταξινόμηση σε 5 ομάδες (clusters), καθώς θεωρήθηκε

πιο αντιπροσωπευτική. Με βάση αυτή, για κάθε κατηγορία ηλικίας κατασκευής

των κτιρίων, εκτός της πρώτης, υπάρχει μια ομάδα (cluster) όπου η πλειονότητα

των κτιρίων (μεγαλύτερη του 50%) είναι κατανεμημένη σε αυτήν. Επιπλέον των

τριών αυτών ομάδων, υπάρχουν άλλες δύο, που εκφράζουν τις μέσες καταστάσεις

που είναι δυνατό να υπάρξουν. Η ταξινόμηση σε 3 ή 4 ομάδες (clusters)

απορρίφθηκε γιατί θεωρήθηκε ανεπαρκής, ενώ αυτή των 6 και 7 ομάδων (clusters)

κατέληγε σε ομάδες χωρίς μεγάλες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Στον πίνακα 17

που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τελικά κέντρα των πέντε ομάδων (cIusters) της

ανάλυσης. Η cluster ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS,

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα.
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Πίναιως 17' Τελικά κέντρα των ομάδων (cIusters)
Μεταβλητές Cιιlster

1 2 3 4 5

Μετά το ]985 91,67 27,55 4,13 8,05 23,79

1971- 1985 8,33 48,01 95,00 21,34 13,76

1961 - 1970 0,00 19,39 0,87 67,98 30,46

Πριντοl961 0,00 5,05 0,00 2,63 31,99

Παρατηρώντας τον παραπανω πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα

για κάθε ομάδα (cluster):

Ι. Στην πρώτη ομαδα συγκεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, κτίρια που έχουν

κατασκευαστεί μετά το Ι 985, δηλαδή καινούρια.

2. Η δεύτερη ομάδα χαρακτηρίζεται από κτίρια μέσης ηλικίας κατασκευής (Ι971

Ι985) σχεδόν κατά το ήμισυ της (48,01%), ενώ τα υπόλοιπα κτίρια είναι

μοιρασμένα στην προηγούμενη και επόμενη κατηγορία, με παντελή σχεδόν

έλλειψη πολύ παλιών κτιρίων, πριν το 1961.

3. Η τρίτη ομαδα παρουσιάζει, επίσης, συγκέντρωση κτιρίων σε μία μεταβληtlΙ,

την κατηγορία 197Ι - Ι985 αυτή τη φορά. Αφορά, δηλαδή, κτίρια μέσης ηλικίας,

ούτε ιδιαίτερα παλιά αλλά ούτε και καινούρια.

4. Στην τέταρτη ομάδα τα κτίρια ανήκουν στην μεγάλη τους πλειονότητα (67,98%)

στην κατηγορία 1961 - 1970, ενώ αρκετά σημαντικό ποσοστό κατέχει η

κατηγορία 1971 - 1985. Πρόκειται, επομένως, κυρίως για παλιά κτίρια με

αρκετά μέσης ηλικίας.

5. Η πέμπτη ομάδα, τέλος, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων

(31,99%) στην πρώτη κατηγορία (πριν το 196Ι), ενώ το δεύτερο εξίσου

σημαντικό ποσοστό αντιστοιχεί στην αμέσως επόμενη κατηγορία (1961 - Ι970).

Τα 2/3, δηλαδή, των κτιρίων είναι από πολύ παλιά έως παλιά. Υπάρχουν όμως

και αρκετά καινούρια.

Τα παραπάνω διαπιστώνονται και οπτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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ΔιάΥραιιμα 11: ΙΌλικά κέντρα των ομάδων (clusle,rs)

Από τις παραπάνω ομάδες πολυπληθέστερη είναι η δεύτερη, η οποία

συγκεντρώνει το 50% των περιπτώσεων, ενώ πιο ολιγομελής εμφανίζεται η πρώτη.

Οι υπόλοιπες η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ομάδα μοιράζονται τις απομένουσες των

περιπτώσεων, κατέχοντας περίπου 9%, Ι 4% και 22% του συνόλου αντίστοιχα.

Επομένως, συνηθέστερος τύπος οικοδομικού τετραγώνου είναι αυτός που έχει

κτίρια κυρίως μέσης ηλικίίΑ.ς, α'λλί;. 1ωι πολλά καινούρια και παλιά.

1
1
1
1

ι

J

]

J

J

Ο Πριν το ]%]

.1961 - 1970

01971 - 1985

Ο Μι:τά το 1985

J

Πίνακας 18: Κατανομή των ΟΤ σε κάθε ομάδα (τύπο στ,)

Ομάδα (τύπος ΟΤ) Αριθμός Ο.Τ.

Ι 8

2 159

3 26

4 44
--

S 67

Σύνολο ο.τ. 304

Πιιγιι: lδια επεξεργασια
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Διά ~μα 12: Κατανομ11 στ. σε κάθε ομάδα iτ"υ"·π"Ο'-Ο=.Τ,,.L- --,
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Στο χάρτη Α- Ι 7, όπου απεικονίζεται 'Ι περιοχίl μελέτης με τα οικοδομικά της

τετράγωνα ενταγμένα στις παραπάνω πέντε ομάδες, παρατηρείται μια ανάμειξll των

διαφόρων τύπων. Βέβαια, μεταξύ των δύο συνοικιών υπάρχει μια διαφορά. Στη

Δημητριάδα τα περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα είναι του πέμπτου τύπου, κάτι

που δεν ισχύει στις Νέες Παγασές, συγκεντρώνουν δηλαδίι κατά κύριο λόγο κτίρια

προ του 1961, καθώς και της δεκαετίας 1961 - 197θ, με σημαVΤΙKό ποσοστό κτιρίων

καινούριων, μετά το 1985. Αυτά βρίσKovται αμφιπλεύρως της λεωφόρου Αθηνών και

συμπίπτουν με το πιο πυκνοκατοικημένο τμήμα της συνοικίας. Αξιοσημείωτο είνα,->

ακόμη, ότι στο δεξιό άκρο της Δημητριάδας, και λιγότερο στο βόρειο αριστερό,

υπάρχει συγκέντρωση πιο πρόσφατα κατασκευασμένων κτιρίων, Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με την έντονη εμφάνιση υπό κατασκευή κτιρίων στην ίδια περιοχή

(Χάρτες Α-9, A-lO και Α-ΙΙ) καταδεικνύει τόσο τις τάσεις οικιστικής εξάπλωσης

που υπάρχουν όσο και την κατεύθυνση αυτών,

Η κατάσταση στις Νέες Παγασές δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρη. Αυτό που

παρατηρείται είναι μια γενικlΊ επικράτηση του δεύτερου τύπου οικοδομικών

]
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τετραγώνων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές γύρω από τους μεγάλους οδικούς

άξονες, όπου εμφανίζονται και σι υπόλοιποι τύποι Ιδιαίτερα στην περίπτωση των

οδών Προφήτη Ηλία και Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει συγκέντρωση του πέμπτου

τύπου, δηλαδή κυρίως παλιών κτιρίων. Μια τέτοια συγκέντρωση υπάρχει ακόμη

στην περιοχή βορείως του Αλυγαρορέματος, καθώς και στο νοτιότερο άκρο της

παραλιακής ζώνης. Στο ακραίο αυτό τμήμα της συνοικίας, νότια της οδού

Δουλκέρογλου, υπάρχουν, επίσης, τα περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα με κτίρια

μέσης ηλικίας κατασκευής. Τέλος, ελάχιστα και διάσπαρτα σε όλη τη συνοικία

είναι τα τετράγωνα του πρώτου τύπου, με κτίρια κατασκευασμένα μετά το 1985.

Όπως φαίνεται, άλλωστε, στον πίνακα 19 που ακολουθεί, τα περισσότερα

από τα μισά κτίρια της περιοχής μελέτης κατασκευάστηκαν την περίοδο 1961 

1985, ποσοστό που είναι ακόμη μεγαλύτερο στις Νέες Παγασές. Αυτό που

παρατηρείται, όμως, είναι ότι η Δημητριάδα από τ/ μια συγκεντρώνει το

μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων της στην κατηγορία 1961 - 1970, με ιδιαίτερα

πολυπληθή επίσης την κατηγορία πριν το 1961, ενώ οι Νέες Παγασές δομήθηκαν

στο μεγαλύτερο μέρος τους την περίοδο 1971 - 1985. r ενικά, θα έλεγε κανείς ότι οι

Νέες Παγασές ακολούθησαν την οικιστική εξάπλωση της Δημητριάδας με χρονική

υστέρηση μιας δεκαετίας.

Πηγη: Αδημοσιευτα στοιχεια απογραφων εΣγε 1991

Πίναl(ας 19- Ηλικία κατασκευής κτιρίων.
Ηλικία Δημητριάδα (%) Νέες (%) Σύνολο (%)

κατασκευής Παγασές περιοχής

Μετα το 1985 72 21,30 186 23,40 258 22,77

1971 - 1985 70 20,71 323 40,63 393 34,69

1961- 1970 115 34,02 208 26,16 323 28,51

Πριν το 1961 81 23,97 78 9,81 159 14,03

ΣΥΝΟΛΟ 338 100,00 795 100,00 1133 100,00

. .
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Πίνακας 22' Κατανομή Ο Τ σε κάθε ομάδα (τύπο Ο Τ).
Ομάδα (clιlsteΓ) Αριθμός περιπτώσεων

1 135

2 91

3 35

4 34

5 8

6 1

Σύνολο περιπτώσεων 304

Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η πρώτη, καθώς σε αυτήν

ανήκουν τα μισά σχεδόν οικοδομικά τετράγωνα. Αμέσως σημαντικότερη είναι η

δεύτερη, με ποσοστό 30% του συνόλου και ακολουθούν η τρίτη με την τέταρτη με

συμμετοχή περίπου Ι Ι ~';" Επιr.:ρατούν, δηλαδή, οι τύποι των οικοδομικών

τετραγώνων που περιλαμβάνουν είτε μόνο μονώροφα ή διώροφα κτίρια είτε

συνδυασμό μονώροφων και διώροφων ή μονώροφων και τριώροφων κτιρίων.

(Πίνακας 22)

Ι

1
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1
1
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ΠηγlΙ: Ιδια επεξεργασια

]

J

Διάγραμμα 16: Κατανομή ο.Τ. σε κάθε ομάδα (τύπο ο.Τ.)
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παραπάνω και η οποία καταλήγει σε ορισμένους τύπους οικοδομικών τετραγώνων.

Καθώς όμως η κατάσταση των κτιρίων σχεδόν πάντα συμβαδίζει με την

παλαιότητά τους, το αποτέλεσμα θα ήταν να γίνει ένας ακόμη χάρτης σχεδόν

πανομοιότυπος με το χάρτη της παλαιότητας των κτιρίων. Έτσι, αυτός θεωρήθηκε

περιττός.

γ) ΑΡιθuόc ορόφων

Δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό για την εκτίμηση του κτιριακού

αποθέματος είναι το ύψος των κτιρίων, που στη συγκεκριμένη εργασία

περιγράφεται με βάση τον αριθμό ίων ορόφων των κτιρίων. Η γνώση του στOtχείου

αυτού προέια/ψε κατόπιν της επιτόπιας έρευνας που έγινε στην υπό μελέτη

πολεοδομική ενότητα.

Έτσι, προκύπτει ότι η περιοχή είναι δομημένη στο μεγαλύτερο μέρος της με

κτίρια μονώροφα. Σημαντικό, επίσης, ποσοστό κατέχουν τα διώροφα κτίρια, ενώ

υπάρχουν και λίγα τριώροφα, κατά κύριο λόγο στις Νέες Παγασές (Πίνακας 20).

Πίνακας 20' Αριθμόςορόφων των κτιρίων

ΠηΥη: Ιδια επεξεΡΥασιακατοπιν επιτοπιας ερευνας

Ηλικία Δηιιητριαδα (%) Νέες Παγασές (%) Σύνολο περιοχής (%)

κατασκευής

Μονωροφα 248 73,37 552 69,43 800 70,6 ι

Διωροφα 75 22, Ι 9 160 20,13 235 20,74

Τριώροφα 15 4,44 77 9,69 92 8,12

Τετραώροφα Ο 0,00 6 0,75 6 0,53

ΣΥΝΟΛΟ 338 100,00 795 100,00 1133 100,00

. . .
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Διάγραμμα 14: Ποσοστιαία (%) κατανομή των κτιρίων σύμφωνα με τον αριθμό

ο όφων
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Η αποτύπωση των στοιχείων σε χάρτη, με σκοπό την εξέταση της χωΡΙΚ11ς

κατανομιις των κτιρίων, λό-γω της έλλειψης κατάλληλου υποβάθρου, έγινε με τη

μέθοδο της ClU5!er ανάλυσης που περιγράφεται παραπάνω, στην παράγραφο της

παλαιότητας των κτιρίων. Χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδι], τύποι οικοδομικών

τετραγώνων με διαφορετικά ποσοστά από κάθε κατηγορία κτιρίων (μονώροφα,

διώροφα, τριώροφα, τετραώροφα) ο καθένας. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της

ανάλυσης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 21: Τελικά κέντρα των ομάδων (ClU5!er5)

Μεταβλητές CΙusιcr

Ι 2 3 4 5 6

Μονώροφα 97,50 63,32 5,00 52,73 0,00 0,00

Διώροφα \,50 33,22 91,55 7,28 14,58 0,00

Τριώροφα 0,77 3,36 2,74 39,25 85,42 0,00

Τετραώροφα 0,23 0,\0 0,71 0,74 0,00 100,00

Πηγ1Ι: Ιδια επεξεργασια
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Αναλύοντας τα αποτελέσματα του πίνακα, πρoΙCΎΠΤει ότι:

Ι. Η πρώτη ομάδα αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από κτίρια μονώροφα.

2. Η δείrrερη ομάδα περιλαμβάνει κτίρια μονώροφα και διώροφα, με τα πρώτα να

είναι διπλάσια των δεύτερων.

3. Στην τρίτη ομάδα κυριαρχούν τα διώροφα κτίρια.

4. Η τέταρτη ομάδα συνδυάζει μονώροφα και τριώροφα κτίρια, με τα πρώτα να

υπερισχύουν.

.. 5. Στην πέμπτη ομάδα κυριαρχούν τα τριώροφα, με σημαντική συμμετοχή των

διώροφων κτιρίων.

6. Η έκτη είναι ομάδα αποκλειστικά τετραώροφων κτιρίων.

Παρατηρώντας το χάρτη Α-Ι8, συμπεραίνεται ότι στις πιο

πυκνοκατοικημένες περιοχές και γύρω από τους μεγάλους οδικούς άξονες

υπάρχουν κυρίως τετράγωνα της δεύτερης ομάδας, που περιλαμβάνουν μονώροφα

και διώροφα κτίρια. Σε αυτές τις περιοχές είναΙ, επίσης, συγκεντρωμένα τα

οικοδομικά τετράγωνα της τέταρτης ομάδας, όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός

τριώροφων κτιρίων. Η υπόλοιπη έκταση, δηλαδή οι πιο αραιοκατοικημένες

περιοχές, καλύπτεται από τετράγωνα της τρίτης και ιδιαίτερα της πρώτης ομάδας,

που αποτελούνται από κτίρια διώροφα και μονώροφα αντίστοιχα.

• Μονώροφα

• Διώροφα

Ο Τριώροφα

ΕΙ Τετραώροφα
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Η ομάδα με τη μεΥαλύτερη συχνότητα είναι η πρώτη, καθώς σε αυτήν

ανήκουν τα μισά σχεδόν οικοδομικά τετρ6:Υωνα. Αμέσως σημαντικότερη είναι η

δεύτερη, με ποσοστό 300/0 του συνόλου και ακολουθούν η τρίτη με την τέταρτη με

συμμετοχή περίπου 1Ι%. Επικρατούν, δηλnδή, οι τύποι των οικοδομικών

τετραγώνων που περιλαμβάνουν είτε μόνο μονώροφα ή διώροφα. II..Lψια είτε

συνδυασμό μονώροφων και διώροφων ή μονώροφων και τριώροφων κτψiων

(Πίνακας 22).

ΠίναKΑC 22: Κατανοuή στ. σε κάθε ο r.Xr. ι. . Ο Τ.)τuπo ..
Ομάδα (cIuster) Αριθμός περιπτώσεων

Ι 135

- 2 91

3 35

4 34

5 8

6 Ι

Σύνολο περιπτώσεων 304

ΠηΥη: lδια επεξεΡΥασια

•

•
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Πρόrαση πολεοδομικής παρέμβασης στην εvότηrα Νέων ΠαΥαοών. Δημ'1τΡιάδας:

πολιtlκή. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

δ) Επιφάνεια κατοικιών

Η επιφάνεια των κτιρίων (σε τ.μ.) είναι σημαντική όχι μόνο για τη μορφή

του κτιριακού αποθέματος, αλλά και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Συνήθως, όσο πιο μεγάλης επιφάνειας είναι οι κατοικίες σε μια περιοχή, τόσο

υψηλότερο είναι και το βιοτικό επίπεδο των ατόμων που διαμένουν σε αυτήν.

Καθώς στην υπό εξέταση πολεοδομική ενότητα, ήταν αδύνατη η συλλογή

αυτής της πληροφορίας μέσω της επιτόπιας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν τα

στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την απογραφή της ΕΣΥΕ το 1991. Πρέπει να

σημειωθεί ότι το σύνολο των κατοικιών που έχουν καταμετρηθεί από αυτή δε

συμπίπτει με αυτό που προέκυψε από την έρευνα πεδίου των μελετητών, κάτι που

οφείλεται πιθανόν τόσο στην πάροδο τουλάχιστον μιας πενταετίας από τότε όσο

και στον διαφορετικό τρόπο μέτρησης.

Ωστόσο, θεωρι)θηκε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της

ΕΣΥΕ, όχι όμως σε απόλυτα μεγέθη, αλλά σε ποσοστά, αφού σίγουρα αποτελούν

μια πολύ καλή προσέγγιση και ένδειξη της σημερινής κατάστασης.

Πίνακας 23: Ποσοστιαία (%) κατανομή των κανονικών κατοικιών σύμφωνα με

την

( )επιφανεια του, σε Τ.μ.

Επιφ<ί.νεια κατοικίας '10 κατοικιών

Κατοικίες < 65 Τ.μ. 45,56

Κατοικίες 65-79 Τ.μ. 13,46

Κατοικίες 80·94 Τ.μ. 20,75

Κατοικίες 95-119 Τ.μ. 9,70

Κατοικίες 120·149 Τ.μ. 7,82

Κατοικίες 150+ Τ.μ. 2,71

Σύνολο κανονικών κατοικιών 100,00

ΠηΥΙΙ: Αδημοσιευτα στοιχεια αΠΟΥραφης ΕΣΥΕ 1991

Έτσι, σύμφωνα με τον πίνακα 23, συμπεραίνεται ότι οι μισές περίπου

κανονικές κατοικίες της περιοχής ε;ναι ιδιαίτερα μικρής επιφάνειας « 65τ.μ.), ενώ
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πολιτική, σχέδιο δράσης, επιπτώσεις

το αμέσως μετά οημαντικότερο ποσοστό κατέχει μια μεσαία κατηγορία (80-94

τ.μ.). Παρατηρείτα~ ακόμη, ότι οι μεγάλες κατοικίες είναι πολύ λίγες.

Θα μπορούσε κανείς να πε~ με κάποιο σχετικό βαθμό σιγουριάς, ότι η

κατανομή αυτή υποδηλώνει ίσως ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων βρίσκεται σε

ένα μέσο επίπεδο.

Διάγραμμα 17: Ποσοστιαία (%) κατανομή των κανονικών κατοικιών

σύ να ν επι άνεια του σε τ. .

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

ο·

δ) Συμπεράσματα

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω clos!.r αναλύσεων για

την παλαιότητα των 1ffiσμάτων και τον αριθμό ορόφών τους και εξετάζοντας

παράλληλα τους αντίστοιχους χάρτες, προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα

για το χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Γενικά παρατηρείται ανομοιογένεια στο

οικιστικό απόθεμα των δύο συνοικιών. Έτσ~ αυτό της Δημητριάδας είναι

παλιότερο και χαμηλότερο, ενώ των Νέων Παγασών είναι νεότερο και με πολλά

υψηλότερα κτίρια. Επίσης, φαίνεται ότι στις περιοχές που χαρακτηρίζονται

μεγάλης παλαιότητας τα κτίρια είναι μονώροφα. Τα διώροφο, τριώροφα και

τετραώροφα είναι γενικά κτίρια πιο καινούρια., αλλά δεν παροοο.άζουν κάποιες

ιδιαίτερες συγκεντρώσεις.
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Πρόταση πολεοδομικής παρiμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασών. Δημηrριάδω;:

πολιτική. σχέδιο δράσης, επιπτώσεις

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα σπάνια είναι

μονώροφα. Είναι κυρίως διώροφα και σε μερικές περιπτώσεις τριώροφα, γεγονός

που, πέραν της επιτόπιας έρευνας, διαπιστώνεται και από την παράλληλη

παρατήρηση των χαρτών των χρήσεων γης (Χάρτες Α-9, A-lO και Α-ΙΙ) και του

αριθμού ορόφων (Χάρτ/ς Α-18).

Τέλος, όσον αφορά την επιφάνεια των κατοικιών, λόγω της μορφής στην

οποία διατίθεται αυτή η πληροφορία, δηλαδή μόνο ποσοτικά χωρίς να είναι

γνωστός ο τρόπος κατανομής της στο χώρο. είναι δύσκολο και ριψοκίνδυνο να

καταλήξει κανείς σε σαφή συμπεράσματα.

1.3.7. ΓενΙΙ<1j διάγνωση

ΓΙ προηγηθείσα εκτενής παρουσίαση τ/ς υπάρχουσας κατάστασης τ/ς

περιοχής μελέτ/ς θα ήταν ελλιπής αν δεν κατέληγε στο στάδιο τ/ς διάγνωσης και

της εξαγωγής συμπερασμάτων. Στόχο των μελετητών αποτελεί ο εντοπισμός των

πολεοδομικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών,

καθώς και η επισήμανση και ερμηνεία των αιτιών τους όπου αυτό είναι δυνατόν,

ώστε οι προτάσεις παρέμβασης που θα προκύψουν να είναι καίριες, ουσιαστικές

και αποτελεσματικές.

Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να περιγραφούν τα βασικά

χαρακτ/ριστικά της πολεοδομικής ενότ/τας, που διαμορφώνουν τ/ σημερινή τ/ς

μορφή και προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις τάσεις εξέλιξης.

Καταρχήν, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ο προαστιακός

χαρακτήρας τ/ς περιοχής σε σχέση με τον υπόλοιπσ Δήμο Βόλου, που οφείλεται

κυρίως στο γεγονός ότι δεν αναπτύσσεται σε ένα συνεχές σύστημα με αυτόν, αλλά

είναι αποκομμένη.

Δεύτερο καταλυτικό παράγοντα αποτελεί η γραμμική, παράκτια χωροθέτηση

των δύο συνοικιών, οι οποίες δε συνενώθηκαν εξαιτίας της ύπαρξης διαφόρων

εμποδίων, φυσικών και ανθρωπογενών (Χάρτ/ς Α-8).
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Εξετάζοντας, τώρα τον πληθυσμό της πολεοδομικής ενότητας, αυτό που

παρατηρείται είναι μια εκρηκτική αύξηση στην προηγούμενη δεκαετία 1971-81,

που μάλλον οφείλεται στην ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά τη διάρκεια της. Οι

σημερινοί ρυθμοί, αν και είναι χαμηλότεροι, φανερώνουν ότι η περιοχή

εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο ανάπτυξης, ιδιαίτερα η συνοικία των Νέων

Παγασών. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το σημαντικό ποσοστό τόσο

νεόκτιστων όσο και υπό κατασκευή κτιρίων, Βέβαια, παραμένει εξαρτημένη από το

Δήμο Βόλου τόσο σε ότι αφορά την εργασία των κατοίκων της όσο και για την

εξυπηρέτησή της από υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα.

Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κύρια χρήση γης και στις

δύο συνοικίες είναι η κατοικία (σχεδόν 70%). Στις Νέες Παγασές, όπως έχει

αναφερθεί, αυτή συγκεντρώνεται σε έξι πυρήνες, κυρίως γύρω από τους κάθετους

βασικούς οδικούς άξονες, ενώ η ασυνέχεια που παρατηρείται στη δόμηση συχνά

οφείλεται στην παρεμβολή περιοχών που βρίσκονται εκτός του σχεδίου πόλης. Στη

Δημητριάδα, πιο πυκνοκατοικημένο είναι το νοτιοδυτικό τμήμα, αριστερά της

λεωφόρου Αθηνών. (Χάρτης Α-12)

Παρατηρείται, μάλιστα, ότι στο τελευταίο, και ιδιαίτερα κατά μήκος της

Αθηνών, όπως και στα πυκνοδομημένα τμήματα των Νέων Παγασών, γύρω από τις

κύριες οδούς και το δημοτικό πάρκο, οι τιμές γης είναι πιο αυξημένες σε σχέση με

την υπόλοιπη περιοχή (Χάρτης Α-16).

Πάντως, η πολεοδομική ενότητα παρουσιάζει πολύ μικρή πυκνότητα

πληθυσμού και ιδιαίτερα οι Νέες Παγασές. Σημειώνεται ότι λιγότερο του 20% της

χωρητικότητας της πρώτης έχει κορεστεί. Όσον αφορά την πραγματοποιημένη

δόμηση, που είναι πιο έντονη στις περιοχές με τον υψηλότερο θεσμοθετημένο Σ.Δ.,

σε σύγκριση με την επιτρεπόμενη, κυμαίνεται και αυτή σε χαμηλά επίπεδα, αφού ο

πραγματοποιημένος Σ.Δ. κινείται μεταξύ 0,43 και 62,06%. Επίσης, το κτιριακό

απόθεμα είναι χαμηλού ύψους κατά μέσο όρο και αρκετά παλιό, ιδιαίτερα στη

Δημητριάδα (Φωτογραφίες 5 και 6).
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Εκτός της κατοικίας, άλλες σημαντικές χρήσεις γης είναι τα εμπορικά

καταστήματα, που είναι συγκεντρωμένα κυρίως στη Δημητριάδα, παραπλεύρως της

λεωφόρου Αθηνών, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση των

καθημερινών αναγκών των κατοίκων. Ακόμη, στις Νέες Παγασές υπάρχει αρκετά

μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής, που πιθανώς

προσφέρει θέσεις απασχόλησης σε κάποιους από τους κατοίκους της περιοχής.

Ωστόσο, μερικές δραστηριότητες αναψυχής, όπως κάποια κέντρα διασκέδασης που

βρίσκονται μέσα στον οικισμό και επί του παραλιακού άξονα. προκαλούν

ηχορύπανση τους θερινούς μήνες που λειτουργούν ως ανοιχτοί χώροι. (Χάρτες Α

12 και Α-19)

Πέρα των παραπάνω χρήσεων, υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό κενών

κτιρίων, που σε σημαντικό βαθμό είτε είναι νεόκτιστα είτε αποτελούν

παραθεριστικές κατοικίες, καθώς και κτιρίων υπό κατασκευή, που φανερώνουν μια

σημαντική τάση ανοικοδόμησης της περιοχής.

Συμπληρωματικά των χρήσεων γης, η οικιστική δομή και η πολεοδομική

οργάνωση του χώρου εξαρτάται και από τη μορφή του οδικού δικτύου. Στην υπό

μελέτη πολεοδομική ενότητα το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο ακολουθεί το

Ιπποδάμειο σύστημα, αλλά μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί σε μικρό ποσοστό

(Χάρτης Α-4).

Στις Νέες Παγασές, κύριοι οδικοί άξονες είναι, όπως επισημάνθηκε, οι δύο

παραλιακοί oδo~ Παπαδάκου και Λεμάν, και οι τρεις κάθετοι, Προφήτη Ηλία,

Ηρώων Πολυτεχνείου και Δουλκέρογλου (Χάρτης Α-4). Όλοι όμως, παρά το

γεγονός ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο την εαρινή και κυρίως τη

θερινή περίοδο, είναι πολύ στενo~ με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση τόσο

των οχημάτων όσο και πεζών και των ποδηλατών. Το φαινόμενο αυτό είναι

ιδιαίτερα οξύ γύρω από το δημοτικό πάρκο, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός

δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής, ενώ ενισχύεται και από την κίνηση που

κατευθύνεται στην παραλία. Επιπλέον, είναι σημαντική η έλλειψη οργανωμένων

χώρων στάθμευσης τόσο σε αυτή την περιοχή όσο και στην υπόλοιπη πολεοδομική
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ενότιιτα. Παρατηρείται, ακόμη, ότι τα δύο άκρα της συνοικίας δύσκολα συνδέονται

με την κεντρική περιοχή, αφού δεν έχουν κατασκευαστεί οι περισσότεροι τοπικοί

δρόμοι, ενώ αισθητή είναι η απουσία ενός δεύτερου παράλληλου με την παραλία

δρόμου, που να απαλλάσσει τον παραλιακό άξονα από ένα μέρος του φόρτου του και

να διασχίζει όλη τη συνοικία. Τέλος, κανένας από τους πεζόδρομους δεν έχει

υλοποιηθεί ακόμα, ενώ πολλοί δρόμοι είναι πρόχειρα διανοιγμένοι, με χώμα, και όχι

ασφαλτοστρωμένοι.

Στη Δημητριάδα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει διαφορετική διάσταση, που

οφείλεται στον διερχόμενο από τη συνοικία υπερτοπικό άξονα της λεωφόρου

Αθηνών. Πράγματι, η τελευταία διχοτομεί τη συνοικία, καθιστώντας, επιπλέον,

επικίνδυνιι την κυκλοφορία των πεζών τόσο όταν θέλουν να τη διασχίσουν όσο και

παραπλεύρως αυτής, εξαιτίας των μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα οχήματα

(Φωτογραφία 7). Επιπρόσθετα, η λεωφόρος Αθηνών αποτελεί εστία αέριας ρύπανσ'ις

και ηχορύπανσ'ις. Από την άλλη, βέβαια, σε αυτήν οφείλουν την παρουσία τους τα

εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται συγκεντρωμένα στις δύο πλευρές της. Πρέπει

να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της συνοικίας είναι πολύ μικρού πλάτους.

Φωτογραφία 7:
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Οι συνθήκες για τους οδηγούς και ιδιαίτερα για τους πεζούς είναι χειρότερες

μετά τη δύση του ηλίου, αφού λίγοι οδοί διαθέτουν φωτισμό και στις δύο συνοικίες.

Δυσλειτουργίες εντοπίζονται, πέρα του κυκλοφοριακού, και στην

εξυπηρέτηση των κατοίκων από τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας που είναι

μάλλον αραιά, αλλά και από τις ελλείψεις της κοινωνικής υποδομής σε χώρους

πρασίνου, συνάθροισης κοινού, αθλητικών εγκαταστάσεων, υγειονομικό σταθμό,

γυμνάσιο και λύκειο. Είναι αξιοσημείωτο ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει στην

περιοχή κανένα φαρμακείο. Επίσης, σε σχέση με την εξυπηρέτηση των κατοίκων

από τα καρτοτηλέφωνα του ΟΤΕ, αναφέρεται ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη

δυνατή, καθώς αυτά είναι γραμμικά χωροθετημένα μόνο κατά μήκος του

παραλιακού οδικού άξονα στις Νέες Παγασές, ενώ στη Δημητριάδα υπάρχει μόνο

. ένα στη λεωφόρο Αθηνών (Χάρτης Α-19).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης, που δεν πρέπει να περάσει

απαραη;ρητο, είναι η πολυμορφία που παρουσιάζει η παραλιακή ζώνη, με

δυνατότητες κολύμβησης και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Παραμένει,

ωστόσο, ελάχιστα αξιοποιημένη, με μόνη εξαίρεση το τμήμα μπροστά από το

δημοτικό πάρκο των Νέων Παγασών (Χάρτης Α-6). Είναι ενδεικτικό ότι, παρά τον

αρκετά μεγάλο αριθμό μικρών σκαφών που συναντώνται στην περιοχή, δεν

υπάρχει καμιά οργανωμένη μαρίνα ή σκάλα, Επιπλέον, ο παραλιακός οδικός

άξονας που εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής σε όλη την πολεοδομική

ενότητα (Πευκακίων, Παπαδάκου, Λεμάν), όπως λειτουργεί σήμερα,

επιφορτισμένος με πολλή κίνηση, κυρίως τους ζεστούς μήνες, παρεμποδίζει τελικά

την επαφή των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών με τη θάλασσα,

Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί ότι το φυσικό περιβάλλον γύρω από τις δύο

συνοικίες χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικά στοιχεία, την ύπαρξη αρχαιολογικών

χώρων και γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, που εντάσσονται σε ΖΟΕ και

τα οποία συγκρατούν τις τάσεις διάχυσης του οικιστικού ιστού. Είναι αξιοσημείωτο

ότι στο νότιο τμήμα της Αθηνών, μεταξύ της λεωφόρου Αθηνών και της οδού

Λυδίας έχει προταθεί να γίνει επέκταση του οικισμού, με έτοιμο το ρυμοτομικό
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σχέδιο της, καθώς ήδη υπάρχουν εκεί αρκετές εκτός σχεδίου πόλης κατοικίες, αλλά

λόγω της υφιστάμενης ΖΟΕ απορρίφθηκε (Χάρτης Α-19).

Γενικά, θα μπορούσε να διακρίνει κανείς την περιοχή μελέτη σε έξι ζώνες,

με βάση όλα τα χαρακτηριστικά που παρατέθηκαν παραπάνω. Η καθεμία από

αυτές έχει διαφορετική τα>;:ότητα ~·~α! προοπτικές ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, στη Δημητριάδα μπορούν να οριστούν δύο ζώνες. Η πρώτη

(Ζώνη Ι) περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό πυκνοκατοικημένο τμήμα, καθώς και

ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την Αθηνών. Η ζώνη αυτή είναι το

κέντρο της συνοικίας, αλλά ο σχετικός κορεσμός της δεν αφήνει πολλές

δυνατότητες παρέ)1βασης. Η δεύτερη (Ζώνη ΙΙ) περιλαμβάνει όλη την υπόλοιπη

συνοικία που είναι πιο αραιοδομημένη, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει τάσεις

ανάπτυξης.

Αυτόνομη ζώνη (Z.;''''l ΙΙΙ) αποτελεί η περιοχή του άλσους των Πευκακίων,

καθώς είναι μια φυσική έκταση, όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση. Επίσης,

σημειώνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα αξιοποιημένη.

Συνεχίζοντας στις Νέες Παγασές, διακρίνονται άλλες τέσσερις ζώνες. Στην

πρώτη από αυτές (Ζώνη IV) ανήκει το τμήμα της συνοικίας μέχρι την οδό

Καλλικράτους, η οποία, εκτός του μικρού βόρειου οικιστικού πυρήνα, είναι

αδόμητη και αποκομμένη λόγω του ημιτελούς οδικού δικτύου από την υπόλοιπη

συνοικία. Η δεύτερη (Ζώνη Υ) περιλαμβάνει όλο τον υπόλοιπο οικισμό μέχρι και

την οδό ΔουλκέΡΟΥλου, ωr6 όπου t)rl.ως εξαιρείται η ευρύτερη περιοχή γύρω από το

δημοτικό πάρκο. Κύρια χρήση στη ζώνη αυτή είναι η κατοικία. Η τελευταία -τρίτη

ζώνη (Ζώνη VI)- είναι το κέντρο των Νέων Παγασών και σε αυτή οι χρήσεις γης

είναι κυρίως τουρισμού και αναψυχής, σε ,αντίθεση με την προηγούμενη όπου

κυριαρχεί η κατοικία. Τέταρτη και τελευταία ζώνη (Ζώνη ΙΥ) είναι το υπόλοιπο

κομμάτι της συνοικίας, νότια της Δουλκέρσγλου, η παρουσιάζει παρόμοια

φυσιογνωμία με την πρώτη. (Χάρτης Α-19)
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1.4. ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙιΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η μόνη παρέμβαση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην περιοχή μελέτης είναι

αυτή των Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης των δύο συνοικιών, όπως

αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας όπου παρουσιάστηκε το προγραμματικό

πλαίσιο. Η επέμβαση, συγκεκριμένα, άρχισε από τη στιγμή που εγκρίθηκαν οι δύο

μελέτες, το 1986 για τη Δημητριάδα και το 1988 για τις Νέες Παγασές. Παρά την

πάροδο μιας δεκαετίας περίπου από τότε μέχρι σήμερα, πολύ μικρό ποσοστό αυτών

έχει υλοποιηθεί.

Έτσι, για την αξιολόγηση της παρέμβασης εξετάστηκε από τους μελετητές η

πράξη εφαρμογής των δύο συνοικιών, αφού η υπάρχουσα κατάσταση δεν παρέχει

ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου πόλεως της περιοχής.

Με βάση αυτήν, μια βασική παρατήρηση, όσον αφορά το οδικό δίκτυο,

αποτελεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δρόμων είναι πεζόδρομοι, ενώ το

απομένον δίκτυο για την κίνηση των οχημάτων περιορίζεται πολύ (Χάρτης Α-20).

Βέβαια, από τη μια, λόγω των μικρών σχετικά αποστάσεων που ισχύουν στις δύο

συνοικίες, αυτό δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Από την άλλη, όμως, με μια

τέτοια ρύθμιση του χώρου θα περίμενε κανείς να υπάρχουν αρκετοί χώροι

στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες, οι

οποίοι σημειώ~εται ότι είναι πολλοί κυρίως τους θερινούς μήνες. Όπως

αναφέρθηκε, έχει προβλεφθεί. ή τουλάχιστον έχει εγκριθεί. μόνο ένας χώρος

στάθμευσης, στις Νέες Παγασές. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι δρόμοι που

προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης να γίνουν πεζόδρομοι σήμερα

χρησιμοποιούνται όλοι ως δρόμοι κυκλοφορίας οχημάτων. Ίσως, βέβαια, αυτό

οφείλεται στο ότι κάποιοι από αυτούς προϋπήρχαν της ένταξης στο σχέδιο πόλης,

όταν ακόμη η περιοχή ήταν κοινότητα. Παρόλα αυτά, πρέπει να παρατηρηθεί ότι

σήμερα η λειτουργία του οδικού δικτύου δεν είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς η

πλειονότητα των υφιστάμενων δρόμων είναι μικρού πλάτους, η ορατότητα των

οδηγών είναι μικρή, ενώ δεν υπάρχουν παντού πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να
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επιβαρύνονται μόνο ορισμένοι δρόμοι και κυρίως ο παραλιακός, δυσχεραίνοντας

την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Όσον αφορά τους χώρους πρασίνου, αυτοί δεν είναι μεν λίγοι σε έκταση,

όμως δεν είναι καλά κατανεμημένοι. Έτσι, τα δύο πάρκα που έχουν εγκριθεί στις

Νέες Παγασές βρίσκονται στο μεσαίο και νότιο τμήμα της συνοικίας, ενώ στη

Δημητριάδα ο χώρος αστικού πρασίνου, ο οποίος σημειώνεται ότι δεν λειτουργεί

ως πάρκο, βρίσκεται στο βορειοδυτικό της τμήμα. Στις Νέες Παγασές

προβλέπονται και κάποιοι άλλοι χώροι πρασίνου, πολύ μικρής έκτασης, οι οποίοι,

όμως, είναι διάσπαρτοι σε όλο τον οικισμό, χωρίς να υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ

τους. (Χάρτης Α-2Ω)

Επίσης, σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη των Νέων Παγασών, έχουν

προβλεφθεί σε αυτές, εκτός του γυμνασίoυ~λυKείoυ, τρία δημοτικά σχολεία, και

τρία νηπιαγωγεία, που κρίνεται από τους μελετητές ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες

της συνοικίας και επιπλέον επιβαρύνουν οικονομικά το δήμο Βόλου. Το ίδιο ισχύει

και για τις πλατείες και τις αθλητικές εγκαταστάσεις της συνοικίας. Επιπρόσθετα, η

γνώμη των μελετητών είναι ότι σπαταλείται απόθεμα γης που θα ήταν πιο χρήσιμο

να διατηρηθεί για τη χρησιμοποίηση μελλοντικών αναγκών. (Χάρτης Α-2Ω)

Η πολεοδομική μελέτη της Δημητριάδας, από άποψη κοινωνικού

εξοπλισμού θεωρείται ότι καταλήγει σε πιο ορθολογικές προτάσεις.

Γενικά, μπορεί να πει κανείς ότι οι Πολεοδομικές Μελέτες των δύο

συνοικιών ακολουθούν τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ. Τα κύρια σημεία που δεν

υιοθετήθηκαν είναι η πρόταση του ΓΠΣ για ειδικές ζώνες φοιτητικής κατοικίας στη

Δημητριάδα. η χρήση του μηχανισμού του αστικού αναδασμού για το σχεδιασμό

της εντός σχεδίου περιοχής των Νέων Παγασών, καθώς και του καθορισμού ζωνών

αγοράς συντελεστή σε αυτές.

Σημαντικότερο, ωστόσο, των παραπάνω είναι το γεγονός ότι στις Νέες

Παγασές τα όρια του σχεδίου πόλης σε ένα τμήμα της συνοικίας εφάπτονται με τη

λεωφόρο Αθηνών, μια οδό ταχείας κυκλοφορίας. Αυτή η γειτνίαση συντελεί, κατά

τους μελετητές, στη δημιουργία μιας προβληματικής κατάστασης, με κύρια
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χαρακτηριστικά την έντονη ηχορύπανση και αέρια ρύπανση, που υποβαθμίζει την

ποιότητα των κατοικιών που βρίσκονται παραπλεύρως της λεωφόρου, και τη

γραμμική συγκέντρωση εμπορικών δραστηριοτήτων με τάσεις επέκτασης του

φαινομένου (Χάρτης Α-12).

Εκτός της εντός σχεδίου περιοχής, εξετάζεται επίσης η εξωαστική περιοχή

που περιβάλει τις δύο συνοικίες. Η τελευταία, όπως έχει αναφερθεί, ανήκει σε

ΖΟΕ, με διάφορες περιοχές προστασίας.

Οι ΖΟΕ, που θεσμοθετήθηκαν από τον Οικιστικό Νόμο 1337/83, αποτελούν

το κύριο εργαλείο ρύθμισης του εξωαστικού χώρου. Με τις ΖΟΕ επιδιώκεται ο

έλεΥχος των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης και κατάτμησης

των γηπέδων τόσο στον περιαστικό όσο και στον αγροτικό χώρο που υφίσταται

μεγάλες πιέσεις, μέσω της δυνατότητας θέσπισής τους κατά μήκος ακτών, λιμνών ή

ποταμών ή και σε άλλες περιοχές ειδικής προστασίας. Οι παράκτιες περιοχές, που

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομία και ανάπruξη της ευρύτερης περιοχής

τους, είναι ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα που χρειάζονται ειδική μεταχείριση

και διαχείριση. Εξαιτίας, όμως, της θέσης τους και της αξίας τους συχνά δέχονται

πιέσεις από την ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε μορφής

αξιοποίηση της περιαστικής γης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση του

φαινομένου της σύγκρουσης των χρήσεων γης που οδηγεί στην υποβάθμιση της

ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατά συνέπεια στη

μείωση της τουριστικής του αξίας.

Η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί εξαίρεση των παραπάνω παρατηρήσεων.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο συνοικίες περιβάλλονται κατά πρώτο λόγο από

γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και κατά δεύτερο από περιοχές προστασίας

αρχαιολογικών χώρων, η εκτός σχεδίου δόμηση, που αφορά σχεδόν αποκλειστικά

κατοικίες, κύριες και παραθεριστικές, δεν είναι καθόλου περιορισμένη

(Φωτογραφία 8). Στη Δημητριάδα είναι μικρότερης έντασης και συγκεντρώνεται

αριστερά της λεωφόρου Αθηνών, είτε μεταξύ των δύο προεξοχών που σχηματίζει ο

οικισμός είτε δυτικότερα αυτών. Στις Νέες Παγασές υπάρχουν τέσσερις κύριες
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περιοχές όπου συγκεντρώνεται η δόμηση. Η μία βρίσκεται αμφιπλεύρως της οδού

Προφήτη Ηλία και εκτείνεται μέχρι την Αθηνών, η δεύτερη αριστερά της Αθηνών,

απέναντι ακριβώς από το τμήμα εκείνο του οικισμού που εφάπτεται με αυτήν μέχρι

το ύψος της Ηρώων Πολυτεχνείου, η τρίτη εκτείνεται κατά μήκος της Αθηνών

περίπου μεταξύ της τελευταίας και της οδού Δουλκέρογλου και η τέταρτη είναι η

περιοχή που προτάθηκε για ένταξη στο σχέδιο πόλης στο νοτιοδυτικό άκρο του

οικισμού. Στο άλσος των πευκακίων, ωστόσο, υπάρχει μια σαφής προτίμηση για

J θερινά κέντρα διασκέδασης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν ήδη τέσσερα. (Χάρτης Α-2 Ι).
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ΦωΤοΥραφία 8; Eιcrός σχεδίου δόμηση στη Λεωφόρο Αθηνών

Η μικρή ένταση του φαινομένου στη Δημητριάδα οφείλεται στο γεγονός ότι οι

περιοχές προστασίας της ΖΟΕ που την περιβάλλουν (Ια, lβ, lδ) θέτουν πιο

αυστηρούς όρους δόμησης, σε σχέση με τις Νέες Παγασές, όπου οι όροι δόμησης

είναι ευνοϊκότεροι (Ιδ, ly και κυρίως 3α), εΠΊτρέποντας την ανέγερση κατοικίας σε

οικόπεδο τεσσάρων στρεμμάτων, είτε νόμιμα είτε κατά παρέκκλιση (Χάρτης Α-7).

Οι όροι αυτοί και κυρίως η μικρή αυτή αρτιότητα στην περιαστική περιοχή των

Νέων Παγασών συντελεί τα μέγιστα στη δημιουργία μιας προβληματικής

κατάστασης, καθώς σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως, η

ύπαρξη κτισμάτων που έχουν δομηθεί χωρίς κάποιο σχέδιο θα έχει ως συνέπεια τη
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δυσκολία ή ακόμη και την αδυναμία οργάνωσης του χώρου κατά τρόπο σωστού

πολεοδομικού σχεδιασμού. Από τ/ μια η ρύθμιση των χρήσεων γης καθίσταται

δύσκολη και από την άλλη συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει απόθεμα

γης για να χρησιμοποιηθεί για κοινόχρηστους χώρους και οδικό δίκτυο. Επιπλέον,

θίγονται οι υπόλοιπες χρήσεις- π.χ. οι αγροτικές καλλιέργειες σιγά σιγά

παραχωρούν τη θέση τους σε οικόπεδα προς ανοικοδόμηση σπαταλώντας, έτσΙ, τη

γεωργική γη για την οποία ο αρχικός στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ως φυσικός

πλουτοπαραγωγικός πόρος, υποβαθμίζεται το περιβάλλον και αυξάνονται οι τιμές

γης, ενώ αλλοιώνεται ριζικά το τοπίο, γεγονός που έχει επίπτωση ιδιαίτερα στους

αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα, στο τμήμα της Αθηνών που εφάπτεται στις Νέες

Παγασές, όπου η παρόδια δόμηση είναι ελκυστικότερη λόγω προσπελασιμότητας,

οι αρνητικές συνέπειες είναι ακόμη μεγαλύτερες, αφού εξαιτίας της ήδη

διαμορφωμένης κατάστασης, μειώνεται η λειτουργικότητα του δρόμου και

δυσχεραίνεται η δυνατότητα για διαπλάτυνση του στο μέλλον. Επιπρόσθετα, λόγω

της αδυναμίας ελέγχου των χρήσεων των κτιρίων, αρκετά συχνά υπάρχει παράνομη

αλλαγή της χρήσης. Για παράδειγμα γεωργοκτηνοτροφικές αποθήκες

μετατρέπονται σε κατοικίες ή βιοτεχνίες. (Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου, Γ.

Πυργιώτης: 3-5 ως 3-9, 4-4 ως 4-8).

Η δόμηση επί της Αθηνών τόσο στο Δημητριάδα όσο και στις Νέες Παγασές

θα μπορούσε να είναι πιο περιορισμένη, αν εφαρμόζονταν κατάλληλοι όροι και

περιορισμοί δόμησης, όπως, για παράδειγμα, χαμηλότερος Σ.Δ., μεγαλύτερη

αρτιότητα και οικοδομική γραμμή σε μεγαλύτερη απόσταση από τη ρυμοτομική.

Στη Δημητριάδα, ωστόσο, όχι μόνο δε συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα οι

ισχύουσες ρυθμίσεις ενθαρρύνουν τη δόμηση και επικροτούν, ουσιαστικά, τη

γραμμική συγκέντρωση εμπορικών δραστηριοτήτων κατά μήκος της λεωφόρου.

Συγκεκριμένα, σε ορισμένα τετράγωνα με πρόσοψη στην τελευταία, επιβάλλεται

στο ισόγειο η δημιουργία εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων,

ταβερνών και επαγγελματικών εργαστηρίων (Χάρτης Α-20).
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Χώρος πλατείας

Χώρος παιδικής χαράς

Βόλος, Φεβρουάριος 1998

100 Ο 100 200 300 400 500 Meters
ε=

Κλίμακα

Προβλεπόμενες παρεμβάσεις των

Α-20 Πολεοδομικών Μελετών των

δύο συνοικιών

Επιβλέποvceς καθηγητές:

Κότιος Άγγελος

Οικονόμου Δημήτρης

Κουτσονάκου Καλλιόπη

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

"Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης

σrην ενότητα Νέων ΠαΥασών •

Δημητριάδας : πολιτική, σχέδιο

δράσης. επιπτώσεις"

Διπλωματική εργασία:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ MHXANIIffiN ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&

DΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞ8Σ

• Χώρος πάρκου

• ΠλάζΕΟΤ

Χάρτης

ΑΚΤοΥραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

Οδικό δίκτυο

Αλυγαρόρεμα

D Κοινόχρηστος χώρος

• Χώρος πρασίνου

D Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων

D Χώρος σχολείων

D ΟΤ
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Διπλωματική εργασία:

Κουτσονάκου Καλλιόπη

Τριανταφυλλίδου Τριανrαφυλλιά

Επιβλέποvrες καθηγητές:

ΚόΤΙΟζ ΆΎΥελος

Οικονόμου Δημήτρης

Βόλος, Φεβρουάριος 1998

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α1crογραμμή

Όρια σχεδίου πόλης

Λεωφόρος Αθηνών

Περωχέςσυγκέντρωσηςτης εκτός

σχεδίου δόμησης

Κλίμακα

"Πρόταση πολεοδομικήςπαρέμβασης

στην ενότητα Νέων Ωαγασών .

Δημητριάδας: πολπική. σχέδιο

δράσης. επιπτώσεις"

100 Ο 100 200 300 400 500 Mctcrs
~ 5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙιffiΝ ΧΩΡΟΤΛΞΙΛΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΛΚΗΣ ΛΝΛΠΤΥΞΗΣ

Α-21 Εκτός σχεδίου δόμηση

Χάρτης

D Ο.Τ.
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΊασών - Δημηφιάδσ.ς:

πολιτική, σχέδιο δράσης. επΙ1:1ώσεις

11. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΙΙ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόταση, αναπτύσσεται με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων

που έχουν εντοπιστεί στην υπό μελέτη πολεοδομική ενότητα, στο πλαίσιο των

επιδιώξεων που καθορίζονται από τους μελετητές. Οι επιδιώξεις αυτές

εξειδικεύονται σε επιμέρους στόχους, που θα κατευθύνουν το σχέδιο δράσης.

Κατά την αναζήτηση των κατάλληλων λύσεων στα παραπάνω προβλήματα,

λαμβάνονται πάντα υπόψη και εξετάζονται οι δυνατότητες εφαρμογής τους, το

κόστος των προτεινόμενων έργων και μέτρων ή δράσεων παράλληλα με τη

δυνατότητα κάλυψης του κόστους αυτού από του πόρους του Δήμου Βόλου ή

άλλες πηγές χρηματοδότησης, το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, η κοινωνική

αποδοχή, καθώς και οι αναμεν6μενες ωφέλειες και επιπτώσεις. Επίσης, οι

προτεινόμενες παρεμβάσεις γίνονται στη λογική της αειφορίας και της βιώσιμης

αστικής ανάπτυξης.

Η αειφόρος ή βιώσιμη ή διατηρήσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν όρο, του

οποίου η εισαγωγή έγινε για πρώτη φορά στην "World Conservation Strategy" του

1980 από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων.

Έχει ενσωματωθεί, έκτοτε, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα μετά

την έκδοση του I!Πράσινου Βιβλίου για το Αστικό Περιβάλλον '! το 1990 και του

Προγράμματος Πολιτικής και Δράσης σε σχέση με το Περιβάλλον και την Αειφόρο

Ανάπτυξη" το 1992 που φέρει τον τίτλο "Προς την Αειφορικότητα".

Οι ορισμοί που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για την αειφόρο ανάπτυξη είναι

πολλοί, όμως ο βασικός εwοιολογικός άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται όλοι

είναι ο εξής: η ανάπτυξη για να είναι αειφόρος, πρέπει να παίρνει υπόψη τους

κοινωνικούς και οικολογικούς παράγοντες, όπως και τους οικονομικούς, και να
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βασίζεται σε πόρους που μπορούν να αντικατασταθούν ή ανανεωθούν, έτσι ώστε

να ενισχύεται το τρέχον και το μεΛλοντικό δυναμικό ικανοποίησης των

ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών.

Μετά το "Πράσινο Βιβλίο" της Ε.Ε., τίθεται ως βασική ανάγκη και επιδίωξη

η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων στις στρατηγικές σχεδιασμού των

χΡΙ1σεων γης και γενικά στις πολιτικές αστικής ανάπτυξης. Η αειφορικότητα

εξαρτάται από τη συνετή ΧΡΙ1ση και προστασία των αστικών πόρων και συντελεί

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, χωρίς να διαταράσσει τη "φέρουσα" ικανότητα

των οικοσυστημάτων. Ως αστικοί πόροι νοούνται οι φυσικοί - περιβαλλοντικοί,

κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί πόροι, από τους οποίους εξαρτάται η

ανάπτυξη και η ευημερία μιας πόλης. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που να μην αλλοιώνει την αρχική τους μορφή ή

όταν συμβαίνει αυτό, να γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φειδώ. Ακόμη,

όταν οι πόροι έχουν ήδη αλλοιωθεί, πρέπει να γίνεται προσπάθεια για επαναφορά

τους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στην αρχική τους κατάσταση. Σε επίπεδο

πολεοδομικού σχεδιασμού, αυτό σημαίνει διαχείριση της κυκλοφορίας, ενεργειακό

σχεδιασμό, διαχείριση των απορριμμάτων, αντιμετώπιση των κάθε τύπου

οχλήσεων και ρυπάνσεων, ισορροπία δομημένου - ελεύθερου χώρου, αυξημένο

ποσοστό πρασίνου, λειτουργική χωρική κατανομή των χρήσεων γης,

ελαχιστοποίηση της εξωτερικής επέκτασης του αστικού χώρου και τελικά παροχή

ενός ποιοτικού και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι που τίθονται από τους

μελετητές, ενταγμένοι στη γενικότερη επιδίωξη την οποία εξειδικεύουν.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 1: Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας με τη δημιουργία

οργανωμένων χώρων στάθμευσης και την πεζοδρόμηση δευτερευουσών δρόμων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

=>Βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών - ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης.

=> Βελτίωση της κυκλοφορίας των τροχοφόρων - άνετη και ανεμπόδιστη κίνηση.
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Πρόταση πολεοδομικψ: παρέμβασ.1ς στην ενότητα Νέων ΠαΥασών - dημηrριά.δας;

πoλιrικι/. σχέδιο δράσης, επιπχώσεις

=> Απαλλαγή από τη διερχόμενη κυκλοφορία.

=> Αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης.

~ Επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2: Ρύθμιση των χρήσεων γης και των τυχόν υπαρχουσών

δυσλειτουργιών και συμπλιiρωση των ελλείψεων σε υποδομή και εξοπλισμό.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟI:

=>Χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού.

=> Βελτίωση της τεχνικής υποδομής.

~Άρση του φαινομένου διακοπής της οικιστικής συνέχειας στις Νέες Παγασές.

=> Ρύθμιση των όρων δόμησης.

=> Λειτουργική ρύθμιση των χρήσεων γης.

=>Αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης - όχλησης.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 3: Τόνωση και κατάλληλη αξιοποίηση των τουριστικών

δυνατοτήτων της περιοχής, ιδιαίτερα των Νέων Παγασών.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

::::::>Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.

=> Αξιοποίηση τμημάτων παραλίας με θέα ή κατάλληλων για κολύμβηση.

=> Δημιουργία κατάλληλου χώρου για ελλιμενισμό των βαρκών και των μικρών

σκαφών.

=> Βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών ως προς την τουριστική υποδομή.

ΕΠΙΔΙΩΞΗ 4: Ενσωμάτωση της πολεοδομικής ενότητας στον Δήμο Βόλου και

άρση της τάση απομόνωσης και εγκατάλειψης που υπάρχει σήμερα.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ:

=> Καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη πόλη του Βόλου - μέτρα για την έλξη νέου

πληθυσμού.
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Πρόταση πυλεοδομιιaις παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασώι'. ΔημητΡιάδας:

πολ/τικ/ί. σχέδιο δράσης, επι,πώσεις

1.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1.2.1. Προτεινόμενη παρέμβαση στα πλαίσια της πρώτης επιδίωξης

Η οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου έγινε με σκοπό την καλύτερη

δυνατή εξυπηρέτηση πεζών και τροχοφόρων που κινούνται στην περιοχή και την

αποκατάσταση της συνέχειας του οικιστικού ιστού, υπό το πρίσμα της βελτίωσης

των συνθηκών ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Έτσι, μια πρωταρχική παρέμβαση που κρίθηκε απαραίτητη και

πρωτεύουσας σημασίας από τους μελετητές είναι η πεζοδρόμηση όλου του

παραλιακού οδικού άξονα, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κίνηση τόσο των

κατοίκων όσο και των επισκεπτών, από άκρη σε άκρη της πολεοδομικής ενότητας.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό εξασφαλίζει την επαφή των πεζών με το θαλάσσιο

μέτωπο, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγω της μεγάλης χρήσης του παραλιακού

άξονα από τροχοφόρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Ακόμη, σημειώνεται ότι ο πεζόδρομος συμπληρώνεται με ποδηλατόδρομο

3μ, που είναι το πιο ήπιο μηχανικό μέσο μετακίνησης, το πιο φιλικό στο

περιβάλλον και το πιο οικονομικό (Σκίτσο Π-l.α). Μάλιστα, θα είναι ακόμη πιο

αποτελεσματικός, αν ο Δήμος Βόλου φροντίσει να τον συνεχίσει μέχρι το κέντρο

της πόλης, συμβάλλοντας στην άρση της απομόνωσης των δύο συνοικιών. Η

επέκταση του ποδηλατόδρομου, μέσω δικτύου, στο εσωτερικό των δύο συνοικιών

δεν προτείνεται, γιατί συνεπάγεται μεγάλο κόστος κατασκευής, οικονομικό και

κοινωνικό, αφού οι προβλεπόμενοι από τις Πολεοδομικές Μελέτες δρόμοι είναι

μικρού πλάτους και στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα απαιτούνταν

απαλλοτρίωση οικοπέδων και κτιρίων.

Βέβαια, στη Δημητριάδα, ο πεζοποδηλατόδρομος αυτός δεν αντικαθιστά την

οδό Πευκακίων, αλλά προτείνεται να κατασκευαστεί σε επαφή με αυτήν. Αυτό

γίνεται γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος τροχοφόρων που να εξυπηρετεί την

παραλιακή αυτή περιοχή, όπου βρίσκεται η ζώνη του πορθμείου και το ναυπηγείο
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πoλιrικι'. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

μικρών σκαφών. Ωστόσο, το μικρό πλάτος του δρόμου δυσχεραίνει την κατασκευή

ενός τέτοιου πεζοποδηλατόδρομου, καθώς για να πραγματοποιηθεί απαιτεί μεγάλη

διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού, που συνεπάγεται επέμβαση στο άλσος των

Πευκακίων και υλοτόμηση δέντρων. Μια τέτοια παρέμβαση, όμως, είναι αντίθετη

στις αρχές σχεδιασμού και δράσης των μελετητών και εναντιώνεται, επιπλέον, σε

κάθε μορφή αειφορικής ανάπτυξης. Έτσι, για όλη την οδό Πευκακίων μέχρι και την

είσοδο στις Νέες Παγασές προτείνεται να κατασκευαστεί διαπλατυσμένο

πεζοδρόμιο 2,5μ. δίπλα στον ποδηλατόδρομο, ώστε να μην καταστεί απαραίτητη η

διαπλάτυνση του δρόμου εις βάρος του άλσους των Πευκακίων (Χάρτης Π-Ι και

Σκίτσο Π-Ι.α). Μετά την είσοδο στις Νέες Παγασές ο δρόμος των οχημάτων

συνεχίζει μέσα από τον οικισμό, παρακάμπτοντας την παραλία. Υπενθυμίζεται ότι

η τελευταία, με βάση την εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη της συνοικίας,

αποδίδεται στην κίνηση των πεζών μόνο τμηματικά

Μια πρόσθετη παρατήρηση, που αφορά τον ποδηλατόδρομο ειδικά. είναι ότι

αυτός παρακάμπτεται από την παραλιαΚli οδό, σε όλο το μήκος του δημοτικού

πάρκου, και προτείνεται να κατασκευαστεί στον πεζόδρομο αριστερά του πάρκου.

Αυτό γίνεται για το λόγο ότι η παραλιακή οδός στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα

στενή, σε αντίθεση με τον εναλλακτικά προτεινόμενο πεζόδρομο, και θα έπρεπε να

διανοιχτεί σε βάρος της ακτής για να αποκτήσει το αναγκαίο πλάτος (Χάρτης Α

20).

Η κατασκευή του προτεινόμενου πεζοποδηλατόδρομου καθιστά απαραίτητη

την ύπαρξη ενός άλλου δρόμου, παράλληλου με την παραλία, που να διασχίζει τη

συνοικία των Νέων Παγασών και να εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους

επισκέπτες. Ο δρόμος αυτός θα λειτουργεί ως βασικός συλλεκτήριος, συλλέγοντας

την κίνηση των οχημάτων από το δίκτυο των δρόμων τοπικής σημασίας, και θα

συνδέεται με άλλους βασικούς άξονες που αποτελούν δρόμους εισόδου-εξόδου από

τον οικισμό. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο άξονας που

σχηματίζεται από τις οδούς Αριστοφάνους, Φλια, Προφήτη Ηλία, Αγησάνδρου,

Βάκχου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευτέρπης, Αρχιλόχου, Πανός και την αδιάνοικτη
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Πρόταση πολεοδομιι.:ιίς παρέμβασης σrIfv ενότητα Νέωv ΠαΥαr1ώv . Δημηrριάδα.ς:

πολιτική, σχέδιο δράσης, επιπτώσεις

οδό δυτικά των στ. 191,249,248,252,253,254 και 255 και νότια των Ο.Τ. 255,

256 και 257. ΤΟ πλάτος του πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο (τουλάχιστον δέκα

μέτρα), ώστε να αποφεύγονται οι πολύ μικρές μέσες ταχύτητες που επιβαρύνουν το

περιβάλλον, αυξάνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά πρώτο λόγο και την

ηχορύπανση κατά δεύτερο. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό, αποφεύγεται η

διασταύρωσή του με πολλούς δρόμους τοπικής σημασίας, μειώνοντας έτσι την

πιθανότητα ατυχήματος. Ο άξονας αυτός απέχει ικανοποιητικά από την

ακτογραμμή, από 150 μ. έως 200 μ., εκτός ορισμένων μικρών τμημάτων, όπου η

απόσταση αυτή μειώνεται στα 50 - 70 μ.. (Χάρτης Π-Ι)

Ως βασικοί συλλεκτήριοι, κάθετοι προς τον παραπάνω, παραμένουν οι ήδη

υπάρχοντες (Προφήτη Ηλία, Ηρώων Πολυτεχνείου και Δουλκέρογλου), ενώ

προστίθεται και η Κολχίδας. Τέλος, ένας άλλος κύριος δρόμος είναι αυτός που

βρίσκεται στα όρια του σχεδίου πόλης διασχίζοντας περιμετρικά τη συνοικία και

λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τον βασικό συλλεκτήριο άξονα.

Το πλέγμα αυτό που προκύπτει, θεωρείται ότι εξυπηρετεί τη βασική

κυκλοφορία των οχημάτων (Χάρτης Π-Ι).

Δευτερευόντως, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δρόμοι για τροχοφόρα, που

είναι τοπικής σημασίας και στοχεύουν στην εξασφάλιση της πρόσβασης των

κατοίκων τόσο στις κατοικίες τους όσο και στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς

χώρους και εγκαταστάσεις.

Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο πεζοδρομείται, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό

την κυκλοφορία των πεζών. Άλλωστε, σημαντικό ποσοστό των δρόμων είναι πολύ

μικρού πλάτους, αποκλείοντας, έτσι, στην πράξη τη διέλευση οχημάτων από

αυτούς. Θα μπορούσε να διακρίνει κανείς δύο κατηγορίες πεζοδρόμων. Η πρώτη

περιλαμβάνει εκείνους που σ;CΗματίζOυν ένα δίκτυο για την κυκλοφορία των πεζών,

παρέχοντας πρόσβαση στις διάφορες εγκαταστάσεις του κοινωνικού εξοπλισμού,

στην παραλία και στο κέντρο της συνοικίας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα

καταστήματα και χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Στη δεύτερη ανήκουν

πεζόδρομοι τοπικής σημασίας, που δε συνδέονται πάντα με το βασικό δίκτυο. Στο
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πολιτικ/;. σχέδιο δράσης, επιπτώσεις

χάρτη π-ι παρουσιάζεται το δίκτυο δρόμων κυκλοφορίας οχημάτων και το κύριο

δίκτυο πεζοδρόμων, ενώ όλοι οι εναπομείναντες δρόμοι αποτελούν δευτερεύοντες

πεζόδρομους, τοπικής σημασίας.

Όσον αφορά τη συνοικία της Δημητριάδας, προτείνεται και σε αυτήν ένα

βασικό δίκτυο τόσο πεζοδρόμων όσο και δρόμων κυκλοφορίας τροχοφόρων. Με

τον τρόπο αυτ~ απαλλάσσεται η λεωφόρος Αθηνών από ένα μέρος του φόρτου της

που προέρχεται από τους κατοίκους της συνοικίας, μειώνοντας σε κάποιο βαθμό τα

προβλήματα που οφείλονται στη διέλευση της λεωφόρου μέσα από τον οικισμό

(βλέπε Ενότητα 11 - §Ι.3.7.).

Επιπρόσθετα. με σκοπό τη διευκόλυνση και τη μεγαλύτερη ασφάλεια στην

κίνηση των πεζών που διασχίζουν την Αθηνών, προτείνεται η κατασκευή υπέργειας

πεζογέφυρας στο ύψος της οδού Λευκωσίας. Το σημείο αυτό επιλέχθηκε ως το

καταλληλότερο, καθώς από τη μια βρίσκεται στο μέσο της συνοικίας και από την

άλλη συνδέεται με το δίκτυο των πεζοδρόμων που προτείνεται (Χάρτης Π-Ι).

Γενικά, σημειώνεται ότι το δίκτυο των πεζοδρόμων όλης της πολεοδομικής

ενότητας σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους

κοινωνικού εξοπλισμού (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, πάρκα,

εκκλησίες), καθώς και σε όσα σημεία θεωρείται ότι υπάρχει έντονη ροή πεζών.

Πολλές φορές, μάλιστα, για να εξασφαλιστεί ο στόχος αυτός, προτείνεται κατ'

ανάγκη η συνύπαρξη πεζόδρομου και δρόμου αυτοκινήτων (π.χ. οδός Πάφου και

παραπλεύρως των στ. Γ25 και Γ28 στη Δημητριάδα, τμήμα των οδών Παπαδάκου

και Προφήτη Ηλία στις Νέες Παγασές) (Σκίτσο Π-Ι.γ). Επίσης, για την

αντιμετώπιση του προβλήματος της τροφοδοσίας των καταστημάτων και των

επιχειρήσεων, επιτρέπεται η διάβαση οχημάτων από τους πεζόδρομους μόνο

ορισμένες ώρες του 24ώρου, που είναι "νεκρές" για την εμπορική κίνηση και

αποφασίζονται σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, η διέλευση οχημάτων

επιτρέπεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. ασθενοφόρα και πυροσβεστικά

οχήματα), καθώς και, μετά από ειδική άδεια, σε αυτοκίνητα των κατοίκων της

περιοχής που σταθμεύουν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Βέβαια, σε όλες αυτές τις
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Πρύταση πolεVΔυμικψ; πcψέμβασψ; στην ενότητα ΝΙων ΠαΥασών. Δημητριάδας:

πυλιrΙKΙ;. σχέδιο δρύoηr;. επιπτώσεις

περιπτώσεις εξυπακούεται ότι οι ταχύτητες των οχημάτων πρέπει να είναι κατά το

δυνατό μειωμένες.

Για τη μετρίαση των προβλημάτων που επιφέρει η διέλευση της λεωφόρου

Αθηνών μέσα από τη Δημητριάδα, και ειδικότερα όσον αφορά το τμήμα της μέσα

στη συνοικία, έγινε αρχικά η σκέψη να προταθεί η κατασκευή μελλοντικά παρόδιας

λωρίδας με πλάτος Ι Ομ. τουλάχιστον, για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση

των πεζών και των οχημάτων της συνοικίας που κατευθύνονται στα κτίσματα με

πρόσοψη στη λεωφόρο. Η λωρίδα αυτή θα διαχωρίζεται από την Αθηνών μέσω

φυσικού φράχτη, επιτρέποντας την είσοδο ή έξοδο από αυτήν μόνο σε ορισμένα

σημεία. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης, ωστόσο, προσκρούει σε δύο πολύ

σημαντικά εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι, επειδή η περιοχή είναι πυκνοδομημένη στο

συγκεκριμένο τμήμα, η παρέμβαση αυτή θα απαιτούσε την κατεδάφιση όλων των

υφιστάμενων κτισμάτων, κάτι που είναι από τη μια πολύ δαπανηρό και από την

άλλη ιδιαίτερα επαχθές από το κοινωνικό σύνολο. Παρόλα αυτά, έστω ότι το

εμπόδιο αυτό αντιμετωπίζεται, για το λόγο ότι τα κτίσματα αυτά είναι στην

πλειονότητα τους πολύ παλιά, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα

κατεδαφιστούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, ενώ τα ελάχιστα που ίσως

απομείνουν θα απαλλοτριωθούν. Μια κατάλληλη, μάλιστα, πολιτική, όπως η

αύξηση του Σ.Δ. από 0.8 που είναι σήμερα σε 1,0, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως

κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προς μια τέτοια ενέργεια. Προκύπτει, όμως, ένα

δεύτερο πρόβλημα που συνίσταται στο γεγονός ότι τα οικόπεδα που απομένουν

μετά την κατασκευή της λωρίδας αυτής είναι πολύ μικρά και στην πλειονότητά

τους καθίστανται μη άρτια. Θα έπρεπε, επομένως να βρεθεί τρόπος να

απαλλοτριωθούν αυτά και οι ιδιοκτήτες τους είτε να αποζημιωθούν χρηματικά είτε

να αποκτήσουν σε άλλο σημείο οικόπεδα της ίδιας αξίας. Είναι προφανές από τα

παραπάνω ότι μια τέτοια πρόταση είναι σχεδόν ανέφικτη, καθώς συνεπάγεται

μεγάλο οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος. ενώ η πραγματοποίησή της απαιτεί

την πάροδο πολλών χρόνων. Για τους λόγους αυτούς απορρίφθηκε τελικά από τους
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μελετητές, παρά την ωφέλεια που θα είχε για τη λειτουργία του οδικού δικτύου και

την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Ένα μέτρο που προτείνεται τελικά για τη λεωφόρο Αθηνών είναι η

τοποθέτηση φράχτη αμφίπλευρα και σε όλο το μήκος της, εκτός του τμήματος μέσα

στη Δημητριάδα, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλέστερης κυκλοφορίας των

τροχοφόρων και την αποφυγή επικίνδυνων φαινομένων, όπως η απρόσμενη και

απροειδοποίητη εγκάρσια διέλευση του δρόμου από διάφορα ζώα. Είναι, ακόμη,

απαραίτητος για την προστασία των κατοίκων τόσο από την κυκλοφορία των

οχημάτων και την αποφυγή ruχόν αruχημάτων όσο και από το θόρυβο και τα

καυσαέρια. Ο φράχτης αυτός που εντάσσεται στα πλαίσια της αειφορικής

ανάπτυξης, πρέπει να είναι φυσικός, από δέντρα ή θάμνους, και όχι από

συρματόπλεγμα ή τσιμέντο, ενώ η βλάστηση που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι

αειΘαλής, ώστε να παρέχει προστασία όλο το χρόνο. Σημειώνεται, τέλος, ότι θα

πρέπει να είναι συνεχής, με διακοπές ανά διαστήματα, στα σημεία που είναι

απαραίτητο, ώστε να είναι δυναΤ11 η είσοδος στον οικισμό και η πρόσβαση στα

κτίρια που βρίσκονται παρόδια. Η παρουσία του, μάλιστα, ίσως αποθαρρύνει την

παρόδια δόμηση που έχει "προσβάλλει" σήμερα την περιοχή.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των οχημάτων,

προτείνεται να γίνουν δημοτικοί χώροι στάθμευσης σε διάφορα σημεία των δύο

συνοικιών. Οι χώροι αυτοί θα είναι υπαίθριοι και η είσοδος ελεύθερη για όλους,

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους κατοίκους και τους

επισκέπτες και να αποφευχθεί, έτσι, η παρόδια στάθμευση που προκαλεί

προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης όπου το

μεγαλύτερο ποσοστό των δρόμων είναι μικρού πλάτους. Για την ενίσχυση,

μάλιστα, αυτού του στόχου προτείνεται η τέλεια απαγόρευση της παρόδιας

στάθμευσης, καθώς και η εφαρμογή του ν. 960179 για υποχρεωΤΙΚ1i πρόβλεψη

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα νέα κτίσματα που κατασκευάζονται, με

κατάργηση, όμως, της δυνατότητας εξαγοράς μέσω χρηματικής εισφοράς των
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θέσεων αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της απαγόρευσης αυτής

αποτελεί η επαρκής και ορθή αστυνόμευση, ώστε να μην υπάρχουν παραβάσεις.

Η δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει

κάποια προφανής ανάγκη για κλειστούς χώρους στάθμευσης (π.χ. μεγάλη

πυκνότητα δόμησης), προτιμάται για το λόγο ότι απαιτεί πολύ λιγότερους

οικονομικούς πόρους εκ μέρους του Δήμου Βόλου. Έτσι, στη Δημητριάδα

προτείνονται τρεις χώροι στάθμευσης, στα στ. Γ4, Γ39 και ΠΙ, με επιφάνεια

3551,75 Τ.μ. και χωρητικότητα 355 θέσεις στάθμευσης. Στις Νέες Παγασές

προτείνονται έξι, στα Ο.Τ. 24, 39, 122,294, 181 και 239, συνολικής επιφάνειας

6438,48 Τ.μ. και χωρητικότητας 618 θέσεων στάθμευσης (Χάρτης Π-Ι). Στους

χώρους αυτούς θα πρέπει να γίνει μελέτη για την τοποθέτηση κατακόρυφης και

οριζόντιας σήμανσης των οδών (,.ινακίδες - διαγραμμίσεις), καθώς και φωτεινών

σηματοδοτών, όπου χρειάζεται. Ακόμη, για να μην αποτελούν αντιαισθητικό

στοιχείο του περιβάλλοντος και να ενσωματώνονται καλύτερα σε αυτό, προτείνεται

η κατάλληλη διαμόρφωση τους με δέντρα και θάμνους, που όχι μόνο θα μειώνουν

την οπτική ρύπανση και θα προστατεύουν τις γειτονικές εγκαταστάσεις και τους

ίδιους τους χώρους από τους θορύβους, τη σκόνη και τα καυσαέρια, αλλά,

επιπλέον, θα προσφέρουν σκιά στα σταθμευμένα οχήματα. Οι παραπάνω χώροι

θεωρείται από τους μελετητές ότι καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του μόνιμου

πληθυσμού όσο και των επισκεπτών, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η

χωροθέτησή τους έγινε στη βάση της εξυπηρέτησης τόσο των περιοχών κατοικίας

όσο και των περιοχών που συγκεντρώνουν πολλούς επισκέπτες, κυρίως στις Νέες

Παγασές, καθώς και των κοινωφελών εγκαταστάσεων. Επίσης, έγινε προσπάθεια οι

χώροι στάθμευσης να βρίσκονται κοντά, από τη μια, σε κύριους δρόμους

κυκλοφορίας τροχοφόρων για να είναι εύκολη η πρόσβασή τους και, από την άλλη,

σε δίκτυο πεζοδρόμων, ώστε να είναι εύκολη στη συνέχεια η μετακίνηση των

ατόμων μέσα στον οικισμό.
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λ δΧ·Πίνακας 24: ωροι στα μευσης πο εο ομικης ενοτητας

Χώροι στάθμευσης Εμβαδό Χωρητιιcότητα

(τ.μ.) (θέσεις στάθμευσης)

Q.T. (Δημητριάδα - ο.τ. Γ4) 905,25 90

στ. (Δημητριάδα- ο.τ. Γ7Ια) 759 76

στ. (Δημητριάδα- ο.τ. Γ39) 1887.5 189

~~----------------- --------------~-----355------
ΣυνολοΔημηrριάδας ]jjl.7j

----------------- -------------- --------------
Ο.Τ. (Ν. Παγασές·Q.T. 24) 988,73 99

Ο.Τ. (Ν. Παγασές- Ο.Τ. 39) 504 25

Ο.Τ. (Ν. Παγασές- Q.T. 122) 2362,625 236

Ο.Τ. (Ν. Παγασές- Ο.Τ. 294) 375.375 37

σΤ.(Ν.Παγασές-σΤ.181) 947,75 95

ο.τ. (Ν. ΠαΥασές- Ο.Τ. 239) 1260 126
----------------- -------------- --------------
Συνυλο Ν. Παγασών 6438.48 618

Σύνολο 9990.23 973

.
Πηγη: [δια επεςεργασια
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Η συνολική επιφάνεια και ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης υπολογίζονται

με βάση τα πρόruπα του γχοπ που χρησιμοποιήθηκαν και για τον κοινωνικό

εξοπλισμό. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά, για οικισμό με λιγότερους από 5000

κατοίκους αντιστοιχούν 80 θέσεις στάθμευσης σε κάθε 1000 κατοίκους. Έτσι,

προκύπτει ότι στη Δημητριάδα χρειάζονται 85 θέσεις για τον πληθυσμό του 1991

και 105 θέσεις για τον πληθυσμό του 2007. Αντίστοιχα, στις Νέες Παγασές

χρειάζονται 101 και 175 θέσεις στάθμευσης. Ωστόσο, τα μεγέθη αυτά δεν γίνονται

αποδεκτά από τους μελετητές, για το λόγο ότι ορίστηκαν από το ΥΧΟΠ το 1984,

δηλαδή πριν 14 χρόνια, με δεδομένο ότι το μέσο μέγεθος πληθυσμού είναι 3,5

άτομα και ότι ένα αυτοκίνητο αντιστοιχεί σε 3,5 οικογένειες. Σήμερα, θεωρείται

ότι, από τη μια, το μέσο μέγεθος νοικοκυριού μειώθηκε και, από την άλλη,

αυξήθηκε ο δείκτης αυτοκίνητο ανά οικογένεια. Επομένως, οι θέσεις στάθμευσης

που υπολογίστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων σήμερα.

Για τον υπολογισμό τους οι μελετητές υιοθετούν την υπόθεση ότι σήμερα κατά

προσέγγιση αναλογεί ένα αυτοκίνητο σε δύο οικογένειες. Λαμβάνοντας, επιπλέον,
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το μέσο μέγεθος νοικοκυριού που ίσχυε το 1991 στην πολεοδομική ενότητα (3,4

άτομα), παρά τις τάσεις μείωσης που παρουσιάζει, υπολογίστηκαν οι ανάγκες των

δύο συνοικιών. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού

το 1991 χρειάζονται 200 θέσεις στάθμευσης στις Νέες Παγασές και 157 στη

Δημητριάδα, ενώ για τον πληθυσμό του 2007 χρειάζονται 363 και 214 θέσεις,

αντίστοιχα. Τελικά, προτείνεται η δημιουργία 600 περίπου θέσεων στάθμευσηςστις

Νέες Παγασές και 350 στη Δημητριάδα, ώστε να καλύπτονται ταυτόχρονα οι

ανάγκες των επισκεπτώνκαι των τουριστών.

Για τον υπολογισμό, στη συνέχεια, της χωρητικότητας των χώρων

στάθμευσηςχρησιμοποιήθηκετο πρότυπο του ΥΧΟΠ, σύμφωνα με το οποίο σε 12

Τ.μ. αναλογουν μία έως τρεις θέσεις στάθμευσης. Η αναλογία που υιοθετήθηκε από

τους μελετητές είναι μία θέση στάθμευσης ανά ΙΟ τ.μ ..

Τέλος, για να ολοκλήρωθεί η οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου της

πολεοδομΙΚ11ς ενότητας, είναι ανάγκη να ρυθμιστούν οι διαδρομές της αστικής

συγκοινωνίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις προτάσεις των

μελετητών. Έτσι, στο χάρτη Π-3 παρουσιάζονται οι προτεινόμενες νέες διαδρομές,

οι οποίες ακολουθούν συλλεκτήριους δρόμους και αποφευγουν τους τοπικούς,

ώστε να μη δυσχεραίνεται η κίνηση των λεωφορείων και κατά συνέπεια ούτε όλων

των άλλων οχημάτων. Οι διαδρομές προέκυψαν με στόχο τόσο την καλύτερη

εξυπηρέτηση των κατοίκων όσο και τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους του

κοινωνικου εξοπλισμού. Οι προτεινόμενες στάσεις τοποθετήθηκαν σε τακτά

διαστήματα έτσι, ώστε να μην απαιτείται η διάνυση μεγάλων αποστάσεων από τους

πεζούς και να εξυπηρετείται επαρκώς όλη η πολεοδομική ενότητα.

1.2.2. Προτεινόμενη παρέμβαση στα πλαίσια της δεύτερης επιδίωξης

Βασική επιδίωξη της πολεοδομικής αυτής παρέμβασης είναι η αναμόρφωση

της περιοχής μελέτης μέσα από τον Qryxo και την επανεκτίμηση των ρυθμίσεων
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που ισχύουν, ώστε να προκύψει σαν αποτέλεσμα μια περιοχή κατοικίας σωστότερα

δομημένη, πλαισιωμένη από τις ανάλογες εξυπηρετήσεις. Η επιδίωξη αυτή θα γίνει

πραγματικότητα, αν επιτευχθούν σι επιμέρους στόχοι που τίθονται

Οι μελετητές θεωρούν ότι δε συντρέχουν λόγοι να αλλάξει ριζικά ο

χαραΚt1iρας των δύο συνοικιών σαν αστικών περιοχών κατοικίας. Χρειάζεται,

όμως, να συμπληρωθεί ο κοινωνικός εξοπλισμός, που σήμερα παρουσιάζει μεγάλες

ελλείψεις, και να βελτιωθεί η τεχνική υποδομή.

Έτσι, συνυπολογίζοντας την υπάρχουσα κατάσταση του κοινωνικού

εξοπλισμού, τις απορρέουσες ανάγκες για νέους χώρους, καθώς και όσα έχουν

εγκριθεί από τις πολεοδομικές μελέτες των δύο συνοικιών, καταρτίζεται η πρόταση

για τη χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισμού στην περιοχή μελέτης.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την εκπαιδευτική υποδομή, σημειώνονται

αρκετές ελλείψεις. που παρουσιάζονται στους πίνακες 15 και 16 της κατάστασης

της υπάρχουσας κοινωνικής υποδομής (σελ. 86-89). Στη Δημητριάδα υπάρχει ένα

δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση από άποψη κτιριακού

κελύφους και επιπλέον η επιφάνεια του δεν επαρκεί. Χρειάζεται, επομένως, να

μεταφερθεί σε μεγαλύτερο οικόπεδο, αφού ο χώρος όπου βρίσκεται δεν επιτρέπει

κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η ανάγκη αυτή θα καλυφθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς

κατασκευάζεται ήδη ένα καινούριο δημοτικό σχολείο στο Ο.Τ. Γ, το οποίο

καλύπτει τις σημερινές α'λJ...ά και τις μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού, όπως

αυτές υπολογίστηκαν για το έτος 2007 (Πίνακας 25).

Πίνακας 25: Ανάγκεc σε χώρους εκπαίδευσης το 2007
Ν. ΠαΥασές Δημητριάδα Ν. ΠαΥασές Δημητριάδα Ν. ΠαΥασές Δημητριάδα

Χριιστες Κτίριο (τ. μ.) Γιιπεδο (τ.μ.)

Νηπιαγωγείο 49 29 245 203 980 725

Δημοτικό 245 145 980 725 1715 1305

Γυμνάσιο 123 73 980 1960

Λυκεtο 99 58 785 1413

ΠηΥ11: Ιδία επεξεργασία
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Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τα νηπιαγωγεία, τα οποία και στις δύο

συνοικίες δεν έχουν δικό τους χώρο, αλ/ά συστεγάζονται με άλλους- στη

Δημητριάδα με το δημοτικό σχολείο και στις Νέες Παγασές με ΤΟΥ παιδικό σταθμό.

Είναι, επομένως, άμεση η ανάγκη να κατασκευαστούν χώροι που θα στεγάσουν τα

δύο νηπιαγωγεία. Στη Δημητριάδα. αυτό προτείνεται να γίνει στο χώρο του υπό

κατασκευή δημοτικού σχολείου, κάτι που άλλωστε προβλέπεται από την

πολεοδομΙΚ1i μελέτη, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το νηπιαγωγείο

πρέπει να έχει εμβαδά κτιρίου τουλάχιστον 203 Τ.μ., όπως φαίνεται από τον

παραπάνω πίνακα, ενώ το οικόπεδο είναι κοινό με του δημοτικού σχολείου, αφού

επαρκεί και για τα δύο κτίρια. Στις Νέες Παγασές, κατόπιν εξέτασης της περιοχής,

θεωρήθηκε ότι βέλτιστο σημείο για τη χωροθέτησή του είναι δίπλα στο δημοτικό

σχολείο, στο Ο.Τ. 42, όπου γενικά προτείνεται ένα πλέγμα ελεύθερων χώρων και

εγκαταστάσεων. Μάλιστα, έτσι, επωφελείται και ο παιδικός σταθμός, αφού η

μεταφορά του νηπιαγωγείου συνεπάγεται αποδέσμευση του χώρου που

καταλαμβάνει σήμερα και συνεπώς διεύρυνση του κτιρίου και κυρίως του γηπέδου

του. Αποτέλεσμα αυτού είναι η κάλυψη του υφιστάμενου ελλείμματος σε κτιριακή

επιφάνεια, ενώ το οικοπεδικό έλλειμμα αντιμετωπίζεται με την επέκταση του

οικοπέδου κατά 717 Τ.μ. στο διπλανό χώρο που έχει οριστεί ως πλατεία από την

Πολεοδομική Μελέτη. (Χάρτης Π-Ι)

Το δημοτικό σχολείο χρειάζεται απλά επέκταση του κτιρίου του, στη θέση

όπου ήδη βρίσι(εται, ώστε να επαρκεί για τις ανάγκες των κατοίκων τόσο μετά από

δέκα χρόνια όσο και από είκοσι. Γενικά, δεν κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά της

εκπαιδευτικής υποδομής σε άλλο σημείο της συνοικίας, καθώς αυτή δεν είναι

δυνατό να καλυφθεί από άποψη ακτίνας εξυπηρέτησης, λόγω της γραμμικής

ανάπτυξης του οικιστικού ιστού. Τα άλλα δύο δημοτικά και νηπιαγωγεία που έχουν

εγκριθεί από την Πολεοδομική Μελέτη θεωρείται ότι πλεονάζουν, καθώς

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού και επομένως η κατασκευή τους θα
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συντελέσει σε μια μη απαραίτητη και αδικαιολόγητη επιβάρυνση του οικονομικού

προϋπολογισμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο αριθμός των μαθητών γυμνασίου και λυκείου της

πολεοδομικής ενότητας είναι ικανός να καταστήσει βιώσιμη τη λειτουργία ενός

γυμνασίου και ενός λυκείου, που αυτή τη στιγμή εκλείπουν, με αποτέλεσμα οι

μαθητές να εξυπηρετούνται από τ/ συνοικία της Νεάπολης. Για το λόγο αυτό,

προτείνεται η κατασκευή τους στη συνοικία των Νέων Παγασών, στην οποία

ανήκουν οι περισσότεροι μαθητές αυτών των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ως

καταλληλότερος χώρος επιλέγεται το στ. 36, κοντά δηλαδή στο δημοτικό σχολείο

και το νηπιαγωγείο, και όχι αυτό που έχει εγκριθεί στο Ο.Τ. 60, που απορρίπτεται

γιατί διαχωρίζεται από τα προηγούμενα από ένα βασικό συλλεκτήριο, την Προφήτη

Ηλία, καθιστώντας, έτσι, λιγότερο ασφαλείς τις συνθήκες κυκλοφορίας των

μαθητών. Το προτεινόμενο στ. 36 έχει έκταση 4687,3 Τ.μ. και πληρεί. επομένως.

τις αναγκαίες προδιαγραφές. (Χάρ'ης Π-Ι)

Εξετάζοντας στη συνέχεια την υπόλοιπη κοινωνΙΚ1i υποδομή, διαπιστώνεται

οη υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ελεύθερους χώρους σε όλη την πολεοδομική

ενότητα. Ουσιαστικά, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κανένας από τους

εγκεκριμένους χώρους πλατείας, ενώ το μοναδικό πάρκο που υπάρχει είναι το

δημοτικό των Νέων Παγασών.

Στη Δημητριάδα. που χρειάζεται τουλάχιστον 2179,5 Τ.μ. σε χώρους

πλατείας, προτείνονται τρεις πλατείες, επαρκείς σε επιφάνεια (Πίνακας 26),

χωροθετημένες με τέτοιο "cρόπo, ώστε να εξυπηρετούνται και τα τρία τμήματά της,

δηλαδή αυτό δεξιά της λεωφόρου Αθηνών και τα άλλα δύο αριστερά της.

Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα Ο.Τ. για τη χωροθέτηση των τριών πλατειών

είναι τα ΓιΙ, Γ78 και Γ48 (Χάρτης Π-Ι). Στο στ. ΓιΙ ειδικότερα, η πρόταση των

μελετητών συμπίπτει με την Πολεοδομική Μελέτη, με τη μόνη διαφορά την

επιπρόσθετη πρόταση για κατασκευή δύο πεζοδρόμων που θα τη διαχωρίζουν από

τα όμορα οικόπεδα του τετραγώνου. Σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη έχουν

εγκριθεί άλλες δύο πλατείες, εκτός της κοινής, που απορρίπτονται λόγω της
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Πρόταση πολωδομικιίς παρέμβασης στην ενύτητα Νέων ΠαΥασών. ΔημηΨΙMaς:

πολιτικιί. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

ακαταλληλότητας της θέσης τους σε σχέση με το οδικό δίκτυο (Χάρτες Α·20 και

Π·Ι). Συγκεκριμένα, συνορεύουν με δύο βασικούς δρόμους κίνησης τροχοφόρων.

Στις Νέες Παγασές προτείνονται, επίσης, δύο πλατείες στα στ. iii και 167, οι

οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της συνοικίας, που υπολογίζονται σε 3699 Τ.μ.

(Πίνακας 26). Όπως φαίνεται στο χάρτη π·ι, η πρώτη χωροθετείται στον ελεύθερο

χώρο που υπάρχει δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, στην παραλία, ενώ η

δεύτερη πλατεία, που είναι η μεγαλύτερη, βρίσκεται στην κεντρική περιοχή, κοντά

στο δημοτικό πάρκο και τις δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής,

εξυπηρετώντας, έτσι, τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της

περιοχής. Οι προτεινόμενες από την Πολεοδομική Μελέτη πλατείες απορρίπτονται,

με εξαίρεση αυτή στην εκκλησία. Συγκεκριμένα, αυτή που βρίσκεται στο Ο.Τ. 122

κρίνεται ακατάλληλη, αφού συνορεύει με τρεις δρόμους κυκλοφορίας

αυτοκινήτων, από τους οποίους οι δύο είναι συλλεκτήριοι. Η δεύτερη δε γίνεται

δεκτή, γιατί χωροθετείται στο στ. ι 82, δηλαδή σε ένα χώρο όπου οι μελετητές

προτείνουν την αξιοποίησή του για συγκέντρωση δραστηριοτήτων αναψυχής, ώστε

να διατηρηθεί η ομοιογένεια του σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης.

Τέλος, ο χώρος πλατείας μεταξύ των Ο.Τ. 241 και 245, θεωρείται ότι πλεονάζει και

γι αυτό μετατρέπεται σε οικοδομικό τετράγωνο (Σκίτσο Π·Ι.δ). (Χάρτες Α-20 και

Π·Ι).

Όσον αφορά τους χώρους πρασίνου, όπως προαναφέρθηκε, είναι σχεδόν

ανύπαρκτοι, με εξαίρεση το δημοτικό πάρκο στη συνοικία των Νέων Παγασών.

Αυτές χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 9619 Τ.μ., ενώ η Δημητριάδα 7991,S Τ.μ ..

Στην τελευταία η υπάρχουσα έλλειψη θεωρείται ότι καλύπτεται πλήρως με τη

χρήση του Ο.Τ. ΓΙ3 για χώρο πάρκου και πρασίνου γενικότερα. Άλλωστε, για αυτή

τη χρήση προορίζεται και σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη. Κατά παρόμοιο

τρόπο, το έλλειμμα των Νέων Παγασών συμπληρώνεται αν πραγματοποιηθεί ο

χώρος του πολιτιστικού πάρκου, στο νότιο άκρο της συνοικίας. Επίσης, προτείνεται

να μετατραπούν σε παρκάκι άλλοι δύο χώροι. Τον πρώτο αποτελεί η κενή έκταση

που γειτνιάζει στον παιδικό σταθμό, ώστε να λειτουργεί ως ένας χώρος χρήσιμος
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πολ/τικ,;. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

και κατάλληλος για τα παιδιά του παιδικού σταθμού, αποτελώντας ταυτόχρονα μια

μικρή φυσική ζώνη προστασίας από τη βασική συλλεκτήριο που βρίσκεται

παραπλεύρως. Ο δεύτερος βρίσκεται κοντά στα σχολεία, ώστε να υπάρχει εκεί ένας

οργανωμένος και ολοκληρωμένος χώρος, που θα αποτελεί σημείο συνάντησης

ατόμων όλων των ηλικιών. Όλοι σι άλλοι χώροι πρασίνου που έχουν εγκριθεί

διατηρούνται, εκτός αυτού δίπλα στα Ο.Τ. 246 και 247, που λόγω κατάργησης της

γειτονΙΚ11 πλατείας, δεν έχει νόημα να υπάρχει και έτσι χρησιμοποιείται ως

επέκταση των παραπάνω τετραγώνων. (Χάρτες Α-20 και Π-Ι)

Πίνακας 26: Προτεινόμενοι χώροι πλατείας, παρκου, παιδικής χαράς και

αθλητικών εγκαταστάσεων

Δημητριάδα Νέες Παγασές

Πλατείες

1'1 1232 Τ.μ. (Ο.Τ. ΓΙ Ι) 1256,5 Τ.μ. (Ο.Τ. Ι Ι Ι)

2η 440.75 Τ.μ. (Ο.Τ. Γ78) 2739 τ.μ. (στ. 167)

311 672.5 Τ.μ. (Ο.Τ. Γ48) -
Πάρκα

10 Ι 070 1,8 Τ.μ. (Ο.Τ. Γι3) 2 ι 08 Τ.μ. (στ. 39)

20 - 551,5τ.μ.(Ο.Τ. ]]2)

30 . 7355.5 Τ.μ. (υφιστάμενο-στ, 157)

40 - 9030 Τ.μ. (στ 257)

Παιδικές χαρές

11] 325 Τ.μ. (στ. ΓΙ Ι) 473 Τ.μ. (στ. 2)

21] 138 Τ.μ. (υφιστάμενη- Ο.Τ. Δ) 460 Τ.μ. (Ο.Τ. 39)

31] 429 Τ.μ. (Ο.Τ. Γ48) 477 Τ.μ. (Ο.Τ. 29\)

4η 677 Τ.μ. (Ο.Τ. Γ45) 446,5 Τ,μ, (υφιστάμενη - στ. 157)

5η . 1080 Τ.μ. (Ο.Τ. 236)

Αθλητικές

εγκαταστάσεις

1'1 5100,63 Τ.μ. (στ Γ46α) 787 1,6 Τ.μ. (στ. 37-38)

2'1 - 5761,68 Τ.μ. (στ. 21 Ι)

ΠηΥη: [δια επεξεΡΥασια
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πολιτικ/ί, σχέδιο δράσης, CΠΙ;lώσεις

Στη συνέχεια, εξετάζονται οι εγκεκριμένες παιδικές χαρές της πολεοδομικής

ενότητας και εκτιμούνται τα μεγέθη και τα σημεία χωροθέτησής τους. Το

συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι στη Δημητριάδα επαρκούν, συμπληρώνοντας

τα 726,5 Τ.μ. που απαιτούνται, αλλά στις Νέες Παγασές πλεονάζουν. Έτσι, στη

Δημητριάδα, πέρα της διατήρησης των τριών εγκεκριμένων, προτείνεται μία ακόμη

παιδική χαρά στο στ. Γ48 δίπλα στην πλατεία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του

τμήματος της συνοικίας δεξιά της λεωφόρου Αθηνών. Στις Νέες Παγασές έχουν

εγκριθεί έξι παιδικές χαρές, από τις οποίες δεν έχει γίνει καμία. ΓΙ μοναδική

υφιστάμενη σήμερα βρίσκεται στο δημοτικό πάρκο. Ωστόσο, οι μελετητές κρίνουν

ότι θα πρέπει να μειωθούν, καθώς υπερβαίνουν κατά πολύ τα 2466 Τ.μ. που

χρειάζεται η συνοικία, σπαταλώντας κατά συνέπεια το απόθεμα γης, ενώ επιπλέον

δεν είναι κατάλληλα τοποθετημένες στο χώρο, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές να

υπερκαλύπτονται και άλλες να l,;ποεξυπηρετούνται. Τελικά, προτείνονται άλλες

τέσσερις παιδικές χαρές. Η πρώτη χωροθετείται στο Ο.Τ 2 για να εξυπηρετείται,

κατά κύριο λόγο, ο βόρειος οικιστικός πυρήνας, η δεύτερη στο στ. 39 μαζί με το

παρκάκι, η τρίτη στο Ο.Τ. 291, για την κάλυψη των αναγκών του νότιου nUpliva

κατοικίας και η τέταρτη στο Ο.Τ. 236. Η τελευταία δεν αποτελεί ουσιαστικά νέα

πρόταση, αφού έχει εγκριθεί από την Πολεοδομική Μελέτη. (Χάρτες Α-20 και Π-Ι)

Η πρόταση για χωροθέτηση των απαραίτητων χώρων κοινωνικού

εξοπλισμού ολοκληρώνεται με τις εγκαταστάσεις αθλητικών δραστηριοτήτων. Στη

Δημητριάδα αυτές προτείνοται να μεταφερθούν από το στ Γ39 στο στ. Γ46α,

για το λόγο ότι το πρώτο δεν είναι εύκολα προσπελάσιμο από τους πεζούς, αφού

περιβάλλεται από δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων, δύο από τους οποίους είναι

συλλεκτήριοι. Στο Ο.Τ. Γ46α υπάρχει ένα κτίσμα αποθηκευτικού χώρου που θα

πρέπει να απCΙΛΛoτριωθεί. Στις Νέες Παγασές, η Πολεοδομική Μελέτη προβλέπει

τη μετατροπή τριών Ο.Τ. σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων (στ. 34, 113 και

211), που καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 17589,58 τ.μ.. ΤΟ γεγονός, όμως, ότι

το Ο.Τ. 113 ανήκει στα τμήματα που τώρα είναι εκτός σχεδίου, συνεπάγεται την
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καθυστέρηση της υλοποίησης τους, ακόμη και αν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης. Για

την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας, οι μελετητές προτείνουν τη μεταφορά

μέρους των αθλητικών χώρων στα Ο.τ. 37, 38 και τη διατήρηση αυτών στο Ο.τ.

240. Τα δύο πρώτα θα είναι ενοποιημένα, ολοκληρώνοντας τον πυρήνα των

ελεύθερων χώρων και των σχολείων που σχηματίζεται στην περιοχή αυτή.

Βέβαια. εκτός όλων των παραπάνω προτεινόμενων χώρων κοινωνικού

εξοπλισμού, οι μελετητές πιστεύουν ότι θα έπρεπε να ενταχθεί σε αυτόν μια

αίθουσα πολλαπλών ΧΡ11σεων για την εξυπηρέτηση όλης της πολεοδομικής

ενότητας, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκει στους αναγκαίους χώρους σύμφωνα με

τα πρότυπα του ΥΧΟΠ. Η αίθουσα αυτή θα φιλοξενεί, καταρχήν, εκδηλώσεις των

δύο συνοικιών και δευτερευόντως θα χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις ευρύτερου

ενδιαφέροντος, για όλη την πόλη του Βόλου. Η κατασκευή του κτιρίου αυτής,

επιφάνειας 500 Τ.μ.. προτείνεται να γίνει στην κεντρική περιοχή των Νέων

Παγασών, στο Ο.τ. 189. σε ένα οικόπεδο 908,5 Τ.μ., που θα καλύπτεται από

πράσινο (Χάρτης Π-Ι).

Οι διάφοροι αυτοί χώροι, είτε είναι ελεύθεροι είτε είναι κτίρια, αρθρώνονται

με ένα δίκτυο πεζοδρόμων, μεταξύ τους αλλά και με κάθε γωνιά των δύο

συνοικιών, χωρίς να αποκόπτονται από τη ροή των αυτοκινήτων. Σημειώνεται,

ακόμη, ότι στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, οι μελετητές προτείνουν τη

φύτευση πρασίνου τόσο στους χώρους κοινωνικού εξοπλισμού όσο και στους

πεζόδρομους.

Η πραγματοποίηση όλου αυτού του προτεινόμενου εξοπλισμού, που θα

συντελέσει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πολεοδομικής

ενότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, δε θα πρέπει να

ακολουθήσει την έρπουσα πορεία που είχαν μέχρι σήμερα οι Πολεοδομικές

Μελέτες των δύο συνοικιών. Καθώς αφορά τις ανάγκες του πληθυσμού για τα

επόμενα δέκα έως είκοσι χρόνια. μια μακροχρόνια καθυστέρηση στην υλοποίησή

του είναι πιθανό να τον καταστήσει παρωχημένο και να δημιουργήσει, έτσι, την

ανάγκη επανασχεδιασμού.
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Βέβαια, για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος είναι αναγκαίο

να αντιμετωπιστούν και όλες οι ελλείψεις σε τεχνική υποδομή, είτε υπάρχουσες

είτε προκύπτουσες εξαιτίας της πρότασης των μελετητών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που προτείνονται αναφέρονται στη μεταφορική

υποδομή, που παρουσιάστηκε εκτενώς παραπάνω. Όσον αφορά την αποχέτευση, η

σύνδεση με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Βόλου

είναι η βέλτιστη λύση για το δίκτυο ακαθάρτων, ενώ η κατασκευή δικτύου ομβρίων

αποτελεί ζήτημα άμεση και πρωτίστης σημασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας των

κλίσεων που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης. Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η

αντικατάσταση όλων των παλιών και φθαρμένων σωλήνων ύδρευσης με

καινούριους μεγαλύτερης διατομής και να συμπληρωθεί το δίκτυο στα άκρα των

δύο συνοικιών, όπου είναι πολύ αραιό. Η ενεργειακή και η τηλεπικοινωνιακή

υποδομή, χρειάζονται ειδική μελέτη που δεν εντάσσεται στο πεδίο γνώσεων των

μελετητών και για το λόγο αυτό δε θίγεται. Η μόνη πρόταση των μελετητών γίνεται

από πολεοδομικής σκοπιας. Συγκεκριμένα, πρώτον, αναφορικά με το δίκτυο της

ΔΕΗ, προτείνεται αυτό να γίνει υπόγειο, ώστε να μη θίγεται η αισθητική του

περιβάλλοντος και να ηλεκτροφωτηθούν κατάλληλα οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι

και, δεύτερον, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση από τον ΟΤΕ άλλων εννιά

καρτοτηλεφώνων, για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της πολεοδομικής ενότητας

σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του οδικού δικτύου και τη χωροθέτηση των χώρων

κοινωνικού εξοπλισμού. Τα καρτοτηλέφωνα αυτά, τέσσερα στη Δημητριάδα και

πέντε στις Νέες Παγασές, τοποθετούνται στους προτεινόμενους χώρους κοινωνικού

εξοπλισμού (Χάρτης Π-Ι). Τέλος, όσον αφορά τα απορρίμματα, προτείνεται, στα

πλαίσια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για

χαρτί, γυαλί και μέταλλο.

Για την επίτευξη του στόχου της άρσης του φαινομένου διακοπής της

συνέχειας του οικιστικού ιστού στη συνοικία των Νέων Παγασών προτείνεται στην

ουσία η αναίρεση της κύριας αιτίας που το προκαλεί. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει

μόνο αν πάψει να ισχύει το σημερινό καθεστώς και οι ιδιοκτησίες που τώρα
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βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ενταχθούν στο σχέδιο (Χάρτης Α-3). Οι

μελετητές, κατόπιν επιτόπιας εξέτασης των τελευταίων, συμπεραίνουν ότι ο

χαρακτηρισμός τους ως γη υψηλής παραγωγικότητας μάλλον δεν ανταποκρίνεται

στην πραγματικότητα. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορούν τρεις λόγοι: ο πρώτος

είναι ότι τα γήπεδα αυτά είναι μικρού εμβαδού και δεν είναι συγκεντρωμένα όλα

στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποδοτικότητα τους- ο δεύτερος

ότι τα περισσότερα από αυτά δεν καλλιεργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ,

επιπλέον, μερικά είναι δομημένα- ο τρίτος λόγος είναι ότι τα γήπεδα αυτά αρχικά

εντάχθηκαν κανονικά στο σχέδιο πόλης όταν έγινε η επέκταση και τέθηκαν εκτός

περίπου πριν ένα χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι δε θεωρήθηκαν εξαρχής γη

υψηλής παραγωγικότητας. Είναι δικαιολογημένο, επομένως, να αναρωτιέται κανείς

πως και πότε άλλαξε ξαφνικά η ποιότητα του εδάφους. Κατά την άποψη, λοιπόν,

των μελετητών δε συντρέχει σοβαρός λόγος να διατηρείται αυτή η προβληματική

κατάσταση, που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάΠϊυξη της υπόλοιπης συνοικίας.

Έτσι, πρέπει να αναιρεθεί ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών ως γη

υψηλής παραγωγικότητας και να επανενταχθούν στο σχέδιο πόλης όσο το δυνατόν

ταχύτερα. Η ένταξη τους θα γίνει με το ν. 1337/83, που συνεπάγεται την απόκτηση

μιας σημαντικής επιφάνειας γης για το δήμο, μέσω των οριζόμενων από το νόμο

εισφορών. Η γη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χωροθέτηση

κοινωνικού εξοπλισμού και ιδιαίτερα για τη δημιουργία θυλάκων πρασίνου.

Η υφιστάμενη κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω παρεμποδίζει την

ομοιόμορφη οικιστική ανάπτυξη της συνοικίας, δυσχεραίνει τη διάνοιξη του οδικού

δικτύου και έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ασύνδετων μεταξύ

τους περιοχών (Χάρτης Α-Ι2). Με σκοπό τη σύμμετρη και λειτουργική ανάπτυξη

των τμημάτων αυτών και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης των

διαφόρων δραστηριοτήτων, προτείνεται η δημιουργία Ζωνών Ειδικών Κινήτρων,

που θα ωθήσουν τη χωροθέτηση των χρήσεων γης προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Στις Νέες Παγασές προτείνονται τρεις τέτοιες ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα

στ. 26, 29, 32, 33, 273, 274 και 275, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της
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συνοικίας και στοχεύει στην προσέλκυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου,

γραφείων και υπηρεσιών (Χάρτης Π-Ι). Η χωροθέτησή της στην αδόμητη αυτή

περιοχή, μεταξύ δύο υφιστάμενων και πυκνοκατοικημένων πυρήνων κατοικίας,

θεωρείται ότι, κατά πρώτο λόγο, βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των δύο

τελευταίων από τις κεντρικές λειτουργίες και, κατά δεύτερο, μπορεί να αποτελέσει

κίνητρο προσέλκυσης νέων κατοίκων. Οι άλλες δύο ορίζονται στην κεντρική

περιοχή της συνοικίας, μεταξύ του δημοτικού πάρκου και της οδού Δουλκέρογλου

(Χάρτης Π-Ι) και στοχεύουν στη διατήρηση και προσέλκυση, η μία, τουριστικών

χρήσεων και η άλλη, χρήσεων αναψυχής και εμπορικών καταστημάτων. Στην

περιοχη αυτή σήμερα βρίσκονται συγκεντρωμενες, σχεδόν αποκλειστικά,

τουριστικές μονάδες (ξενοδοχεία, ξενώνες) και δραστηριότητες αναψυχής

(αναψυκτήρια, εστιατόρια, κέντrα διασκέδασης), ενώ υπάρχουν και αρκετά

αδόμητα τετράγωνα (Χάρτες Α-ΙΙ και Α-Ι2). Οι μελετητές θεωρούν σκόπιμο να

διατηρηθούν αυτές οι περιοχές συγκέντρωσης και. επιπλέον, να αποτελέσουν

υποδοχέα νέων αντίστοιχων χωροθετήσεων. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η

τυχαία εγκατάσταση τέτοιων χρήσεων σε διάσπαρτα σημεία μέσα στον οικισμό.

που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες στις περιβάλλουσες χρήσεις

γης. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός ξενοδοχείου σε ένα άλλο σημείο του

οικισμού είναι πολύ πιθανό να προσελκύσει και άλλες τέτοιες μονάδες, καθώς και

χρήσεις αναψυχής, αφού όπως φα[νεται σι δύο αυτές κατηγορίες χρήσεων έλκουν η

μία την άλλη. Αυτό, όμως, μπορεί να έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση της

κατοικίας λόγω αύξησης των τιμών γης και τη μεταφορά της σε υποδεέστερες

θέσεις, αφού τέτοιες χρήσεις χωροθετούνται συνήθως σε πλεονεκτικά σημεία,

κοντά στους διάφορους χώρους κοινωνικού εξοπλισμού και με καλή θέα. Επίσης,

όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με τις ζώνες αυτές θα περιοριστεί το

υφιστάμενο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης γραμμικής χωροθέτησής τους κατά μήκος

των κύριων οδικών αξόνων. ·Ενας άλλος λόγος για τη συγκεντρωμένη χωροθέτηση

αυτών των τριών χρήσεων είναι ι)τι, έτσι, είναι πιο εύκολα προσβάσιμες για τους

επισκέπτες και τους τουρίστες της συνοικίας. Τέλος, ίσως θα υποστήριζε κανείς ότι
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υποβαθμίζονται οι γύρω περιοχές και ότι αυτή η περιοχή θα είναι "νεκρή ζώνη" για

τους κατοίκους της συνοικίας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν αληθεύει, καθώς τα

εμπορικά καταστήματα και οι χρήσεις αναψυχής που υπάρχουν και όσες καινούριες

εγκατασταθούν είναι ανοιχτές προς τους κατοίκους της περιοχής και δεν

απευθύνονται μόνο στους επισκέπτες.

Στις τρεις αυτές ζώνες θα παρέχονται ειδικά χρηματοδοτικά και

πολεοδομικά κίνητρα για την κατασκευή νέων κτιρίων ή τη διαμόρφωση

υφιστάμενων, που αφορούν τουριστικές μονάδες, δραστηριότητες αναψυχής και

εμπορικά καταση1ματα. Μία μορφή χρηματοδοτικού κινήτρου αποτελεί, για

παράδειγμα, η επιδότηση κατά ένα ποσοστό των τραπεζικών δανείων. Στη ζώνη

των δραστηριοτήτων αναψυχής και εμπορικών καταστημάτων προτείνεται να

ισχύει ταυτόχρονα Ζώνη Μεταφοράς Σ.Δ. (ΖΜΣ), καθώς και μείωση του μέγιστου

επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων σε 6μ., ώστε να μη παρεμποδίζεται η θέα στην

παραλία των. ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται όπισθεν της ζώνης αυτής.

Στη ζώνη των τουριστικών μονάδων ορίζεται μεγαλύτερη αρτιότητα, από 300 Τ.μ. ή

400 Τ.μ. που είναι σήμερα σε 600 Τ.μ.. Έτσι, μάλιστα, αποθαρρύνεται η

συγκέντρωση άλλων χρήσεων.

Επιπλέον, της προιχναφερ6!.ιενης ζώνης των δραστηριοτήτων αναψυχής,

ορίζεται ΖΜΣ παραπλεύρως της λεωφόρου Αθηνό,ν, σε όλο το τμήμα της που

διασχίζει τη συνοικία της Δημητριάδας (Χάρτης Π-Ι). Ο Σ.Δ. παραμένει όπως έχεΙ,

δηλαδή 0,8, αλλά προτείνεται η μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων

στα 3,5μ. και η θεσμοθέτηση των ειδικών χρήσεων κατοικία, χώροι συνάθροισης

του κοινού και πολιτιστικά κτίρια. Προτείνεται, δηλαδή, η κατάργηση της

θεσμοθετημένης επιβολής δημιουργίας εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων,

αναψυκτηρίων, ταβερνών και επαγγελματικών εργαστηρίων στο ισόγειο των

κτιρίων των σΤ. Γ25, Γ28, Γ29, Γ57, Γ50 και Γ51 (Χάρτης Α-20). Με τον τρόπο

αυτό, από τη μια αποθαρρύνεται η παρόδια συγκέντρωση εμπορικών

καταστημάτων κατά μήκος της λεωφόρου και από την άλλη ενθαρρύνονται οι

ιδιοκτήτες των οικοπέδων της ζώνης αυτής να μεταφέρουν το δικαίωμα

139



Ι

Ι

Ι

l
]

]

J

J

Ι

Ι

ι

)

1

J
~

Πρόταση πολευδπμικιίς πχψξιιβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασων - Δημηrριάδας:

πολιτική, σχέδιο δρ{ι.σης. επιπrωσεις

οικοδομήσεως στα οικόπεδα των περιοχών που προτείνονται ως Ζώνες Υποδοχής

Συντελεστή (ΖΥΣ). Τέτοιες ζώνες, ορίζονται πέντε σε όλη την πολεοδομική

ενότητα (Χάρτης Π-Ι). Ο δεύτερος αυξημένος Σ.Δ. που ισχύει σε αυτές δεν πρέπει

να είναι μεγαλύτερος του Ι, ώστε να μην προκύπτουν κτίρια πολύ ψηλά,

αταίριαστα με το χαρακτήρα της υφιστάμενης δόμησης. Η έκτασή τους είναι

σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ΖΜΣ, με σκοπό να υπάρχει

δυνατότητα επιλογής για τους ιδιοκτήτες του βαρυνόμενου ακινήτου και να

αποφεύγονται μονοπωλιακές καταστάσεις. Η μία από αυτές βρίσκεται στη

Δημητριάδα και οι υπόλοιπες στις Νέες Παγασές. Η χωροθέτησή τους έγινε σε

περιοχές, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα αδόμητα τετράγωνα, τα οποία,

επιπρόσθετα, γειτνιάζουν με άλλες περιοχές κατοικίας και χώρους κοινωνικού

εξοπλισμού ή χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Εξαιρείται το τμημα της

Δημητριάδας που βρίσκεται αριστερά της λεωφόρου Αθηνών, όπου γενικά δεν

είναι επιΘυμητή η εντατική δόμηση, ώστε να αποφεύγονται οι εγκάρσιες κινήσεις

επί της ΑΘηνών, που είναι ιδιαίτερα επισφαλείς. Επίσης, έγινε προσπάθεια να

αποφευχθεί η διέλευση από τις ζώνες αυτές κύριων δρόμων κυκλοφορίας

οχημάτων, αν και αυτό δεν επιτεύχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Σημειώνεται.

ακόμη, ότι ως ΖΥΣ χρησιμοποιείται και η ΖΕΚ για εμπορικά καταστήματα στις

Νέες Παγασές, ώστε μέσω του συνδυασμού αυτών των δύο να αυξηθεί η

ελκυστικότητα της περιοχής αυτής, που σήμερα είναι σχεδόν τελείως αδόμητη.

Στην τελευταία, όπως και στη ΖΥΣ της Δημητριάδας, προτείνεται να επιτραπεί η

προσαύξηση κατά 10% της αρχικής δομήσιμης επιφάνειας, ώστε να ενθαρρυνθεί η

χρήση του θεσμού από τους κατοίκους και να τονωθούν οι δύο αυτές ζώνες.

Γενικά, η εφαρμογή του θεσμού της μεταφοράς του Σ.Δ. προτιμάται από

τους μελετητές, καθώς αποτελεί τη βέλτιστη εναλλακτική λύση στην τακτική της

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Έτσι, μειώνεται τόσο το οικονομικό όσο και το

κοινωνικό κόστος της παρέμβασης. Βέβαια, ο νόμος αυτός (880/79) έχει κριθεί

αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη δυνατότητα

μεταφοράς του δικαιώματος οικοδομήσεως σε οποιαδήποτε θέση, ακόμη και εκτός
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των ορίων του δήμου, και έχει ανασταλεί επί του παρόντος. Ο τρόπος, ωστόσο, με

τον οποίο χρησιμοποιείται από τους μελετητές κρίνεται ότι δεν εμπίπτει στις

περιπτώσεις αυτές, αφού η μεταφορά γίνεται εντός της ίδιας πολεοδομικής

ενότητας και, μάλιστα, σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές, που έχουν οριστεί για το

σκοπό αυτό. Έτσι, θεωρείται ότι η χρήση του είναι δυνατή και επιτρεπτή.

Εκτός των παραπάνω προτεινόμενων ζωνών, στις Νέες Παγασές υπάρχει

Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή, στον τομέα ΙV των όρων δόμησης, η οποία μέχρι

σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί. Οι μελετητές προτείνουν να διατηρηθεί η ζώνη αυτή,

αλλά σε λιγότερα στ.. Από τη ζώνη εξαιρούνται τα στ. 246, 247, 252, 253 και

257, ώστε να αποφευχθεί η ανέγερση ψηλών κτιρίων που θα παρεμπόδιζε τη θέα

προς την παραλία των όπισθεν αυτών Ο.Τ. (Χάρτης Π-Ι).

Οσον αφορά τη ρύθμιση των υπόλοιπων χρήσεων γης, οι μελετητές

προτείνουν τη διαΤ11ρησή τους, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις Πολεοδομικές

Μελέτες των δύο συνοικιών, με ορισμένες, ωστόσο, διαφοροποιήσεις.

Συγκειφιμένα, σε όλη την πολεοδομική ενότητα διατηρείται η χρήση της γενικής

κατοικίας σε όλα τα Ο.Τ, εκτός τριών περιπτώσεων. Έτσι, στη Δημητριάδα

εξαιρούνται τα Ο.Τ. που εντάσσονται στη ΖΜΣ, και στις Νέες Παγασές αυτά όπου

η θεσμοθετημένη χρήση γης είναι πολεοδομικό κέντρο, με μια μικρή παρέκκλιση

εκ μέρους των μελετητών (Χάρτες Α-20 και π-ι). Η χρήση του πολεοδομικού

κέντρου επεκτείνεται σε μερικά ακόμη Ο.Τ, γύρω από περιοχές στις οποίες

προτείνεται η χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού (Χάρτης π-ι). Το μέτρο αυτό

θα συντελέσει στη δημιουργία τοπικών κέντρων γειτονιάς, που θα

αποσυμφορήσουν τις υφιστάμενες κεντρικές περιοχές των δύο συνοικιών και θα

οδηγήσουν σε μια πιο σύμμετρη ανάπτυξη, με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη

εξυπηρέτηση των κατοίκων. Τέλος, μεταβάλλεται η χρήση του εναπομείναντος

χώρου δίπλα στο προτεινόμενο πολιτιστικό πάρκο στο Ο.Τ 257. Λόγω της

απομονωμένηςθέσης του, από γενική κατοικία μετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο,

δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την κάλυψη νέων αναγκών της

συνοικίας.
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Ακόμη, για την αντιμετώπιση της ηχητικής ρύπανσης που προκαλούν τα

κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στα στ. 21, 65 και 277, προτείνεται είτε η

απομάκρυνση τους είτε η μετατροπή τους σε κλειστούς χώρους ηχομονωμένους

κατάλληλα είτε η αλλαγή της χρήσης τους (Χάρτης Α-19).

Πέρα της ηχορύπανσης, είναι αναγκαία η καταπολέμηση του άλλου είδους

ρύπανσης που συναντάται στην περιοχή, δηλαδή της οπτικής ρύπανσης.

Συγκεκριμένα, πρέπει να κατεδαφιστούν τα κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί

ερείπια, ώστε να αποδεσμευτεί ο χώρος που καταλαμβάνουν και να μπορέσει να

αξιοποιηθεί. Στη Δημητριάδα υπάρχει ένα ερείπιο στο στ. ΓΙΟ και στις Νέες

Παγασές τρία, στα στ. 24. 121 και 257. Στη θέση του πρώτου, μάλιστα, στο στ.

24, προτείνεται η κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης, όπως έχει

προαναφερθεί, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο χώρο του προτεινόμενου

πολιτιστικού πάρκου. Επίσης, θεωρείται ότι πρέπει να κατεδαφιστεί το κτίσμα του

παλιού φάρου, στο άλσος των Πευκακίων, το οποίο, καθώς είναι σε πολύ κακή

κατάσταση, δε μπορεί να χρησιμοποιηΘεί για κάποια άλλη χρήση. Για τον

εξωρα"ίσμό, τέλος, του τμήματος της παραλιαΚ11ς ζώνης που βρίσκεται πριν το

ναυπηγείο μικρών σκαφών, προτείνεται δενδροφύτευση και τοποθέτηση φυσικού ή

ξύλινου φράχτη.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις, που στοχεύουν στην αντιμετωπιση των

πολεοδομικών προβλημάτων της περιοχής και στη λειτουργική ρύθμιση του χώρου.

Θα ήταν ημιτελείς χωρίς τον έλεγχο των όρων δόμησης που ισχύουν στην

πoλεoδoμΙΚll ενότητα. Όσον αφορά το Σ.Δ., αυτός είναι ο μέγιστος που μπορεί να

ισχύει σε περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης, με εξαίρεση δύο τομείς στις Νέες

Παγασές. Αυτοί είναι ο ΙV στο νότιο άκρο της συνοικίας, όπου υπάρχει η ζώνη του

κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ), και ο V που περιλαμβάνει μόνο το διατηρητέο

κτίσμα στο βόρειο άκρο της παραλιακής ζώνης. Σε συνδυασμό με την ισχύουσα

αρτιότητα και το επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων, τα κτίσματα που χτίζονται μπορούν

να έχουν μέχρι τρεις ορόφους, που θεωρείται ικανοποιητικό μέγεθος για την

περιοχή. Οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν τους όρους που ισχύουν κατά την
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εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρείται σιcόπψη

η μείωση του δεύτερου αυξημένου Σ.Δ. που εφαρμόζεται από 1,2 σε 1,0 και T(.\V

μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων από 12 μ. σε Ι Ο μ., ώστε η περιοχή αυτή να

μην αποκτήσει τελείως διαφορετική μορφή από τον υπόλοιπο οικισμό, έχοντας

πολύ πιο ψηλά κτίρια. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή κατά μήκος της Αθηνών, ο

Σ.Δ. παραμένει 0,8, αλλά μεταβάλλεται το επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων και ορίζεται

ΖΜΣ, όπως προαναφέρθηκε, ενώ επιπλέον προτείνεται ο ορισμός της οικοδομικής

γραμμής στα 8 μ. από :η ρυμοτομική, με σκοπό τόσο την αποθάρρυνση της

παρόδιας δόμησης όσο και τη μεγαλύτερη προστασία των κατοίκων από την

κυκλοφορία των οχημάτων και την αέρια και ηχητική ρύπανση. Γενικά, σε όλη την

πολεοδομική ενότητα προτείνεται ο ορισμός της οικοδομικής γραμμής στα 3μ. από

τη ρυμοτομική, με εξαίρεση τα οικόπεδα με πρόσοψη στο κύριο οδικό δίκτυο,

υπάρχον και προτεινόμενο, στη παραλία, όπως και στο Αλυγαρόρεμα, όπου

προτείνεται η απόσταση των 5 μ., για λόγους προστασίας από κάθε μορφής

ρύπανσης ή όχλησης τόσο των κατοίκων όσο και των ελεύθερων και κοινόχρηστων

χώρων. Τέλος, στη Δημητριάδα, εί6ικά στη νοτιότερη οδό που εκτείνεται δεξιά της

λεωφόρου και κάΘετα σε αυτήν, η οικοδομική γραμμή πρέπει να οριστεί στα 8 μ.,

για να προστατεύονται τα μνημεία της παλαιοχριστιανικής εποχής που έχουν

βρεθεί ε"εΙ

Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που προτείνονται, κυρίως όσον αφορά το

οδικό δίκτυο και τους περιορισμούς και όρους δόμησης, έχουν σα.ν αποτέλεσμα τη

μεταβολή της χωρητικότητας της περιοχής μελέτης. Η νέα χωρητικότητα που

προκύπτει, υπολογίζεται τελικά σε 12691 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία και τους

τύπους του αντίστοιχου πίνακα του ΓΠΣ (Πίνακας 27). Όπως φαίνεται, σήμερα έχει

κορεστεί μόνο το 19% αυτής, ενώ το 2007 το ποσοστό αυτό θα είναι 31 %.

Επιπλέον της ρύθμισης των χρήσεων γης και των όρων δόμησης στον εντός

σχεδίου πόλης χώρο της περιοχής μελέτης, είναι αναγκαία η μελέτη και η

αντιμετώπιση των πολεοδομικών προβλημάτων που υπάρχονν στην περιβάλλουσα

περιοχή, καθώς αυτές οι δύο δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά επιδρούν η
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1l0λεοδ. ενόH]tα 2427 (το 1997) 10264('01997)

3919(τ02007) 111,08136 0,84 25 14 288,509 0,5 12691 8772 (το 2007)
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μία από την άλλη. Άλλωστε, κάτι τέτοιο απαιτείται, προκειμένου να υπάρχει ένας

ολοκληρωμένος σχεδιασμός του χώρου στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής

ανάπτυξης.

Έτσι, έχοντας αναλύσει στην προηγούμενη ενότητα, την κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί στον περιαστικό χώρο της πολεοδομικής ενότητας, τα προβλήματα

που έχουν δημιουργηθεί και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, κρίνεται

απαραίτητη η αναθεώρηση της υπάρχουσας ΖΟΕ. Το φαινόμενο αυτό που

παρατηρείται, της οικισΤΙΚΊις εξάπλωσης στον εξωαστικό και αγροτικό χώρο της

περιοχής, πρέπει να ανασχεθεί. Με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, κατά πρώτο λόγο,

θίγονται οι υφιστάμενοι αρχαιολογικοί χώροι, οι δασικές εκτάσεις και η γεωργική

γη υψηλής παραγωγικότητα, δηλαδή ένα φυσικό οικοσύστημα που χρήζει

προστασίας. Κατά δεύτερο λόγο, η χωροθέτηση των χρήσεων γίνεται ανεξέλεγκτα

και παντού και αφορά κυρίως δεύτερες-παραΘεριστικές κατοικίες και εμπορικά

καταστήματα, που η παρουσία τους οφείλεται στη διέλευση της λεωφόρου Αθηνών

και στον παραθαλάσσιο χαρακτήρα της περιοχής. Ο περιορισμός των τεσσάρων ή

ακόμα και των οκτώ σφεμμάτ~ν που απαιτούνται για να είναι άρτιο και

οικοδομήσιμο ένα γήπεδο δεν έχει, προφανώς, καμιά ιδιαίτερη επίπτωση στη

δόμηση.

Για τους λόγους αυτούς, οι μελετητές προτείνουν την ολοσχερή απαγόρευση

της δόμησης στις περιοχές προστασίας Ια, Ιδ και 3α, με εξαίρεση τη δυνατότητα

ανέγερσης γεωργικής αποθήκης εμβαδού 6 Τ.μ. σε γήπεδο οκτώ στρεμμάτων, όπως

ισχύει και σήμερα στην ία. Επίσης, δε θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Ακόμη,

προτείνεται η κατεδάφιση των πρόχειρων κατασκευών που είναι μεγαλύτερες των 6

Τ.μ.. Με τον τρόπο αυτό προστατείΙεται η γεωργική γη, γεγονός πολύ σημαντικό,

καθώς τα παραγόμενα σε αυτήν προϊόντα τροφοδοτούν την πόλη του Βόλου, ενώ

επιπλέον συγκρατείται ο αγροτικός πληθυσμός. Τέλος, ελέγχεται η οικιστική

εξάπλωση του οικισμού και συγκρατούνται οι υφιστάμενες τάσεις. Άλλωστε, δεν

υπάρχει λόγος να οικοδομείται η εκτός σχεδίου περιοχή, όταν οι δύο συνοικίες
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είναι ακόμη αδόμητες σε μεγάλο βαθμό, με ελάχιστα κορεσμένη την χωρητικότητα

της, και τιμές γης αρκετά χαμηλές κατά μέσο όρο.

1.2.3. Προτεινόμενη παρέμβαση στα πλαίσια της τρίτης επιδίωξης

Όπως έχει επισημανθεί κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης

κατάστασης, η πολεοδομική ενότητα που μελετάται ενέχει σημαντικό λανθάνον

δυναμικό, ικανό για την τουριστική της ανάπτυξη, που οφείλεται σε δύο κύρια

χαρακτηριστικά της: την ύπαρξη πολύ αξιόλογων αρχαίων και μεταγενέστερων

μνημείων και την παράκτια θέση της, σε μικρή απόσταση από το κέντρο του

Βόλου. Η κατάλληλη αξιοποίησή τους, με τρόπο που να μην υποβαθμίζει το

περιβάλλον, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ ευεργετικά για την ανάπτυξη της

περιοχής και να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία της.

Έτσι, οι μελετητές θεωρούν απαραίτητη τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού

πάρκου, που θα περιλαμβάνει όλα τα μνημεία που έχουν ανευρεθεί, ώστε να

μπορούν να τα επισκεφθούν τόσο οι κάτοικοι του Βόλου όσο και όλοι οι τουρίστες

που επισκέπτονται την πόλη. Στο πάρκο αυτό η περιδιάβαση θα γίνεται μέσω

συγκεκριμένων μονοπατιών, που πιθανώς θα οριστούν από την αρχαιολογική

υπηρεσία, ώστε να μη θίγεται η υφιστάμενη βλάστηση και τα διάφορα μνημεία.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι χώροι ξεκούρασης, με παγκάκια και

κιόσκια για παράδειγμα. Βέβαια, προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τέτοιου

πάρκου αποτελεί η συνέχιση των ανασκαφών και η κατάλληλη ανάδειξη των

ανευρεθέντων μνημείων. Τέλος, το πάρκο πρέπει να συνδέεται μέσω μονοπατιών

με τον πεζοποδηλατόδρομο στην οδό Πευκακίων και με το δίκτυο πεζοδρόμων της

Δημητριάδας, η οποία θα αποτελεί την αφετηρία του περιπάτου.

Στη συνέχεια, για την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της περιοχής

μελέτης, προτείνεται μια δέσμη ήπιων μέτρων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν

στο άμεσο μέλλον, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
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Κατά πρώτο λόγο, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν στις Νέες Παγασές

οργανωμένοι χώροι για τον ελλιμενισμό των σκαφών, μικρών ή και λίγο

μεγαλύτερων. Σήμερα, όπως έχει επισημανθε~ υπάρχουν έξι διαφορετικοί χώροι

που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους ως σκάλες ή μικρές μαρίνες (Χάρτης Α

19), Κανένας, ωστόσο, από αυτούς δεν είναι οργανωμένος ή αρκετά μεγάλος, ώστε

να μπορεί να φιλοξενήσει ένα σημαντικό αριθμό σκαφών. Το αποτέλεσμα που

προκύπτει είναι η διάσπαρτη απόθεση των βαρκών τόσο στους χώρους αυτούς όσο

και σε διάφορα σημεία πάνω στι? ακτές. Οι μελετητές προτείνουν τη διατήρηση

τριών από τους υφιστάμενους χώρους και την κατάργηση όλων των άλλων

(Φωτογραφίες 9, 10 και 11). Πρόκειται για τους μεγαλύτερους, των οποίων η

κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη. Επιπλέον, είναι χωροθετημένοι σε τακτά

διαστήματα, εξυπηρετώντας όλη τη συνοικία (Χάρτης Π-Ι). Με τον τρόπο αυτό

καλύπτονται τόσο οι ανάγκες των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι μαρίνες αυτές, πρέπει να επεκταθούν, να βελτιωθεί το κρηπίδωμά τους όπου

χρειάζεται, και να αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως ηλεκτροφωτισμό,

βρύσες με πόσιμο νερό και γραμμ~ς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.

Επίσης, λόγω της μετατροπής του παραλιακού άξονα σε πεζοποδηλατόδρομο, είναι

αναγκαία για την πρόσβαση στις τρεις αυτές μαρίνες η πρόβλεψη παρόδιων

λωρίδων που θα συνδέονται με το δίκτυο κυκλοφορίας τροχοφόρων της συνοικίας

και θα προορίζονται για χρήση μόνο από τα οχήματα που κατευθύνονται στις

μαρίνες, Αναλυτικότερα, η πρώτη από τις τρεις μαρίνες συνδέεται μέσω μιας,

παράλληλης με τον πεζοποδηλατόδρομο, παρόδιας λωρίδας 6μ., με τη βασική

συλλεκτήριο, στο σημείο που συναντώνται οι οδοί Παπαδάκου και Αριστοφάνους.

Η πρόσβαση των οχημάτων στη δεύτερη μαρίνα γίνεται υποχρεωτικά μέσω

πεζόδρομου και διάνοιξης περίπου 20 μέτρων επί του πεζοποδηλατόδρομου. Κατά

παρόμοιο τρόπο, τα οχήματα που κατευθύνονται στην τρίτη μαρίνα διασχίζουν

έναν πεζόδρομο και στη συνέχεια χρησιμοποιούν το χωματόδρομο που υφίσταται

παραπλεύρως της Λεμάν και οδηγεί στη μαρίνα. Τέλος, πρέπει σε καθεμιά από

αυτές να υπάρχει ένας μικρός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, που είναι
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ΦωΤσΥρα.φία 9: Υφιστάμενη μαρίνα στο βόρειο άκιχ> των Νέων

ΩαΥασών. προτεινόμενη να αξιοποιηθεί

ΦωΤοΥραφία 10: Υφιστάμενη μαρίνα στο μέσο των Νέων Παγασών,

προτεινόμενη να αξιοποιηθεί

Φωτoypcιφία 11: Υφιστάμενη μαρίνα στο νότιο άκρο των Νέων ΠαΥασών,

χροτεινόμενη να αξιοποιηΟεί
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απαραίτητος, για τη μεταφορά του αλιευτικού εξοπλισμού ή ακόμη και των ίδιων

των σκαφών. Μεγαλύτεροι χώροι στάθμευσης έχουν πρoταθε~ άλλωστε, σε

σχετικά κοντινή απόσταση μέσα στον οικισμό (Χάρτης Π-Ι).

Κατά δεύτερο λόγο, προτε,νεται η αξιοποίηση της παραλίας. Ειδικότερα,

υπάρχουν παραλίες που σήμερα δε χρησιμοποιούνται, αλλά έχουν ωραία θέα και

δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν για κολύμβηση (Χάρτης A-19). Αυτές θα πρέπει

να διαμορφωθούν και να αναδειχθούν κατάλληλα, δηλαδή να καθαριστούν και να

αποψιλωθούν όπου χρειάζεται, ώστε να χρησιμοποιούνται στο εξής από τους

κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Βέβαια, κάποιες από αυτές δεν είναι

εύκολα προσβάσιμες, γι αυτό είναι ανάγκη να διανοιχτούν μονοπάτια. Υπάρχει,

μάλιστα, μια ακτή, δίπλα στην πλαζ του ΕΟΤ στην οδό Παπαδάκου, όπου

προτείνεται να χωροθετηθούν παιχ'>'ίδια θαλάσσης, καθώς διαθέτει αμμουδιά μέσα

και έξω από τη θάλασσα και κατάλληλο βάθος νερών (Χάρτης Π-Ι). Γενικά, στις

ακτές που διαθέτουν αμμουδιά και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για κολύμβηση, θα πρέπει να τοποθετηθούν ντους, αποδυτήρια,

ομπρέλες και να γίνουν γήπεδα βόλευ, όπου οι διαστάσεις της ακτής το επιτρέπουν,

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λουομένων. Επίσης, είναι σημαντικό όλες οι

ακτές να καθαρίζονται τακτικά από την υπεύθυνη υπηρεσία του Δήμου Βόλου και

να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, ώστε να αποφευχθούν οι διάφορες οχλήσεις

και ρυπάνσεις, όπως και οι κίνδυνοι που οι τελευταίες μπορούν να προκαλέσουν

στη δημόσια υγεία.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες ΖΕΚ,

μπορούν να αναβαθμίσουν την περιοχή και να την τονώσουν τουριστικά. Οι

μελετητές, τέλος, θεωρούν σκόπιμη την εφαρμογή δύο ακόμη μέτρων, οι οποίες

όμως ξεφεύγουν από την πολεοδομική σκοπιά αντιμετώπισης της περιοχής

μελέτης. Για το λόγο αυτό αναφέρονται απλά ως ιδέες που θα μπορούσαν να

αξιοποιηθούν από το Δήμο Βόλου σε συνεργασία με τους κατοίκους της

πολεοδομικής ενότητας. Συγκεκριμένα, σε μια από τις ακτές μπροστά από το άλσος

των Πευκακίων υπάρχει μια προβλήτα, που σήμερα δε χρησιμοποιείται και δε
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότηrα Νέων ΠαΎασών - Δημητριάδας:

πολιτική, σχέδιο δράσης, επΙ111ώσεις

βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Θα μπορούσε, όμως, να επιδιορθωθεί και να

χρησιμοποιείται για ψάρεμα, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να υπάρχει εκεί τους

καλοκαιρινούς μήνες ένα μικρό σκάφος που να μεταφέρει, έναντι κάποιας μικρής

αμοιβής, τουρίστες που επιθυμούν να ψαρέψουν σε λίγο βαθύτερα νερά σε άλλα

σημεΙα του κόλπου. Μια δεύτερη ιδέα είναι η χρησιμοποίηση, κατά τη θερινή

περίοδο και σε τακτά χρονικά δ~αστήματα, μικρών σκαφών για τη μεταφορά

ατόμων από τις δύο συνοικίες στο κέντρο της πόλης του Βόλου, όπου υπάρχει

σκάλα για σκάφη, και αντίστροφα. Έτσι, θα βελτιωνόταν η σύνδεση της περιοχής

με την υπόλοιπη πόλη και, επιπλέον, θα εξυπηρετούνταν άτομα που δε διαθέτουν

ιδιωτικό μέσο μετακίνησης ή όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν κάποια από τις ακτές

της πολεοδομικής ενότητας.

1.2.4. Προτεινόμενη παρέμβαση στα πλαίσια της τέταρτης επιδίωξης

Με σκοπό τον την άρση των τάσεων απομόνωσης και εγκατάλειψης που

χαρακτηρίζουν την πολεοδομική ενότητα, κρίνεται από τους μελετητές ότι θα

πρέπει να βελτιωθεί η σύνδεση των δύο συνοικιών με την υπόλοιπη πόλη του

Βόλου. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενοι τρόποι

επικοινωνίας ή να δημιουργηθούν νέοι, αν αυτό είναι δυνατό.

Σήμερα, ο μόνος τρόπος σύνδεσης είναι μέσω του υφιστάμενου οδικού

δικτύου, Κατά συνέπεια, η πρόταση των μελετητών εξετάζει αρχικά τις

δυνατότητες μεγαλύτερης αξιοποίησης αυτού. Η μοναδική εφικτή λύση στην οποία

καταλήγει η ανάλυση είναι η κατασκευή ποδηλατόδρομου και διαπλατυσμένου

πεζοδρομίου παράλληλα με τη λεωφόρο Αθηνών, όπως προαναφέρθηκε, που θα

συνδέει την πολεοδομική ενότητα με το κέντρο του Βόλου. Θεωρείται ότι, έτσι, θα

διευκολυνθεί ως ένα βαθμό η μετακίνηση των κατοίκων. Βέβαια, η απόσταση δεν

είναι μικρή, αλλά μπορεί να καλυφθεί από πεζό.
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Πρόταση πολεΟι)Οflικιίς παρεμβασης στηιι ειιότητα Νi:ωιι Παγασώιι. tJημηφΙΜaς:

πολιτική, σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

Επίσης, ένα άλλο μέτρο που μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία είναι η

πύκνωση της αστικής συγκοινωνίας, ιδιαίτερα τις ώρες εκείνες που υπάρχει μεγάλη

ανάγκη για μετακίνηση των κατοίκων, όπως είναι οι ώρες που οι κάτοικοι

μετακινούνται για να πάνε ή να επιστρέψουν από τις εργασίες τους και οι ώρες

λειτουργίας της αγοράς. Σήμερα, η εξυπηρέτηση των κατοίκων δεν είναι

ικανοποιητική, καθώς η συχνότητα της αστικής συγκοινωνίας κυμαίνεται από μισή

έως μία ώρα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται τα αστικά δρομολόγια να γίνουν

συχνότερα, κάθε δεκαπέντε λεπτά τις ώρες αιχμής και κάθε μισή ώρα τις υπόλοιπες

ώρες. Ακόμη, κρίνεται ότι η αστική συγκοινωνία δεν πρέπει να σταματάει νωρίς,

ώστε να μην περιορίζονται οι επιλογές των κατοίκων, που, εξαιτίας της

απομακρυσμένης θέσης της πολεοδομικής ενότητας, χρειάζονται απαραιτήτως την

αστική συγκοινωνία, σε περίπτωση που δε διαθέτουν αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

Σιlμερα, η συγκοινωνία σταματάει στις 10:20 μ.μ. και προτείνεται να σταματάει

τουλάχιστον μια "ψα αργότερα. δηλαδή περίπου στις 11 :30 μ.μ ..

Τέλος, η απομόνωση και ο προαστιακός χαρακτήρας της περιοχής θα

μπορούσε να μετριαστεί, μέσω της υιοθέτησης μέτρων που θα έλξουν νέο

πληθυσμό και περισσότερους επισκέπτες. Σύμφωνα με τη γνώμη των μελετητών, η

πρώτη και ίσως ουσιαστικότερη ενέργεια που πρέπει να γίνει προς αυτή την

κατεύθυνση είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και η

κατασκευή του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού. Επίσης, η αξιοποίηση των

τουριστικών δυνατοτήτων της ενότητας θα λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης

και, επομένως, θα συμβάλλει σημαντικά στην άρση των υφιστάμενων τάσεων

απομόνωσης.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιμέρους στόχοι και οι αντίστοιχες

λύσεις.
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Πίνακας 28: Συνοπτική παρουσίαση των επιδι(ίιξεων, των επιμέρους στόχων και των ΠPOΤCΙνόμενων μέτρων και παρεμβάσι.:ων

ΕΠΙΔΙΩ=-ΕΙΣ ΕΠΙΜΕΙ'ΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ J\ιlETlJA - ΠΑΙΙ Εl\1υΑΣΕΙΣ

1. Αντιιιετώπιση των προβλlllιάτων 1. Βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζιίnι - α. Δllμιοιψγία δικτύου πεζοδρόμων

"-ϊ.!κλοφορίας με τη δημιουργία ασφαλείς συνθ11κες μετακί\'ησης β. Κατασl(ευι) πεζογέφυρας στη Δηιιητριάδα

οργανωμένων χώρων στάθμευσης

και την πεζοδρόμηση

δευτερευουσών δρόμων

..............................•.........-........................................................... .............- ..........._.........._..................•..............._.........._......................................_...._•••.•.....•..........._........_............
2. Βελτίωση της κυκλοφορίας των τροχοφόρων - α. Ρύθμιση του κύριου οδικού δικτύου (διαπλατύνσεις - νέες

άνετη και ανεμπόδιστη κίνιιση διανοίξεις)
..............................._...._........................................................... .._..••.............. .......•............................_.......__..... ._............_.............._.._._--_.__.__....._......-..._.......-._.......__._.
3. Απαλλαγι1 από τιι διερχόμενη κυκλοφορία α. Οδικό δίκτυο συλλεκτηρίων

...............................__..........._............................._............................._........... ._..._._ ......_.__......_...._.................................__...._.._-_......_._...._.................•..••••._......._.......__...
4. Αντιμετώπιση του πrοβλ11ματος στάθμευσης α. Δημιουργία χώρων στάθμευσης

β. Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης
..._...................._._.................................................................._......._.... . ..._._.__.._..........-........................................_....................._..._.................._......_._.........._...._......
5. Επαφ ι1 με το θαλάσσιο μέτωπο α. Δηιιιουργία παραλιακού πεζοποδllλατόδρομου

2. rlΊΟ, ιισl 1 των ΧΡ llσc.ων γης "αl 1. Χ(lφοΟέτησll ΚΟΙ\,(I)\'.ΚΟ\) ι:ξοπλισμηύ α. Χ(lφοΟf.τηση ε,,""ΠαιδευΤΙK~)ν χιίφων, πλατει<ίJν, χώρων παιδlΚ11ς

των τυχόν υπαρχουσών χαράς, πάρκων, αθλητικών εγκαταστάσεων και αίθουσας πολλαπλών

δυσλειτουργιών και συμπλΙ1ρωσll χρ ι1σεων.

των ελλείψεων οε υποδομιι και

εξοπλισμό
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27)υνεχεια πινακα

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟ! ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΕΜIJΑΣΕΙΣ

2. Βελτίωση της τεχνικιις υποδομJις α. Αντικατάσταση παλιιί)Υ σωλΙ1νων ύδρευσης και πύκνωση του

υφιστάμενου δικτύου

β. ΚατασκευΙ1 δικτύου ομβρίων

γ. Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ

δ. ΤοποΟέΤl1ση ε\'Vιά νέων καρτοτηλεφώνων

ε. ΤοποΟέτηση κάδων ανω..-ύκλωσης για xαρτ~ γυαλί και μέταλλο

στ. Ηλει..,ροφωτισμός οδικού διι..-τύου και χώρων κοινωνικού

εξοπλισμού

Η••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • ••• ···_··.··.·.·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... ...........................•.•.........•.........._.... ..._......_...................•........_._.._....._-_....._...._....._...__..............
3. Άρση του φαινομένου διωωΠ11ς της οικισΤΙΚ11ς α. Ένταξη στο σχέδιο πόλης των εκτός σχεδίου περιοχών που

συνέχειας στις Νέες Παγασές βρίσκονται μέσα στον οικισμό των Νέων Παγασών
.....-.-.._.__........_..._--_..................__ ...._.................._...... ...._....._.... ...... .._ ...__...............•.__ ._....•.......__......_-_...................•-......._..................•...._.......•........_.._.••......_. ....._.
4. Ρύθμιση των όρων δόμησης α. Ρύθμιση του Σ.Δ. και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης

παραπλεύρως της Αθηνών, στη ΖΕΚ τουρισμού, στη ΖΚΣ, στις ΖΥΣ

και στη ΖΟΕ

β. Ρύθμιση της οικοδομlΚΙ1ς γραμ,Η1ς στη λεωφόρο Αθηνών, στην

Πευκακίων, στο κύριο οδικό δίι..ιυο, στον παραλιακό άξονα και στο

Αλυγαρόρεμα

(Σ



(Συνέχεια πίνακα 27)
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

5. Λειτουργιιa'ι ρύΘμιση των χρι'ισεων γης

ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΕΜΙΙΑΣΕΙΣ

α. Δημιουργία ΖΕΙ< για ΤΟ\' τουρισμό στις Νέες Παγασές

β. Δημιουργία Ζει< για δραστηριότητες αναψυχιις και εμπορικά

κατασnΊμrLτα στις Νέες Παγασές

Υ. ΔημωlφΥια Ζ!ΞΚ Υ\11 r.μπσΡΙKιΊ κατασηΊ,ιατα στις Νέες ΠαΥασές

δ. Περιορισμός ΖΚΣ στις Νέες Παγασές

ε. Δημιουργία 2ΜΣ παραπλέυρως της λεωφόρου ΑΟlιvών, στη

Δημητριάδα και στη ΖΕΚ Υια δραστηριότητες αναψυχιΊς και

εμπορικά κατασηίιιατα στις Νέες Παγασές

στ. Δημιουργία ΖΥΣ στη Δημητριάδα και στις Νέες Παγασές

ζ. Θεσμοθέτηση ειδικών χριΊσεων στη 2ΜΣ στη Δημητριάδα

η. Ορισμός στ. με χριΊσll πολεοδομικό κέντρο

..............................................................................................................................................................................................._ .
6. Αντιμετώπιση των πrοnλημάτων ρύπανσης· α. Απομάκρυνση 1Ί ηχομόνωση κέντρων διασκέδασης

όχλησης n. Κατεδάφιση ερειπίων και παλιού φάρου

γ. Δενδροφύτευση στο ψιΊιια της παραλίας πριν το ναυπηγείο

μικρών σκαφών για την αντιμετώπιση της οπτικιις ρύπανσης

δ. Μετατόπιση της οlκοδοιιι""Ίς γραιιιιlΊς γύρω από το κύριο οδικό

δίκτυο
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ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΕΜΟΑΣΕΙΣ

3. Ενίσχυση και κατάλληλη Ι. Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων α. Δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου για την ανάδειξη

αξιοποίηση των τουριστικι\)ν αρχαιολογιι({;}ν xr;JProv

δυνατοηΊτων της περιοχιις,

ιδιαίτερα των Νέων Παγασών
..-.._-_......._........-.............._.........-......._.•....•......•._....•..•....•........•••....•.•.... .._._.-_._._....- ........__.._._-..-......_.............•...................._..._--_....._.._....__......_--_.
2. Αξιοποίηση τμημάτων παραλίας με θέα 'Ι α. Διαμόρφωση παραλίας και δημιουργία μονοπατιών για πρόσβαση

κατάλληλων για κολύιιβηση στην α,,'-ΤΙ1

β. Παιχνίδια Οαλάσσης

..._......................................... ·........_.._· ...............·..··.··w,,·••···.····_······......._.· . ................................................................................................----..._....__..._----_.....-
3. Δημιουργία κατάλληλου χώρου για ελλιμενισμό α. KataaKEU1} τριών μαρίνων

των βαρκών και των μικρών σκαφών

......._....._.__..._............._......_..........._............._..__ ..........._....__.................. .._................_......_.....__.............................._.....__._._---_.--_.... --
4. Πελτίωnη της εξllπηri:τηnης τω\' CntaKf.ίttI;n' ως α. Ζεκ τοιφισμού

προς την τουριστιιal υποδομιΊ β. Ζεκ αναψυχιις και εμπορικών κατασΏnιάτων

4. Ενσωμάτωση της πολεοδομΙ"'-lις ι. Καλύτερη σύνδεση με την υπόλοιπη πόλη του α. Δημιουργία παραλιακού πεζοποδηλατόδρομου

ενόΏιτας στην πόλη του Βόλου και Βόλου .. μέτρα για την έλξη νέου πληθυσμού β. Ι3ελτίωση Ώις εξυπηρέτησης από την αστι",'Ί συγκοινωνία

άρση της τάσης απομόνωσης και

εγκατάλειψης που υπάρχει σΊΙιιερα.

(Συνέχεια πίνακα 27)
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Πρόταση παλεοδομικ/;ς παρέμβασης στ"ν ενότηrα Νέων Παγασών - Δημητριάδα,:

πολιτικ/ί. σχέδιο δράση,. εΠΙίΠώσει,

Ι.Ι. ΠΡΟΤΕΡΑ1ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα και οι παρεμβάσεις που προτείνονται από τους μελετητές για την

περιοχή μελέτης, είναι απαραίτητο να κατασκευαστούν και να υλοποιηθούν στο

άμεσο μέλλον, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ώστε να μην παρεμποδιστεί η

ανάπτυξη της περιοχής. Βέβαια, δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν όλα

ταυτόχρονα, καθώς η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων την

ίδια χρονική στιγμή είναι ανέφΙK'CΗ στην πραγματικότ/τα. Για το λόγο αυτό, οι

μελετητές προσπάθησαν να εντάξουν τις διάφορες παρεμβάσεις σε διαδοχικές

φάσεις υλοποίησης, ανάλογα με τη σπουδαιότητα της κάθε μίας από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι φάσεις αυτές αφορούν μόνο τα φυσικά έργα, που

χρειάζονται κατασκευή. Όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα θεσμικού επιπέδου,

αυτά θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή.

Έτσι, είναι προφανές ότι η κατασκευή του οδικού δικτύου, δηλαδή των

απαιτούμενων διανοίξεων και διαπλατύνσεων δρόμων και πεζόδρομων, μπορεί να

γίνει μόνο σταδιακά. Ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν κάποιες προτεραιότητες στο

πρόγραμμα κατασκευής, ώστε οι δρόμοι που θα υλοποιηΘούν πρώτοι να είναι αυτοί

που έχουν το σημαντικότερο ρόλο για την πολεοδομική ενότητα. Σύμφωνα με την

άποψη των μελετητών, τέτοιοι είναι οι δρόμοι που ανήκουν στο κύριο οδικό δίκτυο

δρόμων και πεζόδρομων. Συγκεκριμένα, στις Νέες Παγασές είναι άμεση ανάγκη να

κατασκευαστεί ο συλλεκτήριος άξονας, που εκτείνεται παράλληλα με την παραλία,

καθώς και ο παραλιακός πεζοποδηλατόδρομος, ώστε να απομακρυνθεί η

διερχόμενη κίνηση και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πεζών, κατοίκων και

επισκεπτών. Απαραίτητη είναι, .ακόμη, η κατασκευή του κεντρικού χώρου

στάθμευσης στο στ. 122. Στη Δημητριάδα είναι μεγάλης σημασίας να

κατασκευαστεί ο δρόμος και ο πεζόδρομος που θα συνδέει τα δύο τμήματα της
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Πρόταση πολεοδομικιίς παp~ιιβασης στην ενοτητα Νέων Παγασών - Δημl/τριάδας:

πoλιrΙKιί. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

συνοικίας, αριστερά της λεωφόρου Αθηνών, ώστε να ελαφρυνθεί η κίνηση στην

Αθηνών, όπως και ο εγκάρσιος άξονας της οδού Πάφου. Επίσης, είναι επείγον να

γίνει η πεζογέφυρα στην Αθηνών για την ασφάλεια των μετακινήσεων των πεζών.

Τέλος, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο συνοικιών, θα πρέπει

να κατασκευαστεί άμεσα ο πεζοποδηλατόδρομος στο άλσος των Πευκακίων.

Σημειώνεται, βέβαια, ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλος συντονισμός μεταξύ

των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, ώστε το οδικό δίκτυο να

κατασκευαστεί μετά την τοποθέτηση ή συντήρηση των διαφόρων δικτύων που

χρειάζεται η περιοχή (π.χ. δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.).

Εκτός του οδικού δικτύου, όλος ο προτεινόμενος κοινωνικός εξοπλισμός

αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας. Τέλος, τα έργα για την τουριστική

αξιοποίηση, κυρίως η διαμόρφωση των ακτών και το αρχαιολογικό πάρκο, δεν

πρέπει, επίσης, να καθυστερήσουν.

1.2. ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΣ ΕΡΓΩΝ

Στην παραγραφο αυτή γίνεται μια προσπάθεια από τους μελετητές να

υπολογιστεί το κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Στις

τελευταίες δε συμπεριλαμβάνονται όσες είναι κοινές με εκείνες των Πολεοδομικών

Μελετών των δύο συνοικιών. Βέβαια, τα ποσά που υπολογίζονται αποτελούν

εκτιμήσεις με βάση τις τιμές που ισχύουν αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο στην

αγορά και όχι ακριβείς μετρήσεις. Οι τιμές αυτές δόθηκαν στους μελετητές από

υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου και της Νομαρχίας

Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, έχουν υπολογιστεί οι επιφάνειες που χρειάζεται να

απαλλοτριωθούν, ώστε να αποκτηθεί η αναγκαία γη για τη νέα χάραξη του οδικού

δικτύου και τη χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισμού. Στη συνέχεια έγινε μια

προμέτρηση του κόστους απαλλοτρίωσης, καθώς και του κόστους κατασκευής,
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σύμφωνα με τις ,τιμές που προαναφέρθηκαν, καθώς και με τις ισχύουσες στην

περιοχή τιμές για απαλλοτρίωση. Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι επιφάνειες που

προέρχονται από κοινόχρηστους χώρους. Οι τιμές αυτές και ενδεικτικός

προϋπολογισμός των έργων παρουσιάζονται στους πίνακες 29 και 30.

Πίνακας 29: Ενδεικτικές τιμές απαλλοτρίωσης και κατασκευής τεχνικής και

κοινωνική'- υποδομής
~

Τιμές απαλλοτρίωσης Τιμές κατασκευής

(δρχ. ανά τ.μ.) (δρχ. ανά τ.μ.)

ο.τ. Δημητριάδας ]3.000 -
στ. Νέων Παγασών με πρόσοψη στις οδούς

Βάκχου, Ηρ. Πολυτεχνείου, Παπαδάκου, Β. 22.000 -
Γεωργίου και Λεμάν

Υπόλοιπα στ. Νέων ΠαΥασών ]6.000 -
Δρόμος (διάνοιξη 11 διαπλάτυνση) . 4.590

Πεζόδρομος (διάνοιξη lj διαπλάτυνση και

πλακόστρωση) - ] ].000

Μαρίνα - 30.000.000 συνολικά

Πλατεία - ]0.000

ΠαιδΙΚ11 χαρά - ]5.000

Πάρκο - ]0.000

Αθλητικές εγκαταστάσεις - ]5.000

Σχολείο . 200.000

Αίθουσα πολλαπλών χΡ11σεων - 200.000

Χώρος στάθμευσης - ]0.000
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ΠηΥη: Υπαλληλοι των τεχνικων υπηρεσιων του Δημου Βολου και της Νομαρχιας ΜαΥνησιας

J

Σημειώνεται ότι το κόστος απαλλοτρίωσης των δρόμων στην

πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που υπολογίζεται, λόγω των

εισφορών σε γη των ωφελούμενων ιδιοκτητών, που προκύπτουν από τη διαδικασία

της αυτοαποζημίωσης που ισχύει με το π.δ. του 1923.
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δλλΟ ΕΠίναι<ας 3 .
κτιμηση κοστους απα οτριωσηι:; και κατασκευης της ΠΡOτεινOμεVΗς τεχvικης και κοινωνικηζ υΠΌ ομης.

AΠAAΛOTPlΩΣΙΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΤΙΙΡΙΙΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Ειιβαδό (τ.ιι.) Κόστος (δρχ.) Εμβαδό (τ. μ.) Κόστος (δρχ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ νΠΟΔΟΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ

Δρόμοι 8 Ι 0,5 10.536.500 810,5 3.720.195 14.256.695 Δε συμπφιλαιιnάνεται η οδός Πευκακίων,

Πεζόδρομοι 436 5.668.000 12ΙΟ Ι 3.3 Ι 0.000 18.978.000 γιατί 11 διαπλάτυνα!) της γίνεται στη ζόJvη του

ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ πορθμείου ι;:αt του αιγυαλού ..Έτσι δεν είναι

Δρόμοι 663+6922,37 14.586.000+110.757.920 5946, Ι 2 27.292.690 152.636.6 ΙΟ γνωστό το κόστος απαλλοτρίωσης. Το ι.:όστος

Πεζόδρομοι 292+1757 6.424.000+28. Ι 12.000 5757 63.327.000 97.863.000 κατασκευιΊς υπολογίζεταισε 646.234.870 δρχ.

Μαρίνες (3) - - - - 90.000.000
------------ -----------

_______________ _ ________ L __________

----------~--------------------------_.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗνηΟΔΟΜΗ

ΔΗΜΙ-JTΡΙΑΔΑ

Πλατείες 780 10.140.000 Ι Ι 13,25 11.132.500 2 1.272.500

Παιδικές χαρές 429 5.577.000 429 6.435.000 12.012.000

Αθλητικές

εΥι;:αταστάσεις 2168,65 28. Ι 92.450 2168,65 32.529.750 60.722.200

Χώροι στάθμευσης 2602,Ι 33.832.500 3551,75 3.551.750 37.384.250

Νηπιαγωγείο - - 203 40.600.000 40.600.000



- - -

(Υυνέχεια Πίνακα 29)
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑΤΙΙΙ'ΙΙΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Ε,ιβαδό (τ.ιι.) Κόστος (δρχ.) Εμβαδό (τ.,ι.) Κόστος (δρχ.)

ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ

Πλατείες 2515+224 55.330.000+3.584.000 4014 40.140.000 99.054.000

Παιδικές χαρές 1189 19.024.000 1410 21.150.000 40.174.000

Πάρκα 2659,5 42.552.000 2659,5 26.595.000 69.117.000

Αθλητικές

εγκαταστάσεις 8496,24 135.939.840 8496,24 127.443.600 263.383.440

Χώροι στάθμευσης 947,75+3128,105 20.850.500+50.049.680 6438,48 64.384.800 135.284.980

Γυμνάσιο - Λύκειο 4687,3 74.996.800 980+785 353.000.000 427.996.800

Νηπιαγωγείο 1021,5 16.344.000 245 49.000.000 65.344.000

ΑίΟουσα

πολλαπλών 4226,5 67.624.000 500 100.000.000 167.624.000

χΡ11σεων

ΣΥΝΟΛΟ 46755,915 740.121.190 46717,49 1.073.6 Ι 2.285 1.813.733.475
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Ωστόσο, ακόμη και ο ενδεικτικός αυτός προϋπολογισμός που εκτιμήθηκε

μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογα συμπεράσματα, αν συσχετιστεί με τους κατοίκους

και την έκταση της περιοχής μελέτης. Έτσι, οι αντίστοιχες αναλογίες που

προκύπτουν είναι 747.315 δρχ.ικάτοικο το 1997,462.805 δρχ./κάτοικο το 2007 και

16.328 δρχ.lστρ.. Είναι προφανές ότι το κόστος που αναλογεί σε κάθε κάτοικο της

περιοχής μελέτης για την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, είναι ιδιαίτερα

υψηλό σήμερα, αλλά μειώνεται σημαντικά μετά απο δέκα χρόνια, που αυξάνεται η

πυκνότητα του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το κόστος κατοίκησης

στην περιοχή είναι πολύ μεγαλύτερο της τιμής αγοράς ενός ακινήτου. Αυτό δεν

είναι κατ' ανάγκη αρνητικό, αφού σημαίνει ότι προσδίδεται η ίδια σημασία στο

δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, από τον οποίο εξαρτώνται οι συνθήκες ζωής, όσο

και στον ιδιωτικό. Θα ήταν ιδανικό αν τα δύο αυτά κόστη ήταν περίπου

ισοκατανεμημένα. Τότε θα ήταν δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας των αστικών

περιοχών κατοικίας, που πλήττονται συνliΟως σήμερα από μια πληθώρα

προβλημάτων, παρεπόμενων του κακού σχεδιασμού.

1.3. ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων ανέρχεται σε

1.813.733.475 δρχ.. Είναι προφανές, σύμφωνα με τον πίνακα 29, ότι ένα ποσό

αυτού του μεγέθους είναι αδύνατο να καλυφθεί απο τους πόρους του Δήμου

Βόλου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν κάποιες άλλες πηγές

χρηματοδότησης, που θα καλύψουν ένα μέρος ή ακόμη και το σύνολο των έργων.

Οι μελετητές θεωρούν ότι η συνολική προτεινόμενη παρέμβαση θα

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί καtά ένα σημαντικό ποσοστό, όπως 70%, από το

αναμενόμενο Γ' ΚΠΣ ή "Πακέτο Σαντέρ". Το υπόλοιπο 30% είναι δυνατό να

προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους. Άλλωστε, όπως

προαναφέρθηκε, ένα μεγάλο μέρος του κόστους απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη ή
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διαπλάτυνση του οδικού δικτύου θα προέλθει από τις εισφορές σε γη και χρήμα

των ωφελούμενων ιδιοκτητών. Επίσης, μια μικρή εισροή πόρων μπορεί να

προέλθει και από .άλλους φορείς, για συγκεκριμένα έργα. Έτσι, η χρηματοδότηση

της κατασκευής των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων θα μπορούσε να

εξασφαλιστεί από τον ΟΣΚ. Επιπλέον, ο ΕΟΤ, που έχει σαν αποστολή την

οργάνωση και αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας, μπορεί να

παράσχει ένα μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων πόρων για την αναβάθμιση και

αξιοποίηση των μαρίνων και της παραλιακής ζώνης γενικότερα.

Υπάρχει, τέλος, ένα άλλο ταμείο, το ΕΤΕΡΠΣ, που τελεί υπό την εποπτεία

του ΥΠΕΧΩΔΕ και επιδοτεί τους διάφορους ΟΤΑ για εκτελέσεις έργων που

εξυπηρετούν την εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων.
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών - Δημηrριάδας:

πολιτικιί. σχέδιο δράσης, επι;:rώσεις

Ι. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Όπως αναλύθηκε στην πρώτη ενότητα, το ζήτημα των επιδράσεων που

επιφέρει μια πολεοδομική παρέμβαση, ακόμη και μικρής κλίμακας, σε μια περιοχή

είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα πρέπει, λοιπόν, να εξετάζονται αυτές όχι μόνο

θεωρητικά, αλλά επιπλέον να ποσοτικοποιούνται μέσω της χρήσης διαφόρων

μοντέλων αξιολόγησης, όπως είναι για παράδειγμα η ανάλυση κόστους - οφέλους.

Στην παρούσα εργασία δεν κατέστη δυνατή μια τέτοια ποσοτικοποίηση.

Εξετάζονται, βέβαια, οι επιδράσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να επιφέρει η

πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης εκ μέρους των μελετητών στην περιοχή

μελέτης, ώστε η εργασία να είναι κατά το δυνατό πιο ολοκληρωμένη, αλλά μόνο σε

θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις των

διαφόρων προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το οδικό δίκτυο της πολεοδομικής ενότητας, η

ρύθμιση και διευθέτηση αυτού, μέσω των προτεινόμενων διανοίξεων και

πεζοδρομήσεων και η νέα απορρέουσα ιεράρχηση έχει σαν αποτέλεσμα την

απαλλαγή, σε μεγάλο βαθμό, από την ανεπιθύμητη διερχόμενη κυκλοφορία. Στις

Νέες Παγασές η παρέμβαση είναι πιο δραστική, ενώ στη Δημητριάδα το πρόβλημα

δεν είναι δυνατό να επιλυθεί τελείως, όσο η λεωφόρος Αθηνών εξακολουθεί να

χρησιμοποιείται, όπως σήμερα, ως ένας βασικός υπερτοπικός άξονας που συνδέει

το Βόλο με την Αθήνα. Τουλάχιστον, μέσω της πρότασης βελτιώνεται η

κυκλοφορία των πεζών, οι οποίοι μετακινούνται πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια και

χωρίς σημαντικές διακοπές της κίνησής τους. Επιπλέον, το μειωμένο ποσοστό των

δρόμων οχημάτων συγκριτικά με αυτό των πεζοδρόμων, σε συνδυασμό με την

ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και την απαγόρευση της παρόδιας

στάθμευσης, αποθαρρύνει τη χρήση αυτοκινήτου, περιορίζοντας, επομένως, την
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αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και μειώνοντας τις πιθανότητες τροχαίου

ατυχήματος.

Η ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, άλλωστε, είναι μια προφανής

επιλογή στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για μια σειρά λόγων.

Καταρχήν, ενθαρρύνει τους κατοίκους ή τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τα

αστικά λεωφορεία, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των οχημάτων ιδιωτικής

χρήσης, Συνεπώς, μειώνεται η εκπομπή καυσαερίων και η ηχητική ρύπανση και

γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και οδικού χώρου. Επιπλέον, όμως του παραπάνω

πλεονεκτήματος, δημιουργείται και κοινωνικό όφελος για όσους δεν έχουν είτε δε

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο. Αυτοί είναι κυρίως άτομα της τρίτης

ηλικίας, νεαρά άτομα κάτω των 18 ετών και άτομα με αναπηρίες. Κατά παρόμοιο

τρόπο η παρουσία του ποδηλατόδρομου μπορεί να έχει θετικές συνέπειες στους

κατοίκους και το περιβάλλον της περιοχής.

Επίσης, το νέο κυκλοφοριακό δίκτυο πετυχαίνει να εξασφαλίσει την επαφιi

και σύνδεση των πεζών με το θαλάσσιο μέτωπο, που πριν ήταν αδύνατη λόγω της

χρήσης της παραλιακής οδού από τροχοφόρα. Ακόμη, βελτιώνει το επίπεδο

εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών, παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα σημεία

της πολεοδομικής ενότητας. Τέλος, συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής,

ακολουθώντας τη λογική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Βέβαια, το οδικό δίκτυο δε μπορεί να εξεταστεί ως ένα σύστημα αποκομμένο

από τον υπόλοιπο χώρο της περιοχής, δηλαδή το χώρο των οικοδομικών

τετραγώνων; που χρησιμοποιούνται για τη χωροθέτηση των χρήσεων γης. Η

συνολική επιφάνεια που προκύπτει, ο αστικός χώρος στην ουσία, αποτελεί ένα

δυναμικό σύστημα, που μεταβάλλεται συνεχώς, επηρεάζον και επηρεαζόμενο από

τις αμφίδρομες ροές μεταξύ των φυσικών και τεχνητών του στοιχείων. Οι

χωροθετήσεις, για παράδειγμα, των διαφόρων εμπορικών δραστηριοτήτων

εξαρτώνται από τη μορφή του οδικού δικτύου, αλλά πολλές φορές επιδρούν και σε

αυτό, όπως αυξάνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας την ανάγκη για

διαπλάτυνση του δρόμου.
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Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης η διάνοιξη του βασικού, παράλληλου

με την παραλία, συλλεκτήριου άξονα αναμένεται να δώσει ώθηση στη δόμηση και

κατοίκηση των δύο ακραίων τμημάτων των Νέων Παγασών, λόγω της βελτίωσης

της σύνδεσής τους με το κεντρικό τμήμα. Θα επεκταθούν, έτσι, οι υφιστάμενοι

πυρήνες κατοικίας. Το γε:Υονός αυτό θα έλξει με τη σειρά του νέες χρήσεις.

Ιδιαίτερα στα Ο.Τ. που προτείνεται η χρήση του πολεοδομικού κέντρου ή ανήκουν

στις ΖΕΚ των εμπορικών καταστημάτων και βρίσκονται σε επαφή με το

συλλεκτήριο άξονα θα υπάρχει αυξημένη προσέλκυση των ανάλογων

δραστηριοτήτων. Θα δημιουργηθούν, επομένως, σταδιακά νέοι μικροί πυρήνες

κεντρικών λειτουργιών και η κατοικία θα εξαπλωθεί ομοιόμορφα, καλύπτοντας τα

κενά που υπάρχουν σήμερα. Αντίστοιχες συνέπειες θα έχει στη Δημητριάδα, στο

ηιιiμα δεξιά της Αθηνών, η συνύπαρξη των χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, της

ΖΥΣ και του νέου δικτύου δρόμων και πεζοδρόμων.

Βέβαια, όπως γίνεται συνήθως, η αναμενόμενη αυτή ανάπτυξη θα αρχίσει

πρώτα γύρω από τους κύριους οδικούς άξονες. Το φαινόμενο αυτό, όμως, θα είναι

περιορισμένο και σχετικά ελεγχόμενο, λόγω της χωροθέτησης διαφόρων ζωνών

(ΖΕΚ, ΖΜΣ και ΖΥΣ) που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη δόμηση και σε άλλες

περιοχές. Έτσι, πιστεύεται ότι θα αποφευχθεί η μεγάλων διαστάσεων γραμμική

ανάπτυξη κατά μήκος των βασικών δρόμων.

Γενικά, το οδικό δίκτυο σε συνδυασμό με τους χώρους κοινωνικού

εξοπλισμού, θα αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον των δύο συνοικιών και θα

αυξήσει, τελικά, τη συνολική ελκτικότητα τους. Το γεγονός αυτό επιφέρει μια σειρά

αλυσιδωτών επιδράσεων, θετικών κατά κύριο λόγο, σε όλους τους τομείς, τον

οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολεοδομικό και τον περιβαλλοντικό.

Καταρχήν, μια πρώτη ουσιαστική συνέπεια της αναβάθμισης της

πολεοδομικής ενότητας θα είναι η αύξηση της αγοράς οικοπέδων και ακινήτων, με

σκοπό τη χρήση τους κυρίως για κατοικία. Θα αυξηθεί, ακόμη, το ποσοστό των

κατοικιών που δεν ιδιοκατοικούνται, σJJ..ά νοικιάζονται. Η συνολική ενίσχυση της

χρήσης της κατοικίας θα προκαλέσει μια άνοδο στις τιμές των ενοικίων και των

οικοπέδων, ενώ θα ενισχυθούν οι συναλλαγές για αγοροπωλησίες. Έτσι, θα
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μεγαλώσει η αξία των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών και θα αυξηθούν τα

εισοδήματα όσων διαθέτουν σπίτια προς ενοικίαση. Βέβαια, η συνέπεια αυτή είναι

θετική για τους ιδιοκτήτες, αλλά αρνητική για τους ενοικιαστές

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή θα επιφέρει, επίσης, αύξηση

του μόνιμου πληθυσμού της. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει, με τη σειρά του, τη

ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες εκ μέρους των κατοίκων, καθώς η αύξηση του

πληθυσμού συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης. Έτσι, θα εγκατασταθούν στην

περιοχή νέες δραστηριότητες, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που

δημιουργούνται. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες αυτές θα είναι τόσο καλύτερες

ποιοτικά όσο και πιο εξειδικευμένες, για το λόγο ότι σε περιοχές προαστιακού

τύπου, όπως στην ουσία είναι η πολεοδομική ενότητα που μελετάται, έλκονται

συνήθως πιο υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να

αυξηθούν χρήσεις, όπως ιδιωτικές εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες

(π.χ. ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ιδιωτικά γυμναστήρια κ.λ.π.).

Επομένως, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, που μπορούν να προσφέρουν

δουλειά στους κατοίκους της περιοχής, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα

νεαρά σε ηλικία άτομα, που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την ανεργία. Τελικά,

αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και

της τοπικής οικονομίας γενικότερα., από την οποία, ωστόσο, προκύπτουν οφέλη και

αύξηση εισοδημάτων όχι μόνο για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και για την ευρύτερη

περιοχή με την οποία θα συναλλάσσονται οι κάτοικοι της πολεοδομικής ενότητας.

Τα παραπάνω αποτελέσματα απορρέουν από την γενική ανάπτυξη της

περιοχής που οφείλεται ουσιαστικά στην υλοποίηση του οδικού δικτύου και των

χώρων κοινωνικού εξοπλισμού. Ενισχύονται, όμως, ακόμη περισσότερο από την

αξιοποίηση των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής και ιδιαίτερα της συνοικίας

των Νέων Παγασών. Έτσι, επιπρόσθετα όλων των άΛλων προτεινόμενων

παρεμβάσεων, η δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, η διαμόρφωση και

ανάδειξη των ακτών και η κατασκευή των μαρίνων, αναμένεται να οδηγήσουν σε

αύξηση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας. Αυτή με τη σειρά της θα

προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για παραθεριστικές κατοικίες και γενικά για
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δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. Η συγκέντρωση των τελευταίων,

μάλιστα, είναι δυνατό να έχει δύο παρεπόμενες θετικές συνέπειες, πρώτον την

ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και δεύτερον τη δημιουργία σημαντικών

πόρων για τις δημοτικές αρχές. Επίσης, οι νέες δραστηριότητες που θα

εγκατασταθούν θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και τελικά θα υπάρξει ακόμη

μεγαλύτερη τόνωση της οικονομίας της περιοχής. Τέλος, μια άλλη, συχνά

αγνοούμενη, θετικιι επίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης είναι η βελτίωση της

ποιότητας του περιβάλλοντος γενικότερα, λόγω της επιτάχυνσης της κατασκευής

των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τους κατοίκους.

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της τουριστικής

δραστηριότητας θα πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένη, ώστε να μην επιδράσει

αρνητικά στο περιβάλλον, συντελώντας στην υποβάθμισή του, όχι μόνο από

πλευράς ρύπανσης της θάλασσας ή συσσώρευσης σκουπιδιών κ.λ.π., αλ/ά και από

πλευράς ευρύτερων αλλοιώσεων στην αισθητική του τοπίου, επιβαρύνσεων στην

υποδομή της περιοχής και συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες ή τις λειτουργίες

των φυσικών οικοσυστημάτων. Η τυχόν υποβάθμιση αυτή είναι δυνατόν να έχει

αρνητικές επιπτώσεις στην περαιτέρω ανάπruξη ή και διατήρηση της τουριστικής

δραστηριότητας. Ένα χαρακτηριστικό του τουρισμού, σε σύγκριση με άλλες

δραστηριότητες, είναι η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, συνήθως, στον τόπο

παραγωγής ή προσφοράς τους. Οι τουρίστες και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν ή

"καταναλώνουν" τους τουριστικούς πόρους (παραλίες, μνημεία κ.λ.π.) για αναψυχή,

αλλά και ως αποδέκτες για τα "απόβλητα" (π.χ. σκουπίδια, υγρά απόβλητα,

κυκλοφοριακή κίνηση, θόρυβος κ.λ.π.) που παράγουν. Κατά συνέπεια, οι

επιπτώσεις του τουρισμού χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητα, καθώς

δημιουργούνται τοπικές επιβαρύνσεις, οι οποίες τελικά στρέφονται εναντίον του.

Ωστόσο, θεωρείται ότι 01" 1φοτει'lόμενες από τους μελετητές επεμβάσεις για την

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μελέτης είναι ήπιου χαρακτήρα και

ελεγχόμενες, ώστε, από τη μια, να προκαλέσουν αύξηση των ωφελειών και, από την

άλ/η, να μειώσουν τις π.ιθανές παρενέργειες.
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Πρόταση πολεοδομικης παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασών - .1ημ'lτΡιάδας:

πολιτική, σχέδιο δράσης, tπΙ<πώσεις

CLUSTER ΑΝΑΛΥΣΗ

Η cluster ανάλυση είναι μια πολυμεταβλητή διαδικασία για την ανίχνευση

ομάδων στα δεδομένα. Τα αντικείμενα σε αυτές τις ομάδες μπορεί να είναι

περιπτώσεις ή μεταβλητές. Στην cIus!er ανάλυση περιπτώσεων, ο ερευνητής

επιδιώκει να ταξινομήσει ένα σύνολο αντικειμένων σε ομάδες ή κατηγορίες, χωρίς

να γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό των μελών (πλήθος) κάθε ομάδας, ενώ

πολλές φορές δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των ομάδων (cIus!er). Η clus!er

ανάλυση είναι μια καλή τεχνική για δείγματα ανομοιογενή. Υπάρχουν διάφορες

μέθοδοι για την ταξινόμηση αντικειμένων σε κατηγορίες. Αυτή που

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι η k-means cluster ανάλυση, η οποία

ταξινομεί περιπτώσεις.

Κ-ιηeans ταξινόμηση. Η διαδικασία της k-means cluster ανάλυσης

προσπαθεί να αναγνωρίσει σχετικά ομογενείς ομάδες περιπτώσεων με βάση

επιλεγμένα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που μπορεί να

χειριστεί μεγάλους αριθμούς περιπτώσεων. Αρχίζει χρησιμοποιώντας τις τιμές των

πρώτων k περιπτώσεων του αρχείου δεδομένων ως προσωρινές εκτιμήσεις των

μέσων των k ομάδων (clus!ers), όπου k είναι ο αριθμός των ομάδων (cIus!ers) που

προσδιορίστηκαν από τον χρήστη. Τα αρχικά κέντρα (βάρους) των ομάδων

(clus!ers) σχηματίζονται κατανέμοντας κάθε περίπτωση με τη σειρά στην ομάδα

(clus!er) με το πλησιέστερο κέντρο (βάρους) και ενημερώνοντας εν συνεχεία το

κέντρο (βάρους). Έπειτα, χρησιμοποιείται μια επαναληπτική διαδικασία για να

βρεθούν τα τελικά κέντρα (βάρους) των ομάδων (cius!ers). Σε κάθε βήμα, οι

περιπτώσεις ομαδοποιούνται στην ομάδα (cIuster) με το κοντινότερο κέντρο

(βάρους), και τα κέντρα (βάρους) των ομάδων (clus!ers) υπολογίζονται ξανά. Η

διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να σταματήσουν να υπάρχουν αλλαγές στα

κέντρα (βάρους) ή μέχρι να επιτευχθεί ένας μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. Η

διαδικασία της k-means clus!er ανάλυσης είναι χρήσιμη όταν υπάρχει μεγάλος

αριθμός περιπτώσεων.
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Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η k-means cluster ανάλυση (η

απόσταση κάθε περίπτωσης από τα κέντρα των ομάδων (c!usters) υπολογίστηκε με

βάση την ευκλείδεια απόσταση), σε δύο περιπτώσεις α) την παλαιότητα των

κτιρίων και β) τον αριθμό ορόφων των κτιρίων. Θεωρήθηκε ότι ήταν η

καταλληλότερη για τους εξής λόγους:

• ο αριθμός των περιπτώσεων είναι αρκετά μεγάλος

• έπρεπε να δοκιμαστεί η ταξινόμηση των περιπτώσεων σε 3,4,5,6 και 7 ομάδες

(c!usters), ώστε, κατόταν μετα~ύ τους σύγκρισης, να κριθεί ποια παρέχει την

καλύτερη απεικόνιση (θεωρήθηκε ότι περισσότερες ομάδες (clusters) θα

προκαλούσαν σύγχυση στον αναγνώστη)

• όλες οι μεταβλητές έχουν την ίδια μονάδα μέτρησης.

α) Παλαιότητα Icτιρίων

Ως μεταβλητές εννοούνται οι κατηγορίες της ηλικίας κατασκευής των

κτιρίων (πριν το 1961, ί961-19ϊΟ, 19ϊΙ-1985, μετά το 1985). Ως περίπτωση

λαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των κτιρίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου

ποσοστιαία κατανεμημένος στις παραπάνω μεταβλητές. Έχει υπολογιστεί, δηλαδή,

το ποσοστό (%) του συνολικού αριθμού των κτιρίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου

που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις μεταβλητές. Έτσι, υπάρχουν 4 μεταβλητές και

15ϊ περιπτώσεις.

Τελικά, επιλέχτηκε η ταξινόμηση σε 5 ομάδες (clus!ers), καθώς θεωρήθηκε

πιο αντιπροσωπευΤΙΚii. Με βάση αυτή, για κάθε κατηγορία ηλικίας κατασκευής

των κτιρίων, εκτός της πρώτης, υπάρχει μια ομάδα (c!uster) όπου η πλειονότητα

των κτιρίων (μεγαλύτερη του 50%) είναι κατανεμημένη σε αυτήν. Επιπλέον των

τριών αυτών ομάδων, υπάρχουν άλλες δύο, που εκφράζουν τις μέσες καταστάσεις

που είναι δυνατό να "υπάρξουν. Η ταξινόμηση σε 3 ή 4 ομάδες (clus!ers)

απορρίφθηκε γιατί θεωρήθηκε ανεπαρκής, ενώ αυτή των 6 και ϊ ομάδων (clus!ers)

κατέληγε σε ομάδες χωρίς μεγάλες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Στον πίνακα Ι

..
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που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τελικά κέντρα των πέντε ομάδων (clusters) της

ανάλυσης. Η cluster ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS,

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στους πίνακες 3 και 4.

Ί

1
J

Πίναιως l' Τελικά κέντρα των ομάδων (clLlsters)
Μεταβλητές C!Llster

Ι 2 3 4 5

-
Μετά το 1985 91,67 27,55 4,]3 8,05 23,79

]97] - ]985 8,33 48,0] 95,00 2],34 ]3,76

]96] - ]970 0,00 19,39 0,87 67,98 30,46

Πριν το ]96] 0.00 5,05 0,00 2,63 3 ],99

Πηγη: Ιδια επεξεργασια

Πίναl<ας 2' ΑριΘμός περιπτώσεων σε κάΘε ομάδα (cluster)

Πηγη: [δια επεξεργασια

.
Ομάδα (cluster) Αριθμός περιπτώσεων

- -
] 8

2 58

3 24

4 33

5 34

Σύνολο περιπτώσεων ]57

.

j

]

]75
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Πίνακας 3: Ηλικία κατασκευτις κτιρίων Δημητριάδας ανά Ο.Τ.

Α/.-\ ο.τ. ::::νΝΟΛΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑ::::κεΥΗ 86+ 81-85 71-80 61-70 46·60 19-45 ΠΡΟ ΤΟΥ 1919 ΕΡΕΙΠΙΟ CLUSTER

Ι 1565 2 • • Ι Ι • • • • • 2----, 1566 11 • Ι • 3 6 f---!- • • • 4_ .. 1.. --'-- ..
3 [569 19 2 3 Ι 3 7 2 • • Ι 3--, [570 22 • 7 • 3 • 12 • • • 3--
j 1571 Ι. • • • 3 7 • • • • 4

6 1572 24 Ι 2 • Ι • 11 • • • 3

7 [573 18 Ι 3 • 2 5 7 • • • 3----, 1574 13 Ι • • 6 6 • • • • 4----------
'! 1575 3 • • • Ι 2 • • • • 2- --- --- .._--- -
Ι" 1576 j • -'- 3 Ι • • • • • j..__ ....__ .. ---- -
11 1577 9 • 2 4 • 3 ~ • • • 2
12 1579 11 • • • 2 5 4 • • • 3--
13 1580 "

, 3 • 2 3 j • • • 3--

" 1581 7 • Ι Ι Ι 2 2 • • • 3--
" 1583 7 • • • • 4 3 • • • 3

..- ------
Ι(, 1584 4 • -'- α ι Ι ι • • • 3----
" 1585 ) • • • 2 Ι • • • • 2- --
]Χ 1587 8 • Ι • Ι 3 3 • • • 3- ----
Ι'! 1588 4 • • • Ι 3 • • • • 4- ---- .._-
:!u 1589 j • Q.. • --..2.._ ι 2 • • • 3.. - -,- .. ,- ,----_ .._-
21 [590 9 • Ι ι _'!..... ) 4 • • • 3.. ,- _..- - ..- - .. - -- - -
" [5Υ! Ι. • 2 Ι Ι j Ι • • • 4-- .. - .._.---- '----0 ..____ -, '0-'

___ ο ------
" 15Υ2 9 • 3 • Ι Ι 4 • • • 3...' .. - .. .__ ..- . -~--_. ._.--- ---_ .... ..- -

" 1593 9 Ι 2 • Ι Ι 4 • • • 3_. ---- ____ ο - _____ -,- -_ .. - ._--- _.._--
:!5 1594 j • --'-- • • 2 2 • • • ),- -
:!(Ι 1595 4 Ι Ι Ι Ι • • • • • 2- ---- - ---- -----
:!:' 1596 4 • 2 • • Ι Ι • • • 3------ ..
:!~ 1597 8 • 2 • Ι 4 Ι • • • 4

:!9 1598 4 Ι • 3 • • • • • • j
- --

:;0 1599 8 Ι 2 • Ι 2 2 • • • 3-0---- .. .. - ----
31 16ΩΟ 12 • 2 • 2 7 Ι • • • 4

.. - ._.- . -- _ .. --- ..

" 1601 7 Ι 2 • Ι 2 Ι • • • 3..'- -- -_._-- -_._-- --
:;3 1602 8 2 2 • • 2 2 • • • 3-- ---- ----- ------
:;..ι 1603 11 2 Ι • 2 4 2 • • • )

35 32 9 • Ι • Ι j 2 • • • 4
.. - --------

36 33 6 • Ι • Ι 4 • • • • 4..
J7 )4 Ι • Ι • • • • • ο • ι

:;1'i )j 4 Ι • • 2 Ι • • • • 2-
39 36 Ι Ι • • • • • • • • ι- ..-

'" 37 2 • • • 2 • • • • • j

'-
" 38 Ι • • ι • • • • • • 5..

" 3. 2 • • • • 2 • • • • 4

.ι3 4' Ι • • • • Ι • • • • 4
..-

" " Ι • ~ • Ι • • • • • 5.... --
" 42 2 • 2 • • • • • • • ι

::::yj';o"o 338 18 53 17 " 115 8. • Ο Ι
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Πίνακας 4: Ηλικία κατασκευής κτιρίων Νέων ΠαΥασών ανά Ο Τ.

Ο.Τ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑ.ΣΚΕΥΗ 86+ 81-85 71·8U (,1·70 -16-611 19·-15 ΠΡΟ ΤΟΥ 1'.J19 EPEmIO

1772 3 Ο Ι. Ι 1 Ο Ο Ο Ο Ο

1774 17 Ο 2 2 5 6 2 Ο Ο Ο

1775 3 Ο Ι Ο Ο Ο Ι Ο Ι Ο

1776 7 1 Ο Ο 3 1 2 Ο Ο Ω

1777 8 1 2 Ι 4 Ο Ο Ο Ο Ο

1778 11 Ο 3 Ι 4 3 Ο Ο Ο Ο

1779 8 Ο 2 Ο 3 3 Ο Ο Ο Ο

1780 1 Ο Ο Ο Ι Ο Ο Ο Ο Ο

1781 18 2 7 2 5 Ι Ο Ο Ο Ι

1782 10 2 ] 2 5 Ο Ο Q Q Ο

1784 2 Ο Ο Ο Ο 2 Ο Ο Ο Ο

1785 3 Ο Ο Ο ] ] Ι Ο Ο Ο

]786 6 Ο Ι Ο Ι 4 Ω Ο () Ο

]787 12 Ι 4 Ο Ο 5 2 Ο Ο ()
1788 10 4 Ι Ι 1 3 Q Ο () ()

!791 3 Ι Ο Ι Ι Ο Ο Ο Ο Ο

CLUSTER
2

2
3

2

2

2

2
5

2
2

4

3
4

3

2
2

r
r
r

Γ

Γ

r

r
17 [792 4 Ι Ο Ο Ι 2 Ο Ο () Ο 4

1793 7 Ο 2 Ο 4 Ο Ι Q (} (J 2
Ι'Ι 1794 13 2 2 Ο 4 5 Ο Ο Q () 2

"
1795 13 Q 2 Ο 4 6 1 Ο Ο ()

1796 4 Ο Ο Ο 2 2 Q Ο Ο Ο

4

2Χ !804 4 Ω 1 Ι Ι 1 Ο Ο Ο η 2

Ί7 !803 7 Ο 1 2 [ 2 Ι Ο () IJ 2

26 1802 2 Ο ] Ι Ο Ο Ο Ο ο ο 2
[

ι

[

1797 8 2 Ι Ο 5 Ο Ο Ο Ο Ο 2

1799 3 Ο Ι Ο 2 Ο Q Ο Ο Ω 2

1317 10 Q Ι 2 :5 2 Ο ο ο Ο 2

180() 9 Ο Ι () 3 -Ι ! Ο () Ο 4

!801 ] Ι Ο 2 2 5 Ι [ο Ω () 2

11116 7 Ο Ο Ο 3 2 2 () Ο Ο 2

25

.U

.,
'.

2') ΙΧ()5 [Ι () 2] 6 2 Ο Ο (} () 2
1---=.;'-'-+'''''''''-·I---'6'--I----'O'----f.-2'-f-,'-,-f.--",-I---','-I-"',,-I--''-,-+---','-,--+-"',,-+--'2'--1

11118 Ι Ο Ο Ο Ο Ι Ο Ο Ο Ο 43-1

35

3')

"Ι

47

50

51

]819 32 3 2 2 8 9 7 Ι Ο ()
1820 1() Ο 2 Ο 5 2 Ω Ι () ο

1321 32 2 7 5 3 Ι 8 Ο () Ι

1822 Ι Ο Ο Ο Ι Ο Ο Ο () Ο

1823]] 2 Ο Ο Ι 4 -Ι Ο () ()

]824 8 Ι Ο 2 5 Ο Ο Ο Ο Ο

1825 5 1 () Ο ! 3 Ο Ο Ο Ο

1826 7 Ο 2 Ι 2 2 Ο Ο () Ο

1827 6 Ο 3 Ο 2 ] Ο Ο Ο Ο

1829 13 Ι 2] 3 4 2 Ο Ο Ο

!837 Ι Ι Ο 3 Ι 3 ι.ι Ο Ο Ο Ο

1833 9 2 3 Ο Ο 2 2 Ο Q Ο

1839 12 Ι 2] 5 2 Ι Ο Ο Ο

!840 12 Ο 2 3 2 5 Ο Ο Ο Ο

1841 5 Ο Ι Ι [ ] Ι Ο Ο Ο

1843 9 Ο Ο Ο 2 3 "Ο Ο Ο

]845 4 Ο Ι Ο 1 2 Ο Ο () Ο

3
2

2
5
3
5
4

2
2

2
2
3
2
2
2
3
4

l
[

Ι

ι

Ι

ι
52 1846 14 4 Ι Ι 4 4 Ο Ο Ο Q 2

54

55
56

1847]0 2 Ο Ο 2 6 Ο Ο Ο Q

1848 5 [ [ο 2 1 Ο Ο Ο Ο

1849 6 Ι 2 Ο 2 ] Ο Ο Ο Ο

[850 23 Ο 6 Ο 6 & 3 Ο Ο Ο

4
2

2

3

,
t,

57 1851 [3 3 2 Ο 2 5 t Ο Q Ο 3

[858 2 Ο Ο Ι 1 Ο Ο Ο Q Ο 5

59 1859 28 Ο 3 Ι ]0 9 5 Ο Ο Ο 2
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Πίνακας 4: Ηλικία κατασκευιίς κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

Ι

1

]

J
]

J

]

Α/λ Ο.Τ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8(,+ 81·85 71·811 61·7U -Ι6·ιίΟ 19--15 ΠΡΟ ΤΟΥ 1919 EPEffilO CLUSTER

ι.ιι 1860 16 σ ) Ο 7 5 1 Ο Ο Ο 2
Ι·Ι Ι361 11 Ο 1 σ ) ) 4 σ Ο " 3
(,1. ΙΧ62 7 σ ) 1 ι 2 Ο σ Ο Ο 2
(,.' ΙΧ63 7 1 Ο Ο ) ) " Ο σ ο 2

'" ΙΧ76 7 1 2 σ 4 σ σ Ο Ο " 2
6' Ι877 8 Ο 2 Ο 2 ) Ι Ο Ο " J
(.Ι; ΙΧ7:{ 11 Ο 4 1 ) ) σ Ο Ο " 2
(.7 ΙΧ30 Ι7 " 2 " 6 8 Ι Ο Ο " 4
6Χ ΙΧ32 19 Ι 6 2 7 ) σ σ ο " 2
(,') [XS-I 4 Ο 1 " 2 1 " Ο Ο σ 2.
70 [~S5 2 Ι 1 " Ο " " " Ο Ο J

71 lRS6 12 1 2 Ο 4 4 1 σ " " 2
η 1887 4 " Ο Ο 2 Ι Ο Ι Ο " 2,-
'" 1393 4 1 1 Ο 2 Ο " σ σ σ 2'.'

" 1897 ) Ο Ο Ο 2 1 Ο Ο Ο " 2

-' IS9X '" 1 1 σ 2 5 ) 4 " " J"
7(, IΧ99 S " σ " 7 1 " σ " " 5
:; 1')ΙΗΙ 12 1 1 Ο 7 2 1 Ο " σ 2
-;,χ 190Ι 5 σ ι Ο ) 1 σ Ο ο " 2
7" Ι902 2 σ Ο σ 1 1 " σ Ο " 4
ΧΙ) l'J03 9 1 Ι 2 5 " Ο " σ Ο 4

ΧΙ Ι 4 " σ σ 2 2 Ο Ο " σ 4

X~ 2 2 " " " " 2 " " " " 4---
" ] 2 σ " " 2 " " Ο " " 5.'
:-;-1 4 Ι " 1 " " σ " " " " ι----
χ.:: 5 1 " " Ο Ι " Ο " σ " 5
xr, 6 ) 1 1 1 " σ " " " " 1
χί 7 2 1 σ " ι σ " ο " " 2
χχ S J 1 Ο σ 2 σ Ο σ " " 2
Χ') 9 1 " 1 σ Ο " Ο Ο σ " 1
')0 Ι" Ι Ο Ο 1 Ο Ο " Ο " " 5

'ιι 11 2 1 " Ι Ο Ο " σ σ " 2.
'I~ 12 2 σ " ι " 1 σ Ο σ σ 4

'Ι.' 13 Ι " Ι " Ο Ο " Ο Ο " Ι

'ι4 14 2 " Ο Ι 1 σ Ο σ σ " 5
')5 15 ) Ο Ο σ 1 2 σ Ο σ σ 4
')(; Ι6 ι σ σ ι Ο σ σ σ σ ο 5
'," 17 1 " " Ο " Ι Ο " σ " 4

')Χ " 1 Ο Ο σ σ ι " ο Ο Ο 4

ψ) 19 12 " 2 4 5 Ι Ο σ Ο Ο 5

100 2" 6 2 2 σ 2 Ο Ο Ο Ο Ο 1

ΙΟΙ 21 4 1 Ο σ ) σ Ο Ο Ο Ο 5

Ι02 22 2 σ Ο 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο 5

ιω 2J 10 1 Ο Ο 6 ) Ο Ο Ο σ 2

104 24 2 Ο Ο 1 Ι Ο Ο Ο Ο Ο 5

105 25 1 Ο Ο Ο σ 1 Ο Ο Ο Ο 4

Ι06 26 1 σ Ο Ο ι σ Ο Ο Ο Ο 5

ΙοΊ 27 1 σ σ Ο 1 Ο Ο Ο Ο Ο 5

ΙΟ1\ 23 1 σ Ο Ο σ 1 Ο Ο Ο Ο 4

IO'J 29 1 Ο Ο Ο 1 .0 Ο σ Ο σ 5

!ιΟ )0 2 Ο Ο Ο Ο 1 Ο Ο Ο 1 )

111 Jl 2 Ο Ο Ο 1 1 Ο Ο Ο Ο 4

112 4J 2 Ο Ο Ο 2 Ο Ο Ο Ο Ο 5

11 J 44 Ι Ο Ο σ 1 Ο Ο Ο Ο σ 5

ΣΥΝΟΛΟ 795 58 129 58 27() 203 65 8 1 )
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Πρόταση πολεοδο)/ικψ; παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασών. ΔημητΡιάδας:

ΠΟλΙflκή, σχέδιο δράσης, ΕΠιπτώσΕις

β) Αριθμός ορόφων ιcτιρίων

Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στην περίπτωση της παλαιότητας των

1
" }.

κτιρίων, χρησιμοποιήθηκε"η cluster ανάλυση για τη δημιουργία τύπων οικοδομικών

τετραγώνων ανάλογα μα τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων τους" Τα

αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:

),δ (Ι5 Τ λ .

Πηγη: Ιδια επεξεργασια

Π'ινα"ας
.

ε ικα κεντρα των ομα ων c usters.
Μεταβλητές CltlsIer

Ι 2 3 4 5 6

Μονώροφα 97.50 63,32 5.00 52.73 0,00 0,00

Διώροφα 1,50 33,22 91,55 7.28 14,58 0.00

Τριώροφα 0.77 3.36 2,74 39,25 85,42 0.00

Τετραώροφα 0,23 0,10 0,71 0,74 0,00 100.00]

J

J

1

Πίναιως 6' Κατανομή Ο Τ σε κάθε ομάδα (c'u5ter) (τύπο Ο Τ).
Ομάδα (cluster) Αριθμός περιπτώσεων

Ι 135

2 91

, 35

4 34

5 8

6 Ι

Σύνολο περιπτώσεων 304

Πηγη: [δια επεξεργασια

179



1

1

]

1

]

Ί

Ι

J
j

Πίνακας 7: Αριθμός ορόφων κτιρίων Δημητριάδα; ανά ο_τ_

ΛΙΑ ο.τ. 10ΡΟΦΟΣ 20ΡΟΦΟΙ 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSΤER

Ι 14 Ο Ο Ο Ο ·
2 13 Ι Ο Ο Ο Ι

3 Α 7 Ο Ο Ο 1.
4 --.!3L 2 Ο Ο Ο Ι--
5 15 2 Ι Ο Ο 5--
6 Ι2. 3 Ι Ο Ο 5
7 11 Ο Ι Ο Ο 6
8 Ι6 Ι Ι 2 Ο 3- 9 21 4 2 Ο Ο 5
ΙΟ Ι8 9 Ο Ο Ο 1
11 Β Ι Ο Ο Ο Ι

Ι2 2 4 Ι Ο Ο 5

13 3 2 Ο Ο Ο Ι-- ---
Ι4 Ι7 8 Ο Ι Ο Ι

15 ΙΟ 5 Ο Ο Ο Ι---
16 4 Ο Ο Ο Ο ·
Ι7 20 4 Ι Ο Ο 5- --
Ι8 6 2 Ι Ο Ο 5--
Ι9 Ι9α 4 2 Ο Ο 5- -20 Ι9 3 Ι Ο Ο 5-
2Ι 23 Ο Ο Ο Ο --- -
22 8 2 Ο Ο Ο Ι

23 24 2 Ο Ο Ο Ι----- ---
24 5 Ι Ι Ο Ο 5.. _----... --- ._.-
25 Ι Ο Ο Ι Ο 2.._---- ----- --- -
26 7 2 2 Ο Ο 5-.- .. - -- - - - --------------
27 )4 4 Ι Ο Ο 5------ ----- -_..
28 25 Ο Ι Ο Ο 6

._-~-- -
29 33 2 Ο Ο Ο Ι------
30 360. 8 4 Ο Ο 5--
31 35 6 Ο Ο Ο Ι

32 32 3 Ο Ο Ο Ι

33 37 2 2 Ο Ο 5
34 38 Ι Ο Ο Ο Ι

35 31 Ο 2 Ο Ο 6-
36 28 Ο Ο Ο Ο ·-- .-
)7 )0 3 3 Ι Ο 5-- --_._-
38 Γ Ο Ι Ο Ο 6-
39 36β 2 Ο Ο Ο Ι

40 29 11 1 Ο Ο Ι

4Ι 50 Ο Ο Ο Ο -
42 57 9 2 Ι Ο 5
43 )9 Ο Ο Ο Ο -
44 49 Ο Ο Ο Ο -
45 50 Ο Ο Ο Ο ·
46 66 4 Ι Ο Ο 5
47 60 7 Ι Ι Ο Ι

48 58 3 2 Ο Ο 5
49 59 8 Ο Ι Ο Ι

50 7Ι 2 Ι Ο Ο 5

5Ι 65 2 5 Ι Ο 6

52 72 3 Ι Ο Ο 5

53 73 3 Ι Ο Ο 5
54 56 Ι2 4 2 Ο 5

55 40 Ο Ο Ο Ο ·
56 48 Ι Ο Ο Ο Ι
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Πίνακας 7: Αριθμός ορόφων κτιρίων Δημητριάδας ανά Ο.Τ.

(συνέχεια Πίνακα)

ΛΙΑ Ο.Τ. Ι ΟΡΟΦΟΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSTER

57 5Ι Ο Ι Ο Ο 6-
58 46α 2 ο· Ο Ο Ι

59 5; 6 1 Ο Ο Ι-----
60 6Ι 3 1 Ο Ο 5---

__ ο --
6Ι 62 7 3 Ο Ο 5---- _._. ..-
62 63 7 2 Ο Ο 5. .. - ._- -
63 64 5 3 Ο Ο 5_.- - --- .._--_.
64 67 2 2 Ο Ο 5--- ---- .. -_.
65 74 3 5 Ο Ο 5

---f-.-- -._-----
66 77 7 Ι Ο Ο Ι------- - --'-"'-
67 79 3 Ο Ι Ο 3
68 4Ι Ο Ο Ο Ο -._.--- .-
69 70 7 4 Ο Ο 5
70 8Ι 3 Ο 1 Ο 3-_..-
71 75 9 2 Ι Ο 5..- -- _ .. - .. _ .
72 .....6β_ Ι Ο Ο Ο Ι.._..
73 44 2 Ο Ο Ο Ι--- o __~_.

74 47 Ο Ο Ο Ο -- - '-0' . _.__ ._-
75 52 8 Ι Ο Ο Ι

76 43 1 Ο Ο Ο Ι_._-- - - ._-- -_.- ----- . _ο•• - -------
77 54 Ο Ο Ο Ο -... . - .. - . _-_. --- _. __._._- . __._._ .... ----_..__. .. . . .
78 54 Ο Ο Ο Ο --_.__. -------- .__._-- ------ _.-- ο.

79 45 Ο Ο Ο Ο -... .- . ._ ..__... . - - -.--0--.
80 76 Ι Ο Ι Ο 3.. - .. ._--- ------- -
81 78 Ι Ο Ο Ο Ι-- _... - .---" . '---82 80 Ο Ο Ο Ο -_.• .. - . .. ---.-..------ -- _. . _-----
83 53 5 Ι Ο Ο Ι. .--.- -.. .---- ---'--- ._--_. -
84 2 Ο Ο Ο Ο -

ΣΥΝΟΛΟ 248 75 Ι5 Ο
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Πίνακας 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

ΑΙΑ Ο.Τ. Ι ΟΡΟΦΟΣ 2 ΟΡΟΦΟΙ 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSTER

Ι ] 4 Ο Ο Ο ]
~

2 Ο Ο 62 4 ]..._._--
3 3 Ο 2 ] Ο 6

--~--- --4 265 2 Ο Ο Ο Ι

5 5 2 Ο Ο Ο Ι

6 6 Ο Ο Ο Ο --7 14 4 Ο Ο Ο Ι

8 7 Ο Ο Ο Ο ·• 8 6 Ο Ο Ο ]

]0 • 3 ] 2 Ο 3
11 16 2 2 Ι Ο 5

-
7 2 Ο 512 ΙS Ο

-----
Ι Ο ΟΙ3 ]0 Ο ]---- ----- -

14 266 2 Ο Ο Ο Ι

ΙS 267 Ι Ο Ο Ο Ι--
16 IJ 2 Ο Ο Ο Ι-
11 11 3 Ο Ο Ο Ι

.~_._-

____ ο.

18 18 2 Ο Ι Ο 3- - ._-
Ι. 268 ] Ο Ο Ο ]

-
20 20 Ο ] Ο Ο 6-------
21 413 ] Ο Ο Ο ]--.---
22 12 ] Ο Ο Ο ]-2J 19 4 Ο Ο Ο ]

24 270 3 Ο Ο Ο Ι------ -,.
299 Ο Ι Ο Ο 6-,••. ,-0 __ ο --- -- - --

26 22 2 Ο Ο Ο Ι
••• __ ο ._..._--- - -

27 11 Ο Ο Ο Ο -- . - .- ------ -- ._.- _.._-_.-
28 2J 2 Ο Ι Ο 3. -- -_.- ..-------- ------- -- -
29 21 4 Ι Ο Ο 5--- --_... _- ._. - ---
30 272 Ι Ο Ο Ο ]----- ----- ---
J] 24 ] Ο Ο Ο ]

------ - -
J2 27 Ο Ο Ο Ο ------ ----
33 28 Ο Ο Ο Ο --------
34 25 2 Ο Ο Ο ]

J5 2. Ο Ο Ο Ο -
36 30 Ο ] Ο Ο 6---
37 26 Ο Ο Ο Ο -
38 J2 Ο Ο Ο Ο ·
39 J] Ο Ι Ο Ο 6--------
40 273 Ο Ο Ο Ο ·-41 36 Ο Ο Ο Ο ·
42 411 Ο Ο Ο Ο -
43 38 Ο Ο Ι Ο 2 -
44 37 Ο Ο Ο Ο ·
45 33 Ι Ο Ο Ο ]

-
46 274 Ο Ο Ο Ο ·
47 35 Ο Ο Ο Ο ·
48 J8 Ο Ο Ο Ο ·
49 275 Ο Ο Ι Ο 2
50 280 Ι Ο Ο Ο Ι

51 57 Ι ] Ο Ο 5

" 60 3 Ο Ο Ο Ι

53 J4 Ο Ο Ο Ο ·
54 418 Ο Ο Ο Ο -
" 3. Ο Ο Ο Ο ·
56 56 Ι Ι Ο Ο 5
57 276 Ο Ο Ο Ο ·

" 44 Ο ] Ο Ο 6

5' 42 2 Ο Ο Ο ]

60 40 Ο 2 Ο Ο 6
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Πίνακας 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

(συ\'έχι:ια Πίνακα)

ΛΙΑ Ο.Τ. Ι ΟΡΟΦΟΣ 20ΡΟΦΟl 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSTER
61 '19 Ο Ο Ο Ο -
62 " 2 Ο Ο Ο ]

63 55 2 2 Ο Ο 5
64 281 ] ] Ο Ο 5
65 6] Ο ] Ο Ο 6
66 4J ] Ο Ο Ο ]

67 41 ] 5 Ο Ο 6
68 277 ] Ο Ο Ο ]

69 53 ] Ο Ο Ο ]---- .. ---70 51 3 . ] Ο Ο
,_... .

71 278 2 ] Ο Ο 5._----
72 " 2 Ο Ο Ο

--
]

-13- -_._---- _.- --_.-.-
63 Ο Ο Ο Ο -

74 62 Ο Ο Ο Ο -. -
75 59 6 Ο Ο Ο ]____ ο.

76 45 5 Ο ] Ο ]
~-

77 283 Ο Ο Ο Ο -
78 46 ] 3 Ο Ο 6_.--
79 279 , ] Ο Ο ,

-- __ο.

3{]
~-

, ] Ο Ο ,
----

" 64 ,
Ο ] Ο 3

82 68 2 Ο Ο Ο ]

83 420 2 Ο Ο Ο ]---- .._-- ------_.-
84 50 , ] Ο Ο ,_...._- ... ._.. --
85 282 Ο Ο Ο Ο ·---- ο. - .__.._. ---
86 47 2 ] Ο Ο

,-_.- - ___ ο -

" 234 Ο ] 2 Ο 2------ ._----- 0----. - --

" 6' 9 Ο Ο Ο ]
--- -

" 67 , ] Ο Ο
,

------ .---_. -,
00 49 3 Ο ] Ο 3__ ο -_.- --91 70 ,

Ο Ο Ο ]-.---- _.- ..._----
92 71 ] ] Ο Ο 5--_.- --_ .._.
93 " 2 ] Ο Ο 5--- - --
94 285 , ] ] Ο 3. _. -
95 66 5 ] ] Ο 5---- -----_. -- ._--_._-
96 48 Ο Ο Ο Ο ·
97 Δ Ο Ο Ο Ο ·----

" 72 ,
Ο Ο Ο ]

99 ε ] Ο Ο Ο ].-0--.--0
100 84 ] Ο ] Ο 3

.~---- --
10] 75 Ο ] Ο Ο 6. .
102 83 9 Ο 2 Ο ]

]03 73 ] Ο Ο Ο ]

10' 74 Ο Ο Ο Ο ·
105 82 Ο Ο Ο Ο ·
106 86 Ο ] Ο Ο 6
107 76 Ο Ο Ο Ο ·
108 81 Ο Ο Ο Ο ·
109 77 2 Ο ] Ο 3
110 88 Ο Ο Ο ] ,
11] 307 Ο Ο Ο Ο ·
112 78 Ο J Ο Ο ·
113 87 ] , ] Ο 6

"' 80 2 Ο Ο Ο ]

115 306 Ο 2 Ο Ο 6
-

Ο Ο116 '21 Ο Ο ·
117 286 3 ] ] Ο 5
118 305 5 ] Ο Ο ]
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Πίνακας 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων ΠαΥασών ανά Ο.Τ.

(<ruvέχεlα Πίνακ«)

ΑΙΑ Ο:Γ. Ι ΟI'ΟΦΟΣ 20ΡΟΦΟΙ 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSTER
Ι ] \) 410 Ο Ι Ο Ο 6
120 89 Ο ι Ο Ο 6

- -
121 79 2 Ο Ο Ο Ι· -122 287 2 Ι Ο Ο ,
123 92 ι Ο 2 Ο 3
124 304 3 2 Ο Ο 5

--~-

]25 90 Ο 2 Ι Ο 6---_.._.- -
126 95 Ο Ο Ο Ο ·.. __ ο

127 94 Ο Ι Ο Ο 6._._.
128 423 Ο Ο Ο Ο ·-- -~ -9]--129 ,

Ο Ο Ο ι-_..--- -7:-- .
130 96 ] Ο Ο Ο ]---131 99 ] Ι Ο Ο 5_. -]32 303 ι Ο Ο Ο ι.- -133 93 Ο Ι ] Ο 2____ ο

134 9' Ο Ι Ο Ο 6-_.. _ .. - __ο

1)5 100 1--. ι () ] Ο 3------ --- --
136 97 Ο Ο Ο Ο· - ._-- _.....----- .-_._. f-.----
137 302 Ο Ο Ο Ο ·· . ----_... .. _------- - .
]]& 101 Ο () Ο Ο ·· . -------- ---_.__._- -
])9 4][ ] () Ο Ο Ι

· - .. - .. _------. ----- .. .
140 106 Ο Ο Ο Ο ·-- .. ._. _. ---3-- . -----.. _.- "--3--]41 Ι25 Ο ] Ο· . ".- . -. -- .. .- ..---.- .__ .__...
]42 424 Ο Ο Ο Ο -- ·

.' - ----._-- ----- -- ----- .--------
1-13 ]0] Ο Ο Ο Ο_. -- -;{(2 _. -- ._--_. --~ ..- ...~

-~--
. - .. ..~- - --~---- ..

144 Ι Ο () Ο Ι- _. --- ------ -- ----_._-- . _-- ---_._- ---_.__ .
145 ]03 Ι Ο () Ο Ι. .- ' .. --> - ._-,---- -----.--- --_.__.. -----,'--- -.146 JOO Ι Ο Ο Ο- - - _.. --_ .._-- .,.._- -_ .._-- .
147 105 Ι 3 Ο Ο 6.- ._. - - ___ ο

148 114 Ο ] Ο Ο 6. ._------------- -
149 126 2 () Ο Ο Ι'_..... _- . -- - .
150 113 Ο Ο Ο Ο ·

---~

151 115 Ι ] Ι ] 3- ... -
152 104 8 ] Ο Ο Ι.. - --_.- -- - -
[53 107 , ] ο ο

,
-- __ ο - .. -.------" _.---- - ..

154 102 3 2 Ο Ο 5._-_._-
155 ]0' 12 Ι Ο Ο ]

---,--- ----- ------
156 127 Ι Ο Ο Ο ]._----- ---- ---------
157 292 ] Ο Ο Ο ]

]58 11] Ο Ο Ο Ο ·
]59 129 ] Ο Ι Ο 3
160 IJO 2 Ι Ο Ο 5._-_..
16] 110 2 Ο 2 Ο 3_.
162 124 ,

Ο Ο Ο ]
.. -- --~.

163 112 Ο Ο Ο Ο ·
--~-

164 116 2 Ο Ο Ο ]

165 128 5 Ο Ο Ο ]
---

166 109 Ο Ι Ο Ο 6
167 162 ] Ο Ο Ο ]

168 288 Ο Ι 2 Ο 2
169 290 Ο Ι Ο Ο 6
170 13] 2 Ι Ο ο 5
171 132 3 Ο Ο Ο Ι

172 118 ο Ο Ο Ο ·
173 289 ] Ο Ο Ο Ι

174 117 Ο Ο Ι Ο ·
]75 137 4 Ι Ο Ο 5
176 123 ] Ι Ι Ο 3
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Πίνακας 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

(σlινέχΓοlα Πίναιι:α)

ΑΙΑ Ο.Τ. Ι ΟΡΟΦΟ!: 2 ΟΙ'ΟΦΟΙ 3 QΙ'ΟΦQΙ 4ΟΙ'ΟΦΟΙ CLUSTER

179 135 5 Ι Ο Ο Ι

180 134 11 Ι Ο Ο Ι-
181 122 Ι Ο Ο Ο Ι

182 133 , Ο Ο Ο Ι

183 138 7 Ο Ι Ο Ι

184 291 2 Ι Ι Ο 3
185 121 3 3 Ι Ο 5
186 120 , Ι Ο Ο Ι

187 13. 7 Ο Ι Ο Ι

188 140 2 Ο Ι Ο 3 -
Ι89 141 6 2 Ι Ο 5

--- ---- ------- . _... __ .- -190 14' 4 Ι Ο Ο 5------- ----- -_._-_._-
191 148 Ι Ι 2 Ο 3
192 147 Ι Ι Ι Ο 3

-
193 146 5 2 Ο Ο 5
194 145 2 2 Ι Ο 5

'-195'- . 144 3 Ο 3 Ο 3-------
196 143 Ο 3 Ο Ι 6

~. '"_.- -293--- ---
197 3 Ο Ο Ο Ι

_.~-- -
19' 142 ,

Ι Ι Ο
,

._---- -'-_._- - -
]99 157 2 Ο Ο Ο Ι-- ._--
200 ]50 , Ο Ο Ο Ι- - -
201 151 , Ι Ο Ο 5 ...
202 ]52 3 Ι Ο Ο 5._..._.- ----- -- - - - '---'-~'

203 296 Ι Ο Ο Ο Ι_._._-- ____ ο ------- -_ ..
204 153 3 Ι Ο Ο 5-----
205 154 ,

Ι Ο Ο
,_.._- - - --

206 155 2 Ι Ο Ο
,

'207-
_._- ..- ----156 7 2 Ι Ι 5

_.-.- --" _.._-_... -208 29' Ι Ο Ο Ο Ι._._- ------- -
209 297 Ο Ο Ο Ο ------- -
210 161 Ι Ο Ο Ο Ι.._----- -
211 160 3 3 Ι Ο 5 -
212 264 3 Ο Ο Ο Ι.. .__ . ---213 298 3 Ο Ο Ο Ι-------.
214 262 6 Ο Ο Ο Ι----- - ---
215 261 Ο Ο 2 Ο 2----- .
2]6 158 Ι 2 Ι Ο 5
217 15' 2 2 Ι Ο 5
218 163 2 Ι Ι Ο 3.----- ----
219 164 2 2 Ο Ο 5
220 295 Ο Ο Ο Ο ·
221 Ι65 3 Ο Ι Ο 3
222 16. • 2 Ο Ο Ι

-
223 166 Ο Ο Ο Ο -
224 167 Ο Ο Ο Ο ·
225 168 Ο Ο Ο Ο ·
226 173 2 Ο Ο Ο Ι

227 172 2 Ο Ο Ο Ι

228 174 Ο Ο Ο Ο ·
22' 175 4 Ο Ο Ο Ι

230 170 Ι Ο 2 Ο 3
231 176 2 Ο Ο Ο Ι

232 171 2 Ο 3 Ο 3
233 182 Ο Ο Ο Ο ·
23' 177 Ο Ο Ο Ο ·
235 178 Ο Ο Ο Ο ·
236 179 Ο Ο Ο Ο ·
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Πίνακας 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

(σηvi':xf.ια Πίνακα)

ΑιΑ Ο.Τ. ι OPOΦO~ 20ροφω J ΟΡΟΦΟΙ 4 ΟΙ>ΟΦΟΙ CLUSΤER

237 180 Ο Ο Ο Ο -
238 183 3 Ι Ι Ο

,
239 I8Ι Ο

--
Ο Ο Ο --

240 186 3 Ο 2 Ο 3
241 185 Ο 2 Ο Ο 6
242 184 Ι 2 Ο Ο 6---
243 187 4 Ο Ο Ι Ι---
24' 189 8 2 Ι Ο

,
24' 188 10 2 Ο Ο Ι- _.. _-
246 196 Ι Ο Ο Ο Ι---_._-- --- .0
247 Ι 95 4 Ι Ο Ο

,
. __.-------

248 190 Ο Ο Ο Ο -..._._----- .-
24. Ι99 Ι Ο Ι Ο 3-0--
250 198 3 Ι 3 Ο 3-_._--
251 19Ι 2 3 Ι Ο 5._- ---
252 197 2 Ο Ο Ο Ι-- 253 194 Ι Ι Ο Ο 5-
254 192 4 Ι Ι Ο 5---255 193 Ι Ι Ο Ο

,
--- .- - ----

256 24. 4 Ο Ο Ο Ι---
257 200 2 2 Ο Ο 5.__ .. -- _..

- ο ---.0
258 202 Ο Ο Ο Ο -. - ---_.- -----_.-._--- -
259 204 7 Ο Ι Ι Ι- .-.-- _..---0------ .. --_..
260 212 Ο Ο Ο Ο .0- .-0. - -------0 -_..._._- ------
261 205 2 Ι ιι Ο 5_.. -- --"-- -----_ ..- -------- -----"-- ..._- _.-
262 250 6 Ο Ο Ο Ι--- ----- -----_.. ._--- ..--_.._--
263 206 2 3 Ι Ο

,
...... _._-_.. _..._- _._-- ------- - .__. --_.-

26' '1]] Ο Ο Ο Ο -.__. --- -_._------ _..__.-
265 207 3 Ι Ο Ο 5

-26~' 20Ι Ι Ι Ο Ο 5--267 213 Ο Ο Ο Ο ---------
268 208 Ι Ι Ο Ο 5- ----
269 248 4 Ο Ο Ο Ι

-"--- ------
270 203 Ι Ο Ι Ο 3--0- ---
27Ι 25 Ι 4 ,

Ο Ο 5-. ---'- ._---_... 0---
272 214 2 Ο Ο Ο Ι-------
273 211 Ο Ο Ο Ο ------
27' 2" Ο Ο Ο Ο -- - _..
275 210 4 Ι Ο Ο 5
276 252 Ο Ο Ο Ο -
277 216 Ο Ο Ο Ο -
278 239 Ο Ο Ο Ο -
279 217 Ο Ι Ο Ο 6----280 247 Ι Ο Ο Ο Ι

281 238 Ο Ο Ο Ο -.-
282 218 ,

Ο Ι Ο J--
283 253 Ι Ο Ο Ο Ι._-----
284 240 Ι Ο Ο Ο Ι

285 219 Ι Ο Ο Ο Ι

286 23Ι 2 Ι Ο Ο 5

287 226 Ο Ο Ο Ο -
288 257 2 Ο Ο Ο Ι

289 246 Ο Ο Ο Ο -
290 254 Ι Ο Ο Ο Ι

291 237 Ο Ο Ο Ο -
292 221 5 Ι Ο Ο Ι

293 232 3 Ο Ο Ο Ι

294 256 Ο Ο Ο Ο .
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Πίναιως 8: Αριθμός ορόφων κτιρίων Νέων Παγασών ανά Ο.Τ.

(συνί..'ΧΕ:lα Πινακα)

ΑιΑ Ο.Τ. Ι ΟΡΟΦΟΣ ;Ζ ΟΡΟΦΟΙ 30ΡΟΦΟΙ 40ΡΟΦΟΙ CLUSΤER

295 230 3 Ο Ο Ο 1-----
296 245 1 Ο Ο Ο 1
297 24 Ι Ο Ο Ο Ο ·
298 236 Ο Ο Ο Ο ·
299 222 Ο Ο Ο Ο ·
300 255 Ο Ο Ο Ο

-
·

301 2]5 Ο Ο Ο Ο -
-

]02 220 1 1 Ο Ο 5--------
Ο

----
30J 229 - 2 1 Ο 3-----

Ο Ο Ο Ο304 244 ·------ ---
]05 223 Ο Ο Ο Ο ·----- ---- --
306 233 5 Ο Ο Ο 1--_.- ri43 -307 Ο Ο Ο Ο ·-_.. ---- ._--- ------
308 258 1 Ο Ο Ο 1

-3ίi9--
------ -

227 1 Ο Ο Ο 1-_._._--- ---- -
310 228 5 2 Ο Ο 5

~-]ϊT- -- -- -
242 Ο Ο Ο Ο ----

312 234 Ο Ο Ο Ο ·
313 263 1 Ο Ο Ο 1

~-~-.- -
314 225 1 Ο Ο Ο 1--------
] 15 224 2 1 Ο Ο 5_.-
316 Ζ 1 Ο Ο Ο 1

--]17- ----
Η 2 Ο Ο Ο 1

ΣΥΝΟΛΟ 5-'8 159 77 6
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Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων ΠαΥασών - Δημητριάδας:

πολιτ/κ/'. σχέδιο δράσης. επιπτώσεις

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

(για την κατανόηση της ciuster ανάλυσης)

στ)πινακας Α: οσοστιαία (% καταvομn κτιριων . Ι

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

Ο.Τ.Ι 15 20 65

ι

d, ~ [(15-7)' + (20-11)' + (65-82)'] Λ'; = 20,832

d, ~ [(15-30)' + (20-48)' + (65-12)'] Λ ", ~ 61,790

d, ~ [(15_25)' + (20-55)' + (65-20)'] Λ" ~ 57,879

Ι d = min(d "d"d,) Ι

ΠίνακαςΒ' Τελικά κέντρα ομάδων (clus!ers).
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

CJuster 1 7 Ι Ι 82

CJuster 2 30 48 12

C1uster 3 25 55 20!
!

Υ
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\ΧΑΡΊΉΣ 1: ΑΠ Ι ΤΟΜΕΙΣ

Ι

""ι
~15"
~

\

Η
I~

~V



-

Ν

+

l1αραraηή xαρt<!ιν; Ι!ργαστήρω π"J",οδομιι<ο\ι & χ",ρο«ψ"ού Σχεδιασμού

D στ

Κωδικοποίηση ΕΣΥΕ

Κλίμακα

Βόλος, Φεβρουάριος Ι 998

ΚουτσονάιωυΚαλλιόπη

ΤριανταφυλλίδουΤριανταφυλλιά

Διπλωματικήεργασία:

Επιβλέποντεςκαθηγητές:

Κότιος ΆΥΥελος

ΟικονόμουΔημήτρης

νοσΜΝΗΜΑ

Ακτογραμμή

RΠρότασηπολεοδομικήςπαρέμβασης

στην ενότητα Νέων Παγασών 

Δημητριάδας: πολιτική, σχέδιο

δράσης. επιπτώσειςR

100 Ο 100 200 300 400 500 Mctcrs
~

2

DΑΝΕDΙΣΤ8ΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜ8ΜΑ Μ8ΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

DΕΡΙΦΕΡΕIΑΚΒΣ ΑΝΑDτνΞ8Σ

Χάρτης

~ Αριθμός στ κατά την ΕΣΥΕ

Λεωφόρος Αθηνών



Αρίθμηση Ο.Τ. κατά

την Πολεοδομία

Κλίμακα

Βόλος, Φεβρουάριος 1998

Eπιβλέπovτeς καθηγητές:

Κότιος ΆΥΥελος

Oιιωνόμou Δημήτρης

100 Ο 100 200 300 400 500 Meters
~

~Πρότασηπολεοδομικήςπαρέμβασης

στην ενότητα Νέων ΠαΥασών 

Δημητριάδας : πολιτική, σχέδιο

δράσης, επιπτώσεις"

Διπλωματική εργασία:

Κουτσονάκου Καλλιόπη

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΑIΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χάρτης

C στ

Ι 15 ί Αριθμός στ

- - Ακτογραμμή

Λεωφόρος Αθηνών

Ν

+


