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Ο Πολεοδομικός ΣXεδκισΙΙΌC και r φυσιογνωμία rnc σύηΡΟΥ1)ς Ελληνικής πόλης:

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρακάτω διπλωματική φΥασία πραΎματεύεται την φυσιογνωμία της ελληνικής

πόλης τα βασικά χαρακτηριστικά της όπως έχουν διαμορφωθεί μέσω του πολεοδομικού

σχεδιασμού και τη συμβολή του παράΎοντα της αντα-Υωνιστικότ/τας στην ανάπτυξη και

ευημερία των πόλεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η έμφαση δίνεται ΙCΥρίως στην αναλυτική

παρουσίαση των πολεοδομικών σtryKρoτημάτων του Βόλου και των Σερρών, στην αναφορά της

υπάρχουσας κατάστασης τους στις ελλείψεις τους και τις αδυναμίες τους και στα μέτρα που

μπορούν να παρθούν ώστε να απoιcrήσoυν έναν πιο ενερΥητικό και ανταΎωνιστικό ρόλο σε

περιφερειακό και εθνικό επ1πεδο. Οι δύο αυτές πόλεις επιλέχtηκαν με βάση προσωπικά

κριτήρια, αφού η πρώτη είναι η πόλη στην οποία σπουδάζω και η δεύτερη η πόλη στην οποία

γεννήθηκα.

Καλύπτονται σχεδόν όλοι οι τομείς της καθημερινής ζωής των δυο πόλεων όπως η

παραΎΟΟΎική τους δραστηριότ/τα, η πολεοδομική και ιστορική τους εξέλιξη, καθώς και η

μελλοντική προοπτική τους για ανάπτυξη. Είναι βέβαια απαραίτητο να αναφερθεί ότι

καταβλήθηκε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν όσο περισσότερες πτυχές της

ζωής μέσα στα δύο αυτά πολεοδομικά συΥκροτήματα και να δοθεί μια γενική αλλά σαφής

εικόνα των δύο πόλεων.

Λέξεις κλειδιά: φυσιογνωμία ελληνικής πόλης, ανταΎωνιστικότ/τα, πολεοδομική εξέλιξη

ABSTRACT

The foIJowing project refers to the face of the modem Greek ,ίιΥ, to her primaJ

characteristics as they have moduJated through the urban desigη and to the contribution of the

compctition between cities ίη the deveJopment and prosperity ofthe Greek and European cίties.

This project emphasizes esρeciaJly οη the detaiIed presentation ofthe urban space of VoJos and

Seπes, the report of their present situation, their deficiencies and their weaknesses and aIso οη

the measures that must be taken ίη order ιο get a more active and competitive roIe ίη a regional

and a nationaJ leνe). These two cities were chosen based οη personal criteria, because the first

one is the city ίη which Ι am a student ίη the IocaJ University and the second one is my

birthpJace.

AJmost eνery sector of everyday Jife ίη these two cities are covered ίη this project, such

as their productive activities, their urban and their historicaJ deveJopment and their future

deveJopment pcrspectives. It is essentiaI ιο say that the best possibJe effort was taken ίη order to

cover as many sections of everyday Jife inside these urban spaces and to give a general but cIear

picture of Volos and Seπes.

Key words: face ofthe Greek city, competition between cities, urban deveJopment
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1. Η ΦΥΣlΟΓΝΩΜlΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

1.1. Η ΣγΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Η σύ'Υχρονη ελληνική πόλη είναι υβριδική, ταυτόχρονα εξαπλωμένη και

συγκεντρωμένη καθώς και βασισμένη στην πυκνότητα. Αν το αστικό κέντρο έχει να

κάνει με τους ιστορικούς, «σχεδιασμένου9} δημόσιους χώρους και τα ΙCΤΊρια, τότε δεν

υπάρχει κέντρο στη σημερινή ελληνική πόλη. Ο αστικοποιημένος χαρακτήρας της δεν

μειώνεται καθώς αυτή επεκτείνεται, η πυκνότητα του κτισμένου χώρου παραμένει η

ίδια, οι δρόμοι στενοί, ο δημόσιος χώρος παραμελημένος και απροσδιόριστος.

Παράλληλα, η ελληνική πόλη είναι θεμελιωμένη πάνω στο ιδιωπκό (ιδιωπκή

ασπκοποίηση, ιδιωτική κατοικία, ιδιωτική χρήση του δημόσιου χώρου), το οποίο

διεισδύει σε ολόκληρη την αστική ζωή, επεκτείνεται στο δημόσιο, το καταστρέφει και

κερδοσκοπεί από αυτ~. (Αίσωπος, 2001: 198)

Η σύγχρονη ελληνική πόλη παρουσιάζει χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν

από άλλες δυτικοευρωπαϊκές ή βορειοαμερικανικές πόλεις, σχεδιασμένες σε μικρότερο

ή μεγαλύτερο βαθμό. Η συνεχής επί δεκαετίες, χωρίς θεωρία πράξης εφαρμαΥή του

συστήματος ασπκοποίησης που παρήγαγε την σύγχρονη ελληνική πόλη, επιζητεί την

κριπκή και θετική οικειοποίηση των αρχών του μοντέλου, ώστε να καταστεί δυνατή η

αντιμετώπιση τ/ς πρόσκλησης των σημερινών σημαντικών αστικών μετασχηματισμών.

Η επιφανειακή και μακροσκοπική ομΟΙΟΎένεια της ελληνικής πόλης είναι

απατηλή. Η διαφοροποιούμενη κοινωνική, οικονομική και ΠρσΥραμμαπκή σί>σταση της

πόλης αντικατοπτρίζεται στις ελαφρές αλλά διακριτές διαφοροποιήσεις στη μορφή, την

ποιότητα κατασκευής και το μέγεθος των κτιρίων και των διαμερισμάτων. Η

φαινομενική αμορφία της ελληνικής πόλης είναι ουσιαστικά η αδυναμία αναγνώρισης

και αποσαφήνισης μιας συγκεκριμένης και κυρίαρχης μορφής. Η μορφή βέβαια είναι

εκεί, κυριευμένη όμως και ταπεινωμένη από την επικράτηση των λειτουΡΎικών

προτεραιοτήτων και αναγκών. (Αίσωπος, 2001 :40)

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην ελληνική πόλη δεν υπάρχουν σχεδιασμένοι

δημόσιοι χώροι. Αυτοί είναι τα υπολείμματα του κτισμένου χώρου, βασισμένα στην

ΠΡΟΎραμμαπκή του πυκνότητα και όχι στον σχεδιασμό τους. Ιδιοποιημένοι δρόμοι,

ασχεδίαστες δημόσιες πλατείες ασπκές παραλίες, διαπλατύνσεις δρόμων, ακατάλληλοι

χώροι για κοινωνική χρήση αποτελούν τους δημόσιους χώρους της ελληνικής πόλης. Οι

δημόσιοι χώροι της ελληνικής πόλης, χώροι έντονης συλλαΥικότητας χωρία καμιά

αναπαραστατική αξία, παραμένουν ΠΡOΎραμματιΙCΈς ενότητες χωρίς νομική υπόσταση.
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Η ελληνική πόλη είναι κατά κανόνα συνεχής. Το μεΥάλο, ισοπαχές στρώμα του

κτισμένου καλύπτει αδιάκριτα την φυσική ΤΟΠΟΎραφία δημιουργώντας ένα νέο, συνεχές

και επειcτεινόμενo συνθετικό τοπίο. Μοναδικές ασυνέχειες σ' αυτό το τεχνητό

περιβάλλον παραμένουν τα υπολείμματα του φυσικού: μεγάλοι βράχοι, λόφοι και

βουνά, αρχαιολογικοί χώροι και μικρά βυζαντινά εκκλησάκια αποκομμένα από τον

αστικό ιστό, μικρά χερσαία οικόπεδα, υπολείμματα μεταξύ nιpirov, αποξηραμένοι

χείμαρροι και ρέματα.(Αίσωπος, 2001: 48)

Ένα από τα σπάνια συστατικά του πολεοδομικού συντακτικού που η αξία του

διατηρήθηκε αμείωτη μέσα στην ιστορία, είναι ο ανoιιcτός τόπος συνάθροισης μέσα

στον ιστό της πόλης, σε αντιδιαστολή με την ομοιόμορφα πυκνή δομή της υπόλοιπης

κτισμένης επιφάνειας ή αλλιώς η πλατεία. Στην τυπική ελληνική πόλη που

αναπτύσσεται μεταπολεμικά η πλατεία πήρε δύο μορφές:κυκλοφοριακός κόμβος

πέρασμα και στάση απομόνωση. Κάθε φορά κυριαρχούσε ο ένας ή ο άλλος

χαρακτήρας, με οριακές περιπτώσεις την απόμερη συνοικιακή πλατεία και την

απρόσιτη πλατεία στους πεζούς. (Οικονόμου και Πετράκος, Ι 999: 13-25)

Στην επαρχιακή πόλη η «κεντρική πλατεία» είναι νΕUραλγΙKό κέντρο και

στοιχείο προβολής της τοπικής εξουσίας, χώρος μαζικών εκδηλώσεων. Η πλατεία

πλαισιώνεται κτιριακά με όΜ σχεδόν τα σύμβολα της τοπικής ζωής και η επισημότητα

της φαίνεται κατά τη διάρκεια της μέρας αλ/.ό. και την νύχτας.(Μπουρσέλ, 1989: 20-46)

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των ελληνικών πόλεων είναι οι χώροι

πρασίνου και ειδικά η έλλειψη τους σε μεγάλο βαθμό στο εσωτερικό τους. Το πράσινο

δεν είναι μόνο πηγή οξυγόνου και υγείας για τους κατοίκους, σJJ..fJ. είναι και εκείνο το

συστατικό της πολεοδομικήςοργάνωσης που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητατων πόλεων.

Στην έλλειψη χώρων πρασίνου αποδίδεται μια σειρά από περιβαλλονnκέςκαταστροφές

ως και ο aπάνθρωπoς χαρακτήρας των σημερινών πόλεων, καθώς και η αδυναμία να

εκτιμηθούν οι ιδιαίτεροι παράγοντες κάθε τόπου, δηΜδή το τι ακριβώς συνιστά η

χλωρίδα του και με ποιο τρόπο μπορεί αυτή να συντηρηθεί και να γίνει αποδοτική,

ciλλά επίσης και ο σχετικός ρόλος άλλων παραμέτρων όπως η πυκνότητα δόμησης, η

έκταση του οικιστικού συγκροτήματος και το ποσοστό κάλυψης των

OΙKoπέδων.(Φιλιππiδης,1990: 179)

1.2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛEITOYPΓlEΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Με την ανάπτυξη του οικισμού και παράλληΜ με την εκπλήρωση του

πρωταρχικού προορισμού της στέγασης, διαμορφώνονται ορισμένες βασικές

ιι
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λειτουργίες οι οποίες μετά εξελίσσΟvtαι σε σημαντικούς παράγοντες για την επιβίωση

και τον ρόλο της πόλης. Παρακάτω αναφέροvtαι οι πιο χαρακτηριστικές από τις

λειτουργίες αυτές, οι οποίες φυσικά δεν εμφανίζονται ισομοφασμένες σε κάθε πόλη

αλλά ανάλογα με την περίπτωση, μία ή περισσότερες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενώ

αντίθετα άλλες εμφανίζοvtαι σε στοιχειώδη μορφή ή είναι ανύπαρκτες.

ι. Οικονομική λειτουργία

Ο οικονομικός κύκλος (εργασία~παραγωγή~διάθεση~Kατανάλωση~εργασία~ ... )

λειτουργεί ασφαλώς ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της πόλης. Μια ιδιαίτερη έξαρση

της λειτουργίας αυτής παρουσιάζεται στις άλλοτε χαρακτηριζόμενες ως βιομηχανικές

πόλεις, σJJ.fJ. και στις πόλεις που είναι σημαvtικά κέντρα εμπορίου και στεγάζουν τις

έδρες επιχεφήσεων.

2. Διοικητική λειτουργία

Η στρατιωτική-αμυντική λειτουργία στο παρελθόν και η πολιτική και διοικητική

λειτουργία σήμερα (κεντρική διοίκηση, τοπικές εξουσίες), αποτελούν σημαντικούς

παράγοντες στην πολεοδομική ανάπτυξη. Μια έξαρση της λειτουργίας αυτής

παρουσιάζεται στις πρωτεύουσες (κρατών, νομών, επαρχιών) και είναι χαρακτηριστική

ιδιαίτερα όταν οι πόλεις αυτές δεν είναι συγχρόνως και τα οικονομικά κέντρα των

περιοχών τους.

3. Πνευματική λειτουργία

Η πόλη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξύψωση του μορφωτικού και

πολιτιστικού επιπέδου του πολίτη, η οποία είναι και η προi.>πόθεση σωστής ανάπτυξης

αλλά και βασικός ρόλος της πόλης. Η λειτουργία αυτή συναντάται περισσότερο στις

πανεπιστημιουπόλεις, τις μουσειακές πόλεις, στις πόλεις-κέντρα καλλιτεχνικών

δραστηριοτήτων κ.λ.π.

4. Κοινωνική λειτουργία

Η πόλη είναι ο τόπος όπου παρέχονται σε μεγάλη κλίμακα οι λεγόμενες κοινωνικές

υπηρεσίες (περίθαλψη, πρόνοια κ.α.) αλλά και όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν

καλύτερα οι ανάγκες KOινωVΙKότητας του ανθρώπου. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας

των κατοίκων μεταξύ τους για επίτευξη οικιστικής και κοινωνικής συνοχής, είναι πολύ

ισχυρός παράγοντας στην ανάπτυξη της πόλης.

5. Τουριστική λειτουργία

Η λειτουργία αυτή βασίζεται στη συστηματική αξιοποίηση και παρουσίαση φυσικών,

ιστορικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δυνατοτήτων, που διαθέτει μια πόλη ή η
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ευρύτερη περιοχή της. Η ανάπτυξη της λειτουργίας αυτής εξαρτάται από τη δυνατότητα

εξασφάλισης μέσων προσέλκυσης, πρσσωρινής παραμονής και εξυπηρέτ/σης μικρσύ ή

μεΥάλου αριθμού επισκεπτών από άλ/.ες περιοχές. Μια έξαρση της λειτουργίας αυτής

παρoυmάζεται στις περιπrώσεις ιστορικών πόλεων, παραθαλάσσιων οικισμών ια/Ι

γενικά σε περιο-χές φυσικού ιcάλλoυς.

6. Συγκοινωνιακή λειτουΡΥία

Η εξασφάλιση διασυνδέσεων ανάμεσα σε μια πόλη Ια/Ι σε άλλες κονηνές ή πιο

μακρινές εξυπηρετεί τόσο τ/ν ίδια τ/ν πόλη, όσο και άλλες περιοχ.ές γύρω τ/ς, με τ/ν

παρεμβολή τ/ς ΟΡΊάνωσης και του εξοπλισμού της. Έξαρση τ/ς λειτoυρ-yiας αυτής

εμφανίζεται σης περιπrώσεtς πόλεων ιδιαίτερα πλεoνειcτικής Ί<ωΊραφικής θέσης. Έτσι

έχουμε πόλεις οι οποίες είναι κόμβοι χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων

συγκοινωνιών.

θα πρέπει πάντως να επισημανθεί για όλες τις παραπάνω λειτουΡΥίες με

εξαίρεση ίσως την πρώτη (οικονομική λειτουργία). ότι τόσο τα κίνητρα. ανάπτυξης τους

όσο Ια/Ι οι επιπτώσεις πάνω στην πόλη θα μπορούσαν να τις κατατάξουν ια/Ι στην

οικονομική λειτουργία. Για παράδειγμα μια πανεπιστημιακή κοινότητα σε μια πόλη

μεσαίου μεγέθους της ελληνικής επαρχίας επιτελεί σαφώς και οικονομική λειτουργία

για την πόλη τους. Φυσικά ακόμα εμφανέστερη είναι η οικονομική λειτουργία στα

τουριστικά κέντρα. στις πόλεις «κόμβους κλπ. Έτσι τελικά φαίνεται ότι αναδεικνύεται

η οικονομική λειτουργία ως η κύρια προϋπόθεση επιβίωσης τ/ς πόλης.(Αραβανηνός,

1997: 35-36)

Πίνακας Ι: Οι βασικοί τομείς της οικονομίας στην απασχόλησητων αστικών κέντρων

τ/ςχώρας,1981-1991

ΤΟΜαΥή σύνθεrτη απασονόλη mc το 1981 Το"'α""; oύ~εon απασΥόληon, το 1991
Αστικά ΠρωΤοΥενής ΔευΤεΡοΥενής ΤριτΟ'(ενής ΠρωτΟ'(ενής ΔευτεροΥενής Τριτογενής

<έντ~

Π.Σ. Αθήνας 0,6 40,2 59,2 0,5 28,2 71,3
& Θεο/"'"
Μεσαίου 5,7 42,9 51,4 3,4 29,2 67,4
Μ<'(έθους

Πόλε,,'

Πρωτεύουσες 8,1 36, Ι 55,8 5,7 26,7 67,6
Νο""'ν
Υχόλουω 22,5 38,2 39,3 17,0 28,8 54,2
Αστιιάι

Κέντοο

Σίιvoλο 4,0 40,0 56,0 3,1 28,5 68,4
Αστικών

Κέντοων
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* Ι Ιάτρα, Ηράκλειο, Βόλος και Λάρισα

Πηγή: Οικονόμου και Πετράκος, Ι 999

1.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΠΙΡ/ΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει ίσως την φυσιογνωμία μιας πόλης είναι το

όνομα της. Η χρησιμοποίηση του ονόματος μιας πόλης βοηθά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη

αντιστάσεων έναντι του σαρωτικού κύματος της παγκοσμιοποίησης. Ένα ακόμη

στοιχείο είναι ο υψηλός βαθμός κοινωνικοποίησης που αναπτύσσεται στην ελληνική

πόλη και η οποία υποστηρίζεται από τα φυσικά χαραιcτηρισnκά (π.χ. γεωγραφική θέση,

κλίμα κ.α.) και από την ιδιοσυγκρασία του λαού.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης του ΕΜΠ

για τη φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων

στηρίζουν το θέμα τ/ς φυσιογνωμίας στις καθημερινές μικρές απολαύσεις που οι

ελληνικές πόλεις προσφέρουν. Άλλα επίσης πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά που ανέδειξε

η έρευνα είναι οι ιδιομορφίες του έμψυχου υλικού, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των

χρήσεων. Σημανnκότατο ρόλο στην αναγνώριση της φυσιογνωμίας της ελληνικής

πόλης παίζει η χρονικότητα της και κυρίως αυτό που λέγεται «ο άλλος χρόν09).

Ένα άλλο στοιχείο είναι τα φυσικά δεδομένα ενός τόπου. Είναι γνωστό όn η

γεωφυσική μορφολογία της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν επηρεάσει σημαντικά το

ασnκό περιβάλλον. Η θαλάσσια, παραποτάμια και παραλίμνια τοποθεσία, τα δάση, οι

πεδιάδες, η ύπαρξη πρώτων υλών με την αντίστοιχη βιομηχανική ανάπτυξη πολλών

ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων, αποτυπώθηκαν με πολλούς τρόπους στη

φυσιογνωμία τους είτε μέσω οικοδομημάτων είτε ιστορικών γεγονότων είτε

KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKών φαινομένων ή δεδομένων. (Στεφάνου-Μητούλα,2003: 21 1-230)

Έτσι λοιπόν τα γεωγραφικά στοιχεία όπως οι υψομετρικές δα/φορές, η ύπαρξη

του υγρού στοιχείου και η άμεση επαφή με τη θάλασσα, τη λίμνη ή το ποτάμι, οι άνεμοι

που πνέουν στην περιοχή, οι βροχοmώσεις, η κλίμακα θερμοκρασίας που

διαμορφώνεται και τέλος η χλωρίδα και η πανίδα διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό

τον xaPaJCΠlpα, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μιας πόλης και τη σταθερή εικόνα που

εκπέμπει διαμέσου των αιώνων. Όσον αφορά τις ελληνικές πόλεις, το σύνολο των

παραπάνω παραγόντων αποτέλεσε και αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για τον

Έλληνα, πρώτα από όλα γιατί καθιστά κατοικήσιμο και με εξαιρετικές προδιαγραφές

ποιότητας ζωής όλη σχεδόν την έκταση του ελλαδικού χώρου.
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Σημαντικό είναι επίσης το στοιχείο της παρουσίας πρασίνου σε

πυκνοδομημένους χώρους των μεγαλουπόλεων. Είναι γεγονός ότι κυρίως οι μεγάλες

ελληνικές πόλεις υστερούν σε ποσοστά πρασίνου σε σχέση με τις αντίστοιχες

ευρωπαϊκές. Η Αθήνα Π.χ. διαθέτει μόνο 2,5 Τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο έναντι 8 Τ.μ.

του Παρισιού και 15 Τ.μ. του Βουκουρεστίου. Έτσι το πράσινο στις ελληνικές πόλεις

περιορίζεται σε λίγα μικρά αλσύλλια, στα μπαλκόνια των σπιτιών και ελάχιστα στις

ταράτσες. (Στεφάνου-Μητούλα,2003: 211-230)

Εκτός όμως από τη γεωφυσική θέση και το φυσικό στοιχείο, κυρίαρχο ρόλο στη

διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των ελληνικών πόλεων παίζει η πολιτιστική και

ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι ελληνικές πόλεις στην πλειοψηφία τους

διαθέτουν πολύ πλούσιους πολιτιστικούς πόρους κληρονομημένους από το παρελθόν

τους. Η κληρονομιά αυτή μπορεί να ξεκινά μόνο από ένα αρχαίο, φορτισμένο σε

μνήμες όνομα όπως Π.χ. ατην περίπτωση της Θήβας και να φτάνει έως την κάλυψη

ολόκληρου του ιστορικού τους κέντρου από μνημεία όλων των εποχών και καιρών που

σημάδεψαν τη μακραίωνη ιστορία τους όπως το Ναύπλιο.

Η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά πολλών ελληνικών πόλεων που οδήγησε

ατην αναγνώριση 2.500 ανάμεσα σε αυτές ως αξιόλογων ή με αξιόλογα τμήματα, η

ξεχωριστή πολεοδομία ορισμένων, οι ιδιόμορφες κοινωνικές εκφράσεις υπαρκτές σε

διάφορους οικισμούς της χώρας, οι καλλιτεχνικές εκφράσεις καθώς και οι

μικροαπολαύσεις που ο ελληνικός τρόπος ζωής- σε συνδυασμό με το κλίμα και το

αρχιτεκτονικό περιβάλλον- προσφέρει, χαρακτηρίζουν μαζί με τον ιδιαίτερο ψυχισμό

των κατοίκων τη φυσιογνωμία των ελληνικών πόλεων. (Στεφάνου-Μητούλα,2003: 211-

230)

Ίσως το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο στη μορφολογία της πόλης, στη

σύνθεση του τοπίου και στην απόδοση του χαρακτήρα της είναι η -χρωματική απόδοση

των μορφημάτων της. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι την ιδιαιτερότητα ακριβώς του

χαρακτήρα μιας πόλης, όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από την φυσιογνωμία της, συχνά

ονομάζεται «τοmκό χρώμω).Επίσης δεν είναι αμελητέο το γεγονός ότι ο κυριότερος

αρνητικός χαρακτήρας των σύγχρονων πόλεων είναι το γνωστό «'Υκρίζα πόλψ~ ή

«τσιμεντούπολψ). Αντίθετα, η αποκατάσταση και ο επαναχρωματισμός των

προσόψεων σε πo'λ/iι. ιστορικά κέντρα και παραδοσιακούς οικισμούς τα τελευταία 30

-χρόνια, μέσα από μεγάλης κλίμακας προγραμματισμό ανάπλασης και προστασίας,

έδωσαν εντυπωσιακά δείγματα της αισθητικής απόδοσης των αστικών χώρων που

διαθέτουν χρώμα.
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Ανάλογης σημασίας για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα ενός τόπου και την

ανάδειξη της φυσιογνωμίας του είναι η εντύπωση της αφής που αποδίδουν τα διάφορα

υλικά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και διαμόρφωση διαφόρων

χώρων. Οι πετρόκτιστες στέγες στο Πήλιο, οι κεραμοσκεπείς στέγες της λα"ίJ,ής ή

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. οι χωμάτινες ή ασπρισμένες ταράτσες των Κυκλάδων, οι

πέτρινοι τοίχοι των Ζαγοροχωριών αφήνουν τελείως διαφορετικές εντυπώσεις αφής

και οδηγούν σε συναισθηματικές και ιδεολογικές φορτίσεις. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη

σημασία η καταγραφή των πλούσιων σε πληροφορίες αφής επιπέδων οριζοντίων,

κατακόρυφων ή κεκλιμένων σε διάφορες κλίμακες, προκειμένου να εντοπιστούν τα

στοιχεία εκείνα που θετικά ή αρνητικά παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση και εμφάνιση

της φυσιογνωμίας μιας πόλης. (Στεφάνου,2000: 151-152)

Με δεδομένο ότι η φυσιογνωμία της πόλης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και

από τους κατοίκους της, τις επαγΥελματικές τους δραστηριότητες, τα ήθη και τα έθιμα

τους η αστική ανάπλαση συμβάλλει στην διατήρηση της. Αυτό συμβαίνει διότι στα

πρωταρχικά της μελήματα περιλαμβάνει την αναδΙΟΡΎάνωση του πολεοδομικού ιστού

με τέτοιο τρόπο που να υποβοηθάει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική χρήση του

από τους ανθρώπους. Στόχος της ανάπλασης θα πρέπει να είναι επίσης η προετοιμασία

των παραδοσιακών χώρων να δεχθούν τα πολυάριθμα κύματα των επισκεπτών. έτσι

ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος φθοράς τους.

Από την πλευρά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει με

μεγαλύτερη τόλμη πρωτοβουλίες για την καταγραφή των αλλοιώσεων που έχουν

επέλθει σε στοιχεία του πολεοδομικού ιστού, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο

για τη συνολική εικόνα που εκπέμπει το σιryκεKριμένO αστικό περιβάλλον. Σημαντική

μπορεί να είναι η συμβολή και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις αναπλαστικές

προσπάθειες. Η ύπαρξη κατάλληλων χρηματοδοτήσεων και η μέριμνα για

αποκατάσταση. συντήρηση και επέκταση των δικτύων υποδομής που είναι αναγκαία

για την αναβάθμιση της ζωής και των λειτουργιών μιας περιοχής, σίγουρα δεν

πρόκειται να αφήσει ασυ-yΚ'ίVΗτη την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η προοπτική κερδοφόρων

επενδύσεων θα προσελκύσει την ιδιωτική χρηματοδότηση. η οποία θα πρέπει να

οργανωθεί σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία. (Στεφάνου-Μητούλα,2003: 211-230)

Ένας ισχυρός παράγοντας που αποτελεί τον κυριότερο σύμμαχο στην

προσπάθεια προστασίας της αστικής κληρονομιάς και της προσωπικότητας της

ελ/ηνικής πόλης είναι το γεΥονός ότι η συνολική κλίμακα των πραγμάτων στον

ελ/ηνικό χώρο είναι αρκετά μικρή. Αντίστοιχα και η κλίμακα της ελ/ηνικής πόλης δεν
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προσομοιάζει με τα μεγάλα μεΥέθη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων. Το μιιcρό αυτό

μέγεθος την καθιστά περισσότερο ανθρωποκεντρική και έντονα συναισθηματική. Η

ιστορική πορεία του ελληνικού πολιτισμού είναι γεμάτη από δείγματα που εδραιώνουν

τη συμφιλίωση και την αξιοποίηση των μικρών κλιμάκων και μεγεθών του τόπου από

την πλευρά του λαού μας. Το γεγονός αυτό διευκολύνει σημαντικά τη διατήρηση των

ιδιομορφιών κάθε περιβάλλοντος και κατ' επέκταση και του αστικού.

Η πρόκληση, λοιπόν, για την σύγχρονη ελληνική πόλη συνίσταται στην

ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιοσυγκρασίας και της ιδιαίτερης προσωπικότ/τας της,

χωρίς να χάσει τις ευκαιρίες που τα νέα οικονομικά περιβάλλοντα της παρέχουν για

οικονομική ανάπτυξη. Το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρεται και ως τoυρισnKός

προορισμός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εξαιτίας των κλιματολογικών της

συνθηκών, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μονοσήμαντες θεωρήσεις.(Στεφάνου

Μητούλα,2003: 247)

1.4.01 ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ

Είναι ευρέως αποδεκτό όη κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στις ελληνικές

πόλεις και ειδικότερα πς μικρότερες πόλεις, ο αστικός σχεδιασμός έχει περιορισθεί σε

ένα πλαίσιο αποσπασμαπκών και ήπιων παρεμβάσεων μικρής κλίμακας. Ειδικότερα οι

καθιερωμένες πρακτικές αστικού σχεδιασμού χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:

Α) Στην περίπτωση της δημόσιας αστικής γης, ο φυσικός σχεδιασμός του χώρου - σε

έργα είτε ανοικοδόμησης., είτε ανάπλασης μιας περιοχής - συνήθως αφορά σε ένα από

τα εξής:

~ Μικρής κλίμακας κτιριακά συγκροτήματα δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα.

~ Αποσπασμαπκές παρεμβάσεις βελτίωσης του δημόσιου υπαίθριου χώρου της πόλης

όπως πεζοδρομήσεις μικρών δρόμων διάσπαρτα μέσα στον ιστό της πόλης,

βελτιώσεις του εξοπλισμού και της διαμόρφωσης των πλατειών και των χώρων

πρασίνου.

Β) Στην περίπτωση της ιδιωτικής αστικής γης, ο φυσικός σχεδιασμός του χώρου καθώς

και η τελική φυσική διαμόρφωση του επιχειρούνται μέσω των κάτωθι:

~ Ήπιων μηχανισμών παρέμβασης, όπως αυτοί καθορίζονται από τα Πολεοδομικά

Σχέδια και τις Πολεοδομικές Μελέτες και οι οποίοι αφορούν κυρίως στον καθορισμό

των χρήσεων γης και τους όρους δόμησης.

17



Ί

Ί

1
!

ι

]

]

Ι

~

J
Ι

]

]

Ο ΠoΛεoδoμικ:όc: Σχεδιασμός και r φυσιογνωμία mc σύηροvηc Eλληνι.ιg]ς πόλ!}ς

Αναλυτιιciι παρουσίαση του ΓΙΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

;γ Σταδιακής και ανοιχτής σε χρόνο εφαρμογής των σχεδίων η οποία συνήθως

συνεπάγεται μια μακροχρόνια διαδικασία ολοκλήρωσης της φυσικής διαμόρφωσης

του χώρου και ενέχει κινδύνους τόσο από πιθανές σλΜγές στους κανονιστικούς

όρους ρύθμισης του χώρου όσο και από την χαλάρωση των ε"λi:yxων εφαρμογής των

σχεδίων.

Στον πρόσφατο θεωρητικό λόγο σχετικά με την εικόνα της σύγχρονης

ελληνικής πόλης και την αναπτυξιακή προοπτική της αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι

έχουν θέσει το ζήτημα αλλαγής των καθιερωμένων πρακτικών φυσικού σχεδιασμού του

αστικού χώρου και την αναγκαιότητα στροφής του αστικού σχεδιασμού προς

ριζοσπαστικές και ταχείες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας (Σημαιοφορίδης Γ., 1998).

Παρ' ό'Μ. αυτά η απόλυτη κυριαρχία και εφαρμογή των σημερινών πρακτικών

αστικού σχεδιασμού για αρκετές δεκαετίες έχει τελικά οδηγήσει όχι μόνο στην

καθιέρωση τους αλλά ακόμη και σε μια εκ των υστέρων θεωρητικοποίησή τους. Η

θεωρητική υποστήριξη των καθιερωμένων πρακτικών αστικού σχεδιασμού καθώς και η

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους επιχειρείται υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της

ελληνικής πόλης που δρουν ως περιοριστικοί παράγοvtες στο φυσικό σχεδιασμό του

χώρου. Ως τέτοιες ιδιαιτερότητες της ελληνικής πόλης συνήθως παρουσιάζοvtαι οι

εξής:

1. Η σχετική έλλειψη δημόσιων εκτάσεων γης μεγάλου εμβαδού στα κέντρα των

κέντρων που περιορίζει τις δυνατότητες για μεγάλης κλίμακας δημόσια έΡΎα και

παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού.

2. Ο κατακερματισμός και η διασπορά του δημόσιου υπαίθριου χώρου της πόλης 

μικρού εμβαδού πλατείες, πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι Κ.α. χωροθετημένα διάσπαρτα

μέσα στον ιστό, που δυσχεραίνουν τις παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού μεγάλης

κλίμακας.

3. Η συχνή επικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων που ενέχονται στο

φυσικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό του αστικού χώρου και οι συνεπαγόμενες

δυσκολίες στο συντονισμό των διαφόρων φορέων για την αξιοποίηση της δημόσιας

αστικής γης και την εκτέλεση παρεμβάσεων αστικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας

4. Οι σχετικές δυσκολίες χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας.

5. Ο κατακερματισμός της ιδιωτικής αστικής γης σε μικρού μεγέθους ιδιοκτησίες που

δημιουργεί περιορισμούς τόσο στο συνολικό φυσικό σχεδιασμό του χώρου, όσο και

στη συντονισμένη εφαρμογή των σχεδίων για την ανοικοδόμηση ή την ανάπλαση

μιας περιοχής.
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Υπό το πρίσμα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και περιορισμών των

ελληνικών πόλεων μέσα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα μπορεί κανείς να

αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων πρακτικών αστικού

σχεδιασμού: οι σημειακές, σταδιακές και ήπιες παρεμβάσεις πιθανόν να δύνανται σε

βάθος χρόνου να βελτιώσουν την εικόνα της ελληνικής πόλης. Ωστόσο δεν είναι ικανές

να αποδώσουν μια ταχεία, ριζική και ολοκληρωμένη αναβάθμιση της εικόνας και της

ποιότητας του αστικού χώρου που απαιτείται για την ανταγωνιστικότητα των

ελληνικών πόλεων μέσα στο ταχύτατα εξελισσόμενο ενιαίο Ευρωπαϊκό αστικό

σύστημα.(Γ οσποδίνη,2000:208-21 Ο)

2.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΗ

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ ΛΣ ΜΕΤΑΞγ ΠΟΛΕΩΝ

Ο ορισμός του όρου ανταγωνιστικότητα πόλεων δεν είναι ένα εύκολο

εΥχείρημα. Ο πληθυσμός συνδέεται με τον ό'Υκο της τοπικής παραγωγής, με τα επίπεδα

διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων, με την ειδίκευση της υποδομής, και με τα

μεταφορικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν στον

ορισμό των πόλεων σαν συσσωρεύσεις με τουλάχιστον 200.000 κατοίκους.

Ως προς την απόδοση και τη σπουδαιότητα, μερικές πόλεις θα έπρεπε να είναι

στην λίστα των πόλεων που βρίσκονται σε ανταγωνισμό, α'ΚJ..iJ. ο πληθυσμός τους είναι

χαμηλότερος από το όριο. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί πόλεις πολύ

εξειδικευμένες σε μερικούς τομείς, για παράδειγμα με επιστημονικές, οικονομικές,

κυβερνηπκές ή διεθνείς δραστηριότητες όπως οι εξής:Κέιμπριτζ, Μονακό,

Λουξεμβούργο. Κάποιες πόλεις δεν αντιμετωπίζονται σαν μεμονωμένες οντότητες

αφού ανήκουν σε πολύ-αστικές συσσωρεύσεις, ειδικά στις πιο αστικοποιημένες

περιοχές:το Ράντσταντ στην Ολλανδία, τα Βρετανικά Midlands και τα «διαμερίσμαΤα})

Nord-Pas de Calais στην ανατολική Γαλλία.

γπάρχουν και άλλες πόλεις με πληθυσμό πάνω από το όριο, κάτι που μετράει

ελάχιστα σε τέτοιες περιπτώσεις, ή πόλεις που έχουν αγνοηθεί. Αυτό αφορά ειδικά

πόλεις με ανεπαρκή πρόσβαση, με αρνητική εικόνα ή με παραδοσιακές

δραστηριότητες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πόλεις-λιμάνια (Λιβόρνο, Τριέστη,

Αμπερντίν), μεγάλες πόλεις στην νότια Ευρώπη χωρίς κάποια εξειδίκευση σε ένα τομέα

παραγωγής και με μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων στον πληθυσμό τους (Πάρμα,

Οβιέδο, Kαντiζ) και τουριστικές πόλεις της νόπας Ευρώπης (Μαγιόρκα, Σάντα Κρούζ,
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Κάwες).Ακόμη περιλαμβάνει παλιές ή μετααχηματιζόμενες βιομηχανικές πόλεις

(Λανς, Βαλένθια), πόλεις σε κάποια απόσταση από τον κύριο όγκο συσσώρευσης

(Ράvtσταντ, Άρνεμ), περιφερειακές ή απομονωμένες πόλεις, ειδικά αυτές που

βρίΣΙCOνταιεκτός Ευρωπαϊκής Ένωοης (Γκράτς, Λοζάννη, Λε Μαν, Τούρ).

Αυτές σι πόλεις έχουν περιορισμένες λεΙΤΟΌΡΎίες λήψης αποφάσεων και φέρουν

το φορτίο των αρνητικών επιπτώσεων τ/ς διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Η

μοίρα των πόλεων τώρα πλέον καθορίζεται από την εικόνα τους- η αρνητική ή αδύναμη

εικόνα μιας παλιάς βιομηχανικής πόλης ή πόλεις με ανεπαρκές μίγμα δραστηριοτήτων

παρά από τα χαρακτηριστικά του εργατικού τους δυναμικού.

Το πρόβλημα του ορίου είναι επίσης ένα από τα χωρικά κριτήρια. Σύμφωνα με

την έρευνα Equipe P.A.R.I.S. (1993b) οι παραπάνω στατιστικοί ορισμοί μπορούν να

μειωθούν σε τέσσερις κύριους τύπους: κεντρική πόλη, πολύ-περιφερειακή αστική

περιοχή" αστική περιοχή και πολυκεντρική αστική περιοχή. Τα δημοτικά διοικητικά

μέτρα δεν ανταποκρίνονταιεπαρκώς στις λειτουργικές οντότητες και γι' αυτό η αστική

περιοχή φαίνεται ότι είναι η πιο χρήσιμη μονάδα σύγκρισης. AJJ...ά αυτή η μονάδα

μπορεί να οριστεί ποικιλοτρόπως (αστική μονάδα, συσσώρευση, μητροπολιτική

περιοχή) και οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτούς τους διαφορετικούς ορισμούς στις

μελέτες τους.

Μια άλ/η ομάδα περιλαμβάνει περισσότερο εξειδικευμένες πόλεις οι οποίες

είναι ικανές να ανακτήσουν αξιοσημείωτη δύναμη από την εξειδίκευση τους αυτή

ακόμα και αν περιλαμβάνουν μεγαλύτερες πόλεις με πολυάριθμες λειτουργίες. Αυτή η

ομάδα πόλεων εμφανίζεταιgt τάξεις, οι οποίες επίσης περιέχουνλιγότερο επιτυχημένες

πόλεις, όπως αυτές που ειδικεύονταισε τομείς όπως η μετάλλευση και η υφαντουργία.

Κάποιες από τις επιτυχημένες πόλεις σε αυτές τις τάξεις (Φρανκφούρτη, Ζυρίχη,

Μόναχο) έχουν διάφορες υψηλόβαΟμεςοικονομικές δραστηριότητεςή προοδεύουν σε

μια συγκεκριμένη λειτουργία (Γενεύη, Ρότερνταμ και σε χαμηλότερο επίπεδο

Φλωρεντία, Αίντχόβεν, Μονπελιέ). Στις ίδιες τάξεις συναντάμεακόμα πρωτεύουσεςοι

οποίες μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότεροεπιτυχημένεςόπως η Αθήνα, η BΙΈWΗ,

η Λισσαβόνα, και μεγάλες πόλεις της νότιας Ευρώπης όπως το Πόρτο, η Μάλαγα και

το Παλέρμο. Αυτές διασπείρονται με εξειδικευμένα βιομηχανικά κέντρο όπως το

Λίβερπουλ,το Σέφιλντ, το Μπιλμπάο,το Νιούκαστλκαι η Aιέyη.(Graslandand Jensen

Butler,I997: 54-57)
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2.2. ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤιΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών

πόλεων αυξάνεται διαρκώς, αλλά οι έννοιες της διεθνούς αστικής ανταγωνιστικότητας

και της αστικής επιτυχίας παραμένουν ασαφείς. Η διεθνής αστική ανταγωνιστικότητα

είναι στην ουσία η «αντιπαλότητα» μεταξύ πόλεων στο Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα για

τη δημιουργία ή έλξη οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποφέρουν εισόδημα. Η

ικανότητα να δημιουργηθεί εισόδημα σχετίζεται και με άλλες πλευρές της αστικής

οικονομίας και κοινωνίας όπως τα επίπεδα εξυπηρέτησης, μεγέθη των φόρων, ποιότητα

ζωής και εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις,

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα

μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις μεταφορές και

επικοινωνίες έχει σχεδόν αφαιρέσει τους τοπικούς περιορισμούς και τα σύνορα καθώς

πολλές μορφές οικονομικών δραστηριοτήτων έχουν «χαλαρώσευ), Η παραγωγή επίσης

γίνεται συνεχώς mo παγκόσμια σε κλίμακα και οι διεθνείς εmχειρήσεις δεν

δεσμεύονται πλέον από εθνικές, τοmκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς ή ιδεολογικούς

δεσμούς. Οι αλλαγές στην τεχνολογία παραγωγής και στην βιομηχανική οργάνωση

έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ευελιξίας. (Jensen-Butler,1997a: 3-4)

Οι πόλεις είναι οι πιο διαφοροποιημένες και πολύπλοκες μονάδες τοπικότητας εξ ου και

η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους. Η διεθνοποίηση σημαίνει ότι οι πόλεις

που έχουν παρόμοιους ρόλους στις δικές τους εθνικές ιεραρχίες τώρα αντιμετωπίζουν

τον ανταγωνισμό ανάμεσα τους πάνω από εθνικούς περιορισμούς, καθώς και οι

αλλαγ~ στο παραγωγικό σύστημα επίσης σημαίνουν ότι η ανταγωνιστικότητα για την

ανάπτυξη και τις επενδύσεις μπορεί αυξανόμενα αν προκύψει μεταξύ εξαιρετικά

ανόμοιων πόλεων. Αυτή η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα είναι ουσιαστικά

«διααστική)) και η επερχόμενη επανοργάνωση της αγοράς αυτής θα οδηγήσει μάλλον

στη συγκέντρωση αυτού του WΠOu δραστηριότητας σε αστικές περιοχές.(Μπεριάτος,

1999: 532-538)

Ανώτεροι λόγοι επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην αυξανόμενη

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των πόλεων, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι

πόλεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στον

ανταγωνισμό για επενδύσεις. Όσο η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενότητα αναπτύσσεται

εκτός της μεμονωμένης αγοράς, η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος θα

αντικατασταθείαπό αυτήν του απόλυτου πλεονεκτήματος.
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων είναι επομένως

πολυστρωματικός και περίπλοκος. Οι OΙKOυΜΕVOυπόλεις του Λονδίνου και του

Παρισιού ανταγωνίζονται σε ένα επίπεδο, άλλες μικρότερες πόλεις ανταγωνίζονται σε

συγκεκριμένους τομείς καθορισμένους από τα ακαθόριστα χαρίσματα τους.

Ανταγωνισμός όμως σημαίνει όη υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, όμως τι πραγμαηκά

είναι ο νικητής, μια «επιτυχημένη) πόλη; Η λογική της επιχειρηματολογίας θα έλεγε ότι

η επιτυχία είναι η ικανότητα δημιουργίας εισοδήματος, αλλά αυτή η μορφή

ανταγωνισμού έχει ορισμένα σφάλματα. Πρώτον, είναι η πόλη μια οντότητα που

ανταγωνίζεται ή κάποιες ομάδες αστικών μορφών·ίσως με σιryKΡOυόμενα συμφέροντα

είναι αυτές που οδηγούν τον ανταγωνισμό; Δεύτερον, η επιτυχία στην δημιουργία

εισοδήματος προϋποθέτει μια σιryΚEKριμένη σταθερότητα σε ένα βάθος χρόνου.

(Γεράρδη, 1998: 8-9)

Τρίτον, οι πόλεις είναι τοποθετημένες εντός ενός συστήματος πόλεων και έτσι

άμεσες συνέπειες της δημιουργίας εισοδήματος μπορούν να σκορπιστούν άνισα σε

αυτό το σύστημα. Τέταρτον, η δημιουργία εισοδήματος συνήθως συνεπάγεται την

δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν το συνολικό προ"ίόν της πόλης αυξάνεται

γρηγορότερα από την παραγωγικότητα της πόλης, τότε η εργασία θα αυξηθεί αλλιώς θα

παρουσιάσει μείωση. (Jensen-Butler,1997a: 7-10)

Παραπάνω αναφέρθηκε η παράμετρος της «επιτυχίας» μιας πόλης, όσον αφορά

τον ανταγωνισμό της με άλλες πόλεις. Έτσι, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η

έννοια αυτή αναφέρονται ακολούθως κάποια Kριτήρια-χαρακτηρισnKά τα οποία

καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία μιας πόλης μέσα στη διαδικασία του

ανταγωνισμού:

Ι. Τομεακή διάρθρωση

2. Τύπους τριτοβάθμιας δραστηριότητας

3. Καινοτομίες και τεχνολογικές αλλαγές

4. AΠOφασισnKότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών

5. Παραγωγή βασισμένη σε τεχνογνωσία

6. Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων

7. Αβρότητα, περιβάλλον και μη υλικά αγαθά

8. Αρνητική εξωτερικότητα

9. Εξωτερικούς συνδέσμους

10. Εισόδημα και εργασία
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Ακόμη το μέγεθος μιας πόλης δείχνει να είναι σαν το ιcί>ριo κριτήριο επιτυχίας

της, κάτι το οποίο δεν είναι μια μεταβλητή σχετιζόμενη με την πολιτική. Πόλεις με

θετικά υπόλοιπα αναγνωρίζονται σε σχέση με τρεις παράγοντες: πόλεις με ένα διεθνή

ρό4> (Άμστερνταμ), πόλεις με στρατηγικό ρό4> στο μεταφορικό δίκτυο (Βασιλεία) και

πόλεις με ένα ισχυρό προφίλ στην έρευνα και στην κουλτούρα (Παρίσι).Οι

«απoτυxημένε9~ πόλεις σχετίζονται με μια σειρά από παράγοντες όπως: ημιτελείς

πόλεις (Βερολίνο), πόλεις ειδικευμένες στην βιομηχανία (Λίβερπουλ), πόλεις με

μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις από ότι δείχνει η οικονομική τους

δραστηριότητα (Πόρτο) και πόλεις χωροθετημένες κοντά σε μια μητρόπολη

(Σαραγόσα).Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τα θετικά υπόλοιπα είναι αυτές στις

οποίες η πολιτική παίζει έναν πολύ σημαντικό ρό4>. (Jensen-ButIer,1997a: 10-14)

2.3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜIΑΣ ΠΟΑΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ πόλεων περιλαμβάνει μια ποικιλία εργαλείων που

βοηθούν μια πόλη να προωθηθεί και να διαφημιστεί. Τα πλεονεκτήματα των

διαφορετικών στρατηγικών είναι επίσης ξεκάθαρα σε διαφορετικές πολιτικές

προσέγγισης στην ανάπτυξη και μπορούν να αναγνωριστούν μέσα από την ανάλυση

των παραμέτρων που έγινε παραπάνω. Τέσσερα ξεχωριστά σχήματα τακτικής δείχνουν

να ταιριάζουν ιδανικά στην επιδίωξη της ανάπτυξης με τη λΟ'Υική ότι μπορούν να

συνδυαστούν με χειροmαστές εφαρμογές. Αυτά είναι τα παρακάτω:

• Η λειτουργική προσέγγιση ορίζεται από την έμφαση σε οικονομικούς παράγοντες

και επικεντρώνεται στην διαθεσιμότητα των τοmκών πόρων και ειδικότερα στους

τομείς παραγωγής, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στη διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και

στον τόπο και την ικανότητα του τοmκού παραγωγικού συστήματος. Πόλεις που η

οικονομία τους βασίζεται στην μετάλλευση, στην υφαντουργία, στην ναυπηγία και

στην επεξεργασία μετάλλων, συχνά επιλέγουν αυτήν την προσέγγιση, λόγω των

μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.(Sassen,

2001: 257-278)

• Η περιβαλ4>ντική προσέγγιση. Για διάφορους λόγους, οι πόλεις σήμερα

επικεντρώνονται σε στοιχεία εκτός της δικιάς τους σφαίρας εmρροής. Αυτή η

αλλαγή κατεύθυνσης σχετίζεται με τη συνεχή οικονομική κρίση, την ελευθερία

κινήσεων που βιώνουν οι μικρότερες βιομηχανικές μονάδες, την επέκταση

τριτογενών δραστηριοτήτων, τη γενική αύξηση των εργατικών προσόντων, την
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επικράτηση των περιβαλλοντικών υποθέσεων και την αυξανόμενη προτίμηση του

εργατικού δυναμικού για υψηλές αξίες.

• Η γεωστρατηγική προσέγγιση. Αυτή βασίζεται στην ιδέα της συμμετοχής σε μια

συγκεκριμένη ομάδα πόλεων. Οι πόλεις συχνά βασίζουν τη στρατηγική τους στις

πολεοδομικές ερευνητικές μελέτες που αυτές χρηματοδοτούν. Η στραη1ΎΙκή είναι

δεν είναι μόνο η παρουσίαση των πλεoνειcrημάτων της πόλης αJ..λά η εξέλιξη

πραγματικών συναλλαγών με ισοδύναμες πόλεις. Πόλεις που επιλέγουν αυτήν την

προσέγγιση, βασίζουν τις πολιτικές τους σε νέες ιδέες, όπως η διεθνής πόλη, η

ευρωπόλη και η τεχνόπολη. Χρησιμοποιώντας τέτοωυς όρους, οι πόλεις

προσπαθούν να επωφεληθούν από ένα νέο συναφές σχήμα και να ανακτήσουν

εκλεκτά χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνες τους.(ΜcΝeίl and

White, 2001: 296-305)

• Η ενοποιημένη προσέγγιση. Αυτή η προσέΥγιση είναι λιγότερο ξεκάθαρη από τις

παραπάνω τρεις α'JJ..iJ. ομαδοποιεί τις πρωτοβουλίες των πόλεων, οι οποίες

χρησιμοποωύν μια ευρεία γκάμα μέτρων για να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους

στην τοmκή, εθνική και διεθνή κλίμακα. Αυτή η στρατηγική είναι η πιο συχνή σε

μεσαίου μεγέθους πόλεις, αφού είναι προφανές ότι είναι ευκολότερο να ελεγχθεί η

ανάπτυξη σε αυτό το μέγεθος.

Σε όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να προστεθεί ένα πολύ σημαντικό

στοιχείο που αφορά την αυξανομένη ανταγωνιστικότητα των πόλεων στην Ευρώπη και

κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι οι πόλεις συνεργάζονται με

απώτερο σκοπό.να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Υπάρχουν δύο μορφές

συνεργασίας. Η μία εμπεριέχει την συνεργασία μεταξύ γειτονικών πόλεων με συνεχή

αστικοποίηση, ενώ η άλλη αφορά την ίδρυση δικτύων σε μια διευρυμένη βάση. Τα

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τέτοιες μορφές συνεργασίας είναι υποτιμημένα

και μη αναγνωρισμένα.. Για πολλές πόλεις, τα δίκτυα συνεργασίας αρχίζουν να

γίνονται ένα απαραίτητο στοιχείο στις δικές τους στρατηγικές ανάπτυξης.(Shaw,2001:

284-294)

Αυτό δείχνει πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην ανάλυση της

ανταγωνιστικότητας των πόλεων. Παραδόξως, δείχνει επίσης ότι το αποτέλεσμα αυτού

του ανταγωνισμού είναι η μείωση στον ανταγωνισμό και η αύξηση της συνεργασίας. Η

ΈWoια της ανταγωνιστικότητας μεταξύ πόλεων μπορεί να μεταφραστεί σε

ανταγωνιστικότητα μεταξύ δικτύων πόλεων. Ίσως συμπεράνουμε ότι η πόλη δεν είναι
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πια κέντρο λειτουργιών a!JJJ. ότι είναι και ένα «περιβάλλov~~ συμβολικής ταυτότητας

)α/Ι εδαφιιcών ριζών που εισχωρούν σε μεΥαλύτερα σχήματα συνεργασίας και

ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή σε δίκroα πόλεων, όπως ένα δίιcwo παγκόσμιων πόλεων, ένα

δίκτυο ειδικευμένων εθνικών πόλεων ιcαι δίκτυα ειδικευμένων τοπικών πόλεων, αρχίζει

να γίνεται το αντικείμενο του ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων. AJ..λά ιcαι ο

συνεταφισμός μπορεί να αφορά διαφορετικά επίπεδα πόλεων. Ίσως τα δίκτυα των

πόλεων είναι ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του ανταγωνισμού μεταξύ πόλεων.

Μια άλλη μορφή τomκής διαφοροποίησης, υπό τη μορφή των λειτουργιών σε δίκτυα,

αναπτύσσεται ιcαι η παγκόσμια ανταγωνιστιιcότητα μπορεί άριστα να είναι ένα

μεταβατικό φαινόμενο.(Grasland and Jensen-Butler,1997: 67-70)

2.4. ΠΑΓΚΟΣΜIOΠΟlllΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞγ ΠΟΛΕΩΝ

Το φαινόμενο της ανταγωνιστικότητας μεταξύ πόλεων είναι αρχαίο ciλ/.ά

πρόσφατα έχει πάρει καινούργια τροπή. lστορικά, οι πόλεις ήταν πάντα το κέντρο της

πολιτικής εξουσίας και επομένως η χωρική έκφραση του κεντρικού εJ...tyχoυ. Οι

επιτυχημένες πόλεις περασμένων εποχών όπως η Ρώμη, η Λισσαβόνα, η Μαδρίτη, το

Λονδίνο και το Παρίσι, ήταν αυτές των οποίων σι πράξεις είχαν το μεγαλύτερο

αντίιcroπo οικονομικά και γεωγραφικά. Αυτές σι πόλεις ήταν σι άξονες του παγιcόσμιoυ

ανταγωνισμού. (http://europa.eu)

Τα τεJ..εuταία χρόνια, αυτή η περιορισμένη μορφή παγκόσμιου ανταγωνισμού

μεταξύ των κέντρων των αυτοκρατοριών έχουν αντικατασταθεί από άλλη μορφή

ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων πόλεων που βασίζεται στην αγορά. Οι τοπικές και οι

εθνικές οικονομίες έχουν προσδεθεί αρκετά στην πα'γ1(όσμια οικονομία, όπou δεν

αισθάνονται τους περιορισμό του να ανήκουν σε ένα έθνος. (Jensen-Butler and

Shachar, and Van Weesep, 1997h: 10-23)

Εξαιτίας της εξάπλωσης των διεθνών επαφών, είναι φανερό ότι οι πόλεις δεν

είναι πλέον καθορισμένες από τον χώρο. Εμπόδια στην αστική αγορά γης στο Τόκιο

επηρεάζει οικονομικές δραστηριότητες στις πόλεις της Ευρώπης και την ίδια στιγμή οι

ευρωπαϊκές πόλεις αντιδρούν στις αποφάσεις που παίρνονται στις χρηματιστηριακές

αγορές της Νέας γόΡΙCΗς. Συστήματα στήριξης και λήψης αποφάσεων γίνονται όλο και

πιο διεθνή, καλλιεργούμενα από δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων.

Η ανταγωνιστικότητα, βασισμένη στη λογική της αγοράς, αφορά πρωτίστως την

ικανότητα να προωθηθεί η δημιουργία εισοδήματος μέσω είτε ενδογενούς επένδυσης
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είτε πρoσέλιcuσης εξωτερικών επενδύσεων. Η νέα παγκόσμια οικονομία βασίζεται στην

παγκόσμια ενοποίηση του εμπορίου, της παραγωγής και της οικονομίας. Οι πόλεις δεν

είναι ειcrός αυτού του κινήματος. Αντιθέτως, εξαιτίας όλων των υπηρεσιών, της

τεχνογνωσίας, του εξοπλισμού και της υποδομής που σlJγιcεντρώνουν, οι πόλεις

αποτελούν το χωνευτήρι του νεωτερισμού.( Sanchez, 1997: 455,457,463)

Παρ' όλα αυτά η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την συνεργασία στενά. Οι

πόλεις πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες,

αναλαμβάνοντας κοινά προγράμματα δράσης. Ένα άλλο παράδειγμα της ανάγκης για

συνεργασία, μέσω της οποίας υποβοηθείται και ο ανταγωνισμός, είναι η δυσκολία που

αντιμετωπίζουν οι πόλεις στο να ξεπεράσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται

με την τρέχουσα ανάπτυξη. Πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η όξινη βροχή,

τα πυρηνικά ατυχήματα ICUΙ οι θαλάσσιες καταστροφές, γίνονται φανερά σε όλο τον

κόσμο, επηρεάζουν μεγάλες περιοχές και μπορούν να αντιμετωmστoύν αποτελεσματικά

σε αυτήν την παγκόσμια ιcλίμακα.(Jensen-ΒutΙer and νan Weesep, 1997c: 494-498)

Σε αυτό το πλαίσιο η κύρια διαδικασία είναι μια αυξανόμενη

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των πόλεων να αναβαθμίσουν την θέση τους στις ιεραρχίες

του παγκόσμιου αστικού συστήματος ή με άλλα λόγια ένας δια·αστικός ανταγωνισμός

για μια νέα κεντρικότητα. Μια απόδειξη ότι οι Ευρωπαϊκές πόλεις λειτουργούν σαν ένα

παγκόσμιο αστικό σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχει ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός

μεταξύ των πόλεων να αναβαθμίσουν την θέση τους, είναι τα πολυάριθμα δίκτυα

πόλεων που έχουν οργανωθεί για να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ

τους.(Leonιidου, 1997:253-265)

Ένας από τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα

της πόλης για νέες επενδύσεις και πόρους μέσα στο παγκόσμιο αστικό σύστημα είναι η

ποιότητα του αστικού χώρου. Γι' αυτό, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η σχέση

μεταξύ αστικής οικονομίας και αστικού σχεδιασμού, όπως δημιουργήθηκε μέσα από

την ιστορία των αστικών μορφών, δείΊΥει να αντιστρέφεται. Ενώ για αιώνες η ποιότητα

του αστικού περιβάλλοντος ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπruξης των

πόλεων, σήμερα η ποιότητα του αστικού χώρου έχει γίνει αναγκαία προϋπόθεση για την

οικονομική ανάπroξη των πόλεων και ο αστικός σχεδιασμός έχει αναλάβει ένα νέο

βελτιωμένο ρόλο σαν μέσο οικονομικής ICUΙ lCΌινωνικής ανάπruξης.(Γoσπoδίνη,

2000: 195-197)
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2.5 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέσα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα, δεν διαμορφώνεται μια σταθερή

και άκαμπτη ιεραρχία πόλεων αλλά πολλές και ευέλικτες ιεραρχίες πόλεων σε

συνάρτηση με τη συγκεκριμένη απόδοση των πόλεων σε διάφορους τομείς και

δραστηριότητες καθώς και τη σφαίρα επιρροής τους - περιφερειακή, εΟνική, διεθνή.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων

για τη βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία και την αναζήτηση μιας (Νέας

Κ:ΕVΤΡΙKότητας». Απόδειξη αυτού του φαινομένου μπορεί να θεωρηθεί και ο

αυξανόμενος αριθμός δικτύων πόλεων που οργανώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τη συνεργασία πάνω σε ζητήματα χάραξης πολιnκής και εφαρμογής

ειδικών προγραμμάτων σε διάφορους τομείς όπως επιστήμη, τεχνολογία, τουρισμός,

πολεοδομία Κ.α. (http://www.ub.es)

Η αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης ή ομάδας πόλεων μέσα στο ενιαίο

Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα θεωρείται ότι διαφοροποιείται σε συνάρτηση με πέντε

βασικούς παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται ως κρίσιμοι από μια σειρά μελετών:

» Ο βαθμός διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης και η ύπαρξη εξειδικευμένου

ανθρώmνου δυναμικού.

~ Η ύπαρξη υπηρεσιών με υψηλή τεχνολογία και τοmκή διασύνδεση με ερευνητικά

ιδρύματα.

~ Ο βαθμός ανάπτυξης ή εκσυγχρονισμού των υποδομών στους τομείς των μεταφορών

και των τηλεmκοινωνιών.

~ Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (ιcτισμένoυ χώρου, δημόσιου υπαίθριου

χώρου, περιαστικού φυσικού χώρου) και η ποιότητα της αστικής ζωής.

~ Η θεσμική ικανότητα για την χάραξη και την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πέντε κρίσιμων παραγόντων και ειδικότερα όσον

αφορά τον παράγοντα που σχετίζεται με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, Ο

αστικός σχεδιασμός εμφανίζεται να αναλαμβάνει ένα νέο διευρυμένο ρόλο,

συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή προοπτική των πόλεων. Παρ' όλα αυτά, ο νέος ρόλος

του αστικού σχεδιασμού ως παράγοντα ανάπτυξης δεν είναι ίδιος για όλες τις ομάδες

πόλεων που σχηματίζονται μέσα στο ενιαίο Ευρωπαϊκό αστικό σύστημα: μητροπόλεις.

μεγάλες πόλεις, μικρές πόλεις, πόλεις στον πυρήνα, πόλεις στην περιφέρεια

(οικονομική ή/και γεωγραφική). (Γοσποδίνη, 2θθθ: 196-198)
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2.6.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗΣ

Στο Παρίσι, κατά την προεδρία του Μιτεράν, μπορεί να ειπωθεί ότι ένας

ιcαινOτόμOς τρόπος σχεδιασμοι. υιοθετήθηκε με σιωπό να αναβαθμίσει την εικόνα της

πόλης σε ένα μητροπολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Υπήρξε μια μεγάλη επένδυση

δημόσιων πόρων ιcαι δημΙOυργήθηιcαν μεγάλα δημόσια ΙCΤΊρια και ελεύθεροι χώροι σε

ό'Μ> το Παρίσι που βασίστηιcαν στον πρωτοκλασάτο σχεδιασμό του χώρου.

Στο Λονδίνο, τεράστια ποσά δημόσιων και ιδιωτικών πόρων επενδύθηκαν στην

ανάπλαση των Docklands. Η ανάπλαση αυτή θεωρήθηκε μια διαδικασία «ενίσχυσης

της αγορά9>, η οποία περιόρισε τη συμμετοχή των τοπικών αρχών ενώ παράλληλα

έδωσε την ευκαφία εκμετάλλευσης από ιδιωτικά συμφέροντα.

Στο Βερολίνο, η διαφήμιση της πόλης σαν ένα μητροπολιτικό κέντρο της

Ευρώπης βασίστηκε- πάρα πολι. στην ιcαινoτόμα αρχιτειcroνική και στον αστικό

σχεδιασμό σε συνδοοσμό με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Ειδικά μετά την πτώση

του Τείχους το 1989, ο ορισμός του Βερολίνου σαν πρωτεύουσα της Γερμανίας

ακο'Μ>υΟήθηκε από ένα μεγάλο αριθμό διεθνών διαγωνισμών αστικοό σχεδιασμοι. όσον

αφορά την ανάπλαση των περιοχών του Βερολίνου δίπλα στο Τείχος.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στη Βαρκελώνη ενήργησαν σαν

ιcαταλύτης στην επιτάχυνση της φυσικής, οικονομικής ιcαι κοινωνικής αναδόμησης της

πόλης κατά την περίοδο 1986-1992. Το στρατηγικό σχέδιο της πόλης, στοχεύοντας

στην μεταμόρφωση της Βαρκελώνης σε μια διεΟνή επιχειρηματική και τουριστική

πόλη, επικεντρώθηκε στη βελτίωση της εικόνας της πόλης μέσω της δημιουργίας

αστικών σχεδιαστικών μορφών σε όλη την πόλη.

Η Σεβίλλη γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας

Έκθεσης το Ι 992, την οποία ιcαι φιλοξένησε. Οι φυσικές και οι τηλεπικοινωνιακές

υποδομές της πόλης ανανεώθηκαν και μια μεγάλη αστική περιοχή που ήταν

παρομελημένη άλλαξε ριζικά. Μια πρώην παραμελημένη αστική περιοχή

ξανασχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει την Εχρο'92 ενώ μετά το τέλος της Εκθέσεως

ένα μεγάλο επιστημονικό ιcαι τεχνολογικό κέντρο ιδρύθηκε στο ίδιο σημείο, με στόχο

να ενισχύσει ήδη υπάρχοντες τομείς (γεωργία, ψάρεμα, τουρισμός) στη Σεβίλλη και να

ενθαρρύνει νέους τομείς (διαστημική βιομηχανία, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός,

υπολογιστές).

Η θεσσαλονίκη επίσης προσπάθησε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της από το

γεγονός ότι ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997. Μια
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αυτοδιοικούμενη αρxή~ με το όνομα Οργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τ/ς

Eυρώπης:Θεσσαλoνίιcη'97(Ο.Π.Π.Ε.Θ.'97)-οργανώθηκεμε σκοπό να αναπτύξει και

υλοποιήσει ένα στρατηγικό σχέδιο για τ/ν πόλη. Ο κύριος σκοπός του σχεδίου αυτού

ήταν να βελτιωθείη φυσική και πολιτιστικήυποδομή τ/ς πόλης και κυρίως η ποιότ/τα

του δημόσιου ελεύθερου χώρου ώστε η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε ένα

μητροπολιπκόKέvtρα των Βαλκανίων.(Γοσποδίνη,2000: 199-202)

3. Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΣ

3.1. ΔΙΟΙΚΗTlΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

3.1.1. Νομός Σερρών

Ο Νομός Σερρών είναι ένας από τους 13 νομούς του γεωγραφικού

διαμερίσματος τ/ς Μακεδονίας, καταλαμβάνοντας το ανατολικό τμήμα τ/ς. Απλώνεται

από το Στρυμονικό κόλπο, που βρίσκεται στ/ νότια πλευρά του, μέχρι τα

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο βορρά. Ανατολικά συνορεύει με τους νομούς Δράμας

και Καβάλας και δυτικά με τους νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Ανήκει στους

πεδινότερους νομούς τ/ς χώρας, δεδομένου ότι το 4% της συνολικής έκτασης του

χαρακτηρίζεται ως πεδινό-ημιορεινό και περικλείεται από τις οροσειρές Κερκίνης

Βερτίσκου- Κερδυλίων δυτικά και Ορβύλου- Μενοικίου-ΠαΥΥαίουανατολικά. Το νομό

διασχίζει ο ποταμός Στρυμόνας, ο οποίος πηγάζει από τ/ Βουλγαρία και εκβάλλει στο

Στρυμονικό κόλπο.

Διοικητικά ο Νομός υπάγεται στ/ν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και

χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίεςπου είναι οι ακόλουθες:

• Επαρχία Σερρών με πρωτεύουσα πς Σέρρες

• Επαρχία Βισαλτίας με πρωτεύουσα τ/ Νιγρίτα

• Επαρχία Σιντικής με πρωτεύουσα το Σιδηρόκαστρο

• Επαρχία Φυλλίδας με πρωτεύουσα τη Νέα Zixνη.(www.serres.gr)
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3.1.2. Η πόλη των Σερρών κω η ευρύτερη περιοχή της

Η πόλη των Σερρών είναι κτισμένη στους ΝΔ πρόποδες του όρους ΜενοιΚ'ίου

στην πεδιάδα του Κάτω Στρυμόνα, στα βόρεια και βορειοανατολικά της οποίας

υψώνονται οι οροσειρές του Απίστρου και της Βροντούς.

Η ευρύτερη περιοχή της πόλης των Σερρών οριοθετείται από τη νοητή γραμμή

που δημιουργούν τα όρια των οικισμών Οινούσα-Επτάμυλοι- Αγ. Ιωάννης - Σέρρες 

Κ. Χριστός και Μελενικίτσι. Στο βόρειο τμήμα της περιοχής αυτής υπάρχουν πολλοί

χείμαρροι και έχει διανοιχτεί μικρός αριθμός δρόμων για την εξυπηρέτηση των

τεσσάρων οικισμών που βρίσκονται μέσα σ' αυτήν και παρουσιάζουν ελάχιστη

ανάπτυξη. Αντίθετα στο νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής υπάρχει πλήθος οικισμών

και μάλιστα πολύ αναπτυγμένων. (ΑΠΘ,2000: 9)

3.1.3. Γενικά ιστορικά στοιχεία

Πρώτη φορά εμφανίζεται στην ιστορία η πόλη των Σερρών στην αρχή του 500

αιώνα Π.Χ. με το όνομα «Σίρις της Παιoνίας~~ από τον Ηρόδοτο, ο οποίος ονομάζει

τους κατοίκους της Σιροπαίονες. Μετά τον Ηρόδοτο τη μνημονεύει ο Θεόπομπος ως

Σίρρα ενώ αργότερα ο Ρωμαίος Τίτος Λίβιος την αποκαλεί Sira. Το αρχαιότερο

επιγραφικό μνημείο, που διασώζει τη γραφή «Σιρραίων πόλις)) είναι ρωμαϊκής εποχής

και βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο Σερρών. Κατά το Μεσαίωνα έπαθε πολ/ές

καταστροφές μα τελικά επέζησε. Υπήρξε από τις πρώτες πόλεις της Μακεδονίας που

κατέλαβαν οι Φράγκοι στα τέλη του 1204, ενώ το 1205 ο τσάρος των Βουλγάρων

Ιωάννης Α' κυρίευσε τις Σέρρες αιχμαλώτισε τη φραγκική φρουρά και κατέστρεψε

συΟέμελα την πόλη.

Το 1221 περιήλθε στο δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο και δέκα χρόνια

αργότερα ο Βούλγαρος τσάρος Ιωάννης Β' κατέλαβε τις Σέρρες. Το 1282 οι Σέρρες

διατελούν υπό την εξουσία των Παλαιολόγων, κάποιοι από τους οποίους, όπως ο

Ανδρόνικος Παλαιολόγος, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη. Μετά το θάνατο

του Ανδρόνικου Παλαιολόγου το 1345 κατέλαβε την πόλη των Σερρών ο κράλης της

Σερβίας, Στέφανος Ντούσαν, ώσπου παραδόθηκε στα χέρια των Τούρκων το 1383 και

έμεινε σκλαβωμένη επί 530 χρόνια.

Με τη Σερβοβουλγαρική και Ελληνοβουλγαρική συμφωνία του 1912

ελευθερώνεται η Μακεδονία από τους Τούρκους, αJ.J...ά η διαμάχη συνεχίζεται για να

κορυφωθεί με την πυρπόληση των Σερρών από τους Βουλγάρους το 1913. Από τους
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6.000 κατοίκους οι 4.050 θανατώθηκαν ενώ 1.000 καταστήματα κάηκαν. (ΑΠΘ,2000:

10-11)

3.2. ΒγΖΑΝΤΙΝΗ. ΌΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΌΤΕΡΗ ΠΌΑΕΌΔΌΜΙΚΗ ΕΞΕΑΙΞΗ

ΤΩΝΣΕΡΡΩΝ

3.2.1 ΗΒυζαντινή πολεοδομική οργάνωση των Σερρών

Η βυζαντινή πόλη των Σερρών προς το τέλος του 14QU
αιώνα παρουσιάζειένα

οχυρωμένο οικιστικό σύνολο μια και είναι εκτεθειμένη σε συνεχείς επιδρομές

αλλοφύλων από το εσωτερικό της βαλκανικής που κατέρχονται την κοιλάδα του

Στρυμώνα για να βρουν διέξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος. Η γεωγραφική τοποθεσία

στις δυτικές κλυτείς του όρους Μενοικίου και η φυσική έξαρση της Ακρόπολης στο

βορειοδυτικό τμήμα προστατεύουν από βορρά με επάρκεια την σχεδόν ορθογωνικού

σχήματος μεσαιωνική πόλη. Η άμυνα της πόλης ολοκληρώνεταιμε την προστασίαπου

παρείχαν από τα δυτικά και τα ανατολικάτα δύο υδάτινα μέτωπα που σίγουρα δεν ήταν

εύκολο να διαβούν οι επιτιθέμενοι αλλοεθνείς. Παράλ/ηλα, τα ενδιάμεσα τείχη

χωρίζουν τον οικισμό σε τρία διακεκριμένατμήματα, δηλαδή την κάτω πόλη, την άνω

πόλη και την περιοχή της ακρόποληςστο πιο δύσβατο μορφολογικότμήμα

Η πολεοδομικήοργάνωσηστα τρία τμήματα που αναφέρθηκανυποθετικάμόνο

και με βάση την ασαφή ιστορικήΎVώση της περιόδου μπορεί να αποκατασταθείμια και

δεν έχουμε ακόμη ικανοποιητικάσε έκταση ανασκαφικάευρήματα. Με βάση τη γενική

ΎVώση των πόλεων της εποχής, υποθέτουμεότι

• Στο άνω τμήμα της ακρόπολης πιθανόν θα κατοικούσαν αξιωματικοί και ίσως

διοικητικοί υπάλληλοι. Οι υπάρχουσες δεξαμενές δείχνουν ότι σε δύσκολους

καιρούς αποτελούσε αυτό το σημείο το έσχατο σημείο διαφυγής του άμαχου

πληθυσμού.

• Το εκτεταμένο γειτονικό βορειοδυτικό τμήμα της ακρόπολης λόγω θέας,

προσανατολισμού και ασφάλειας mθανόν θα -χρησίμευε για περιοχή κατοικίας της

ανώτερης τάξης των μεγάλων γαιοκτημόνων με ανάλογες πέτρινες πυργοειδείς

διώροφες κατοικίες, με στέγη, τοξωτά παράθυρα και κλειστούς εξώστες.

• Τέλος το τρίτο τμήμα, το μεΥαλύτερο τμήμα της πόλης αποτελούσε το εμπορικό

κέντρο οικισμού, ζώνη εκκλησιών και περιοχή κατοικίας των κατώτερων τάξεων και

των συντεχνιών. Το τμήμα αυτό διασχίζεται στο μέσον σχεδόν με κατεύθυνση από
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τη δύση προς την ανατολή, δηλαδή προς τη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη κατά

την παλιά βυζαντινή παράδοση, από τον "Βασιλικό δρόμο" (μέση οδό) που μάλλον

θα αποτελούσε και τον κύριο άξονα όπου επάνω του αρθρώνονται οι βασικές

λειτουργίες της πόλης.

Έτσι στη δυτική είσοδο του βασιλικού δρόμου, Οα βρίσκονταν κατά τα συνήθη

η αγορά με τις συντεχνίες των επαΥΥελματιών και τεχνιτών οργανωμένες στους γύρω

δρόμους ή ανοίγματα.

Ο κεντρικός αυτός δρόμος περνά νότια μπροστά από την τότε Μητρόπολη όπου

κοντά θα βρίσκονταν mθανώς και η επισκοπική κατοικία (θρησκευτικό κέντρο του

οικισμού) και συνεχίζει ως την ανατολική έξοδο όπου ήταν και η βασιλική πύλη. Κατά

μήκος αυτής της μέσης οδού και εκατέρωθεν πρέπει να υπήρ-χε μια ζώνη εκκλησιών,

μονών κ.τ.λ. με χώρους mo ανοικτούς και πράσινους. Αντίθετα η οικιστική διάταξη

κοντά στα τείχη πρέπει να γινόταν ορΟογωνική, αμυντική και συνεκτική κατά το

μεσαιωνικό πρότυπο. (ΑΠΘ,2000: 11-13)

.
Η βυζαvιn'l\ ;τ,jλη των Σερρών ('{ειτονιε; και θQη",~ει'tικ(~ κτίρω).

3.2.2 Η πόλη στο τέλους του Jfr αιώνα

Η πόλη στις αρχές του 190\) αιώνα διατηρεί ακόμα αρκετά χαρακτηριστικά που

εντόπισε ο Εβλιγιά κατά τα μέσα του l-ru αιώνα, έτσι οι δρόμοι είναι στενοί και

λιθόστρωτοι, εκτός από λίγους κεντρικούς, με ακάλυπτο αυλάκι στη μέση για την
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απορροή κάθε είδους νερών (βρόχινα, ακάθαρτα των κατοικιών κ.α..). Τα διώροφα

ιcrίρια καλύπτουν μεγαλύτερη έιcrαση με τις προεξοχές στο δρόμο θυμίζοντας έντονα

βυζαντινά πρότυπα KαΤOιΙCΊας.

Τα κτίρια της αγοράς είναι κτισμένα με το συνεχές σύστημα δόνησης που δίνει

μεν καλύτερη εκμετόλλευση χώρου αλλ/ δημιουργεί προβλήματα σε εκδήλωση

πυρκαγιών. Η αγορά χωρίζεται σε υποπερωχές ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη, ενώ

ο οικονομικός χαρακτήρας του οικισμού παραπέμπει στην «πόλη-παζάρυ). Διακρίνεται

η διαρκής αγορό , συνήθως στεγασμένη με κατασκευές, ή εβδομαδιαία και η έιcrαση

αυτή των εμποροπανηγύρεων. Μερικές από τις μόνιμες αγορές ήταν το Άτ

Παζάρ'(ζωαγορό), το Γιοργαντζισλόρ (εργαστήριο παπλωμάτων), ,το Ουζούμ Παζάρ

(αγορά σταφυλιών) κτ.λ.

Η πολεοδομική οργάνωση της πόλης προ της πυρκαγιάς του 1849 φαίνεται να

μη διαφέρει ριζικά από αυτή που δημιουργήθηκε μετά τους χρόνους της κατάκτησης.

Οι Οθωμανοί κατά την παράδοση τους δεν έθιξαν το δωικητικό και θρησκευτικό

κέντρο των χριστιανών που θα ήταν περιοχή πυκνού χριστιανικού πληθυσμού με

πολλές εΙCΚΛησίες. Προτίμησαν την ομαλή βουνοπλαγιά στο νότω τμήμα εκτός των

τειχών της βυζαντινής πόλης όπου και οικοδομούν τα κυριότερα κτίσματα δηλαδή τα

τζαμιά Αχμέτ Πασά, Τσιτσιρλί Τζαμί και το Μπεζεστένι. Στο θεωρητικό τρίγωνο που

σχηματίζουν αυτές οι εγκαταστάσεις στο χώρο θα αναπτύσσονταν οθωμανικές

συνοικίες με πληθυσμό μάλλον υψηλής οικονομικής και κοινωνικής στάθμης. Με την

πάροδο του χρόνου ο ιστός της βυζαντινής πόλης υποδέχεται νέα οθωμανικά κοινωνικά

στρώματα χαμηλού οιιφνομικού επιπέδου, ενώ με την παράλληλη πύκνωση του

χριστιανικού πληθυσμού αρχίζει να μεταβάλλεται στους αιώνες που ακολουθούν αργά

αλλά σταθερά σε ένα πυκνοδομημένο ιστό ανατολίτικης πόλης (οικονομικές νησίδες

ακανόνιστες με αδιέξοδα και στενούς δαιδαλώδεις δρόμους).

Πυρκαγιά 1849: Βρισκόμαστε στην περίοδο των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων

μετά το 1839 που το βασικό σκεπτικό τους αφορά την ισοπολιτεία χριστιανών και

μουσουλμάνων. Ειδικότερα μεταξύ 1846-1849 διατυπώνεται μια εKσιryχρOνιστική

πολεοδομική νομοθεσία που αφορά κυρίως ευθυγραμμίσεις δρόμων, διανοίξεις

αδιεξόδων, επιβολή οικοδομικών γραμμών και έλεγχο στις κατασκευές σχετικά με

εύφλεκια υλικά (Γερολύμπου 1997.σελ 162). Το γενικά πλαίσιο είναι θετικό για μια

νέα πολεοδομική επέμβαση. Έτσι στα 1849 ενώ καταστρέφεται από πυρκαγιά ο

κεντρικός χώρος της αγοράς σχετικά σύντομα προωθείται η αποκατάσταση του.
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Αγορά Σtρρciνμετά a:r6 το 1850.

Από το σημείωμα του καθηγητή Π.Κ. Ενεπεκίδη για την αγορά των Σερρών στα

1886 πρoιcύπτει όn αυτή είχε βρει τον ρυθμό της έτσι υπήρχαν τρία παζάρια:

1. Η παλιά τουρκική αγορά, το παζάρι του σουλτάνου όπου είχαν μαγαζιά κυρίως

Τούρκοι.

2. Το μικρό Ελληνικό - Βουλγαρικό παζάρι κτισμένο από πέτρα.

3. Το Θεσσαλονικιό Μπεζεστένι πο\) αποτελείται από ενιαίο συμπαγές ξύλινο

οικοδόμημα χωρισμένο σε 120 μαγαζιά με άνετους λιθόστρωτους δρόμους και

πολλές δεξαμενές νερού και βρύσες.

Γενικότερα, η στασιμότητα το\) εμπορίου στην Ευρώπη και η άθλια κατάσταση

τ/ς ΤοuριcιΚ'ής οικονομίας κατά τα τέλη το\) 19°U αιώνα δείχνουν την παρακμή της

οικονομικής δράσης των Σερρών. Η ανάπτυξη της ειφωπα'ίκής αγοράς συναγωνίζεται

τους ντόπιους εμπόρους με αποτέλεσμα πολλές συντεχνίες να διαλυθούν (π.χ.

σαμαράδες. σχινάδες. ΙCΥρατζήδες κ.τ.λ.). Οι Σερραίοι έμποροι περιορίζονται στο μικρό

μεταπρατικό εμπόριο. (ΑΠΘ,2000: 13-17)

3.2.3. Ο επανασχεδιασμός της πόλης στις αρχές του 2fr αιώνα

Το ιστορικό κέντρο της πόλης καταστράφηκε(για δεύτερη φορά μετά το 1849)

από τους Βουλγάρους με εμπρησμό στις 28 και 29 Ιουνίου 1913. Καταστράφηκε σε

έκταση 54 εκταρίων που περιελάμβανε την παλαιά βυζαvnνή πόλη και τις νεότερες

επεκτάσεις της από τις εμπορικές συνοικίες. Ο επανασχεδιασμός της πόλης
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ΑVΑΛuτιιcή παρoυσίασn του ΠΣ Σερρών ιcαι του ΩΣ Βόλου

περιλαμβάνει τρεις φάσεις (1913, 1914 και 1920) από τις οποίες η Τρίτη είναι η

καθοριστικότερη (Γερολuμπου 1997: 162-169).

Το 1923 επιβλήθηκε στις Σέρρες ειδικός κανονισμός για να εφαρμοστεί το

πολεοδομικό σχέδιο στην πόλη που είχε καταστραφεί από εμπρησμό. Ο κανονισμός

αυτός είχε 55 άρθρα από τα οποία κάποια επέβαλαν τη διαίρεση της πόλης σε 4

τμήματα (εμπορικά, αστικά" βιομηχανικά και εξοχικά), ενώ για κάθε τμήμα

ρυθμίζονταν οι επιτρεπόμενες χρήσεΙς και αναφέρονταν ρητώς οι αποκλειόμενες.

Καθώς εν τω μεταξύ είχε ανακύψει το προσφυγικό πρόβλημα ο κανονισμός

ασχολούνταν σε μεγάλο βαθμό με ρυθμίσεΙς για εργατικές κατοικίες τις οποίες

αντιλαμβάνεται ως οργανωμένα προγράμματα και θέτει προδιαγραφές στην ιδιωτική

πρωτοβουλία για την ανέγερση ερ-Υατικών κατοικιών δίπλα στα εργοστάσια.

(Γερολuμπου,2000: 156)

J

J ~ί.έδ!o (ίιιJ: Σχεδιά.;ρομμα περιοχή; κεντρικιίς α;.'ορός T(~\' Σφρώι' (Ορτά Τσορσί) ση;

αρχές roιι ]Οού αι,iJι'ο ιΚαφτ(ητζιίς 1996. 26';)

J

J

Το σχέδιο πόλης του 1920 που υπογράφει ο αρχιτέκτονας Ν. Τσακίρης

αναπτύσσει ένα ομαλό γεωμετρικό οδικό δίκτυο προσαρμοσμένο στο ανάγλuφo του

εδάφους. Οι κεντρικές λειτουρ-Υίες χωροθετούνται σε μια κύρια αρτηρία στο δυτικό

τμήμα της πόλης, μήκους περίπου 450 μέτρων και πλάτους 20 μέτρων με κατεύθυνση

ανατολή-δύση. Το εμπόριο εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στην περιοχή του

Μπεζεστενίου και του παλαιού Εσκί-Τζαμί. Καθιερώνεται ένα πρότυπο οικοδόμησης
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των καταστημάτων που έχει μεγάλη συγγένεια σύνθεσης με τα σχέδια των

παραδοσιακών αγορών της Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια με της αγορά δημιουργείται η κεντρική πλατεία του οικισμού όπου

γύρω της χωροθετούνται το δημαρχείο, δύο κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, ένα

ξενοδοχείο και το υπάρχον Μπεζεστένι. Δημιουργείται επίσης μια δεύτερη πλατεία

150-200 μέτρα ανατολικότερα ως κέντρο αναψυχής και εκπαίδευσης και συνδέεται

αυτή με μια ακτινική αρτηρία με τον αναδασωμένο λόφο λίγο βορειότερα προς την

Ακρόπολη. Οι βυζαντινές εκκλησίες που διασώθηκαν εντάσσονται σε νέα οικοδομικά

τετράγωνα .ενώ σε μια καμπύλη ζώνη βορειότερα του κέντρου χωροθετούνταιγραμμικά

τέσσερις μεγάλοι χώροι διδακτηρίων. Ολοι σχεδόν οι δρόμοι δεντροφυτεύονται, τα

οικόπεδα αποκτούν υποχρεωτικά προκήπια και η συνέχεια του πρασίνου δίνει στις

Σέρρες την άποψη μιας σύγχρονης κηπούπολης.(Γερολύμπου, Ι 985: Ι 63- Ι 73)

Ο Παπαναστασίου κατέθεσε στις 18-5-1920 το σχέδιο (που περιγΡάφεmι) και

αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 2517/21.9.1920, ΦΕΚ 231/9.10.1920). Στη

διάρκεια του επόμενου χρόνου ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου αρχίζοντας από τα

νότια όρια της περιοχής που είχε καεί, συγχρόνως καθαρίστηκε η περιοχή από τα

ερείπια, διανοίχτηκαν και διαστρώθηκαν οι σημαντικότερες αρτηρίες και γενικότερα

προετοιμάστηκε το έδαφος για ανοικοδόμηση. Τέλος εκδόθηκε και γενικός οικοδομικός

κανονισμός των Σερρών (ΦΕΚ 261(Α) 17-9-1923) κατά το πρότυπο της Θεσσαλονίκης.

3.3.Η ΣγΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ:ΑΝΑΛγΣΗ ΤΗΣ γΦIΣΤΑΜΕΝΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η πόλη των Σερρών κατέχει την κεντρική θέση του αντίστοιχου νομού και

αποτελεί το κυρίαρχο αστικό κέντρο του. Αυτή η κεντρικότητα της πόλης εκφράζεται

τόσο χωρικά όσο και λειτουργικά. Οσον αφορά την γεωγραφική θέση της πόλης. πρέπει

να τονιστεί ότι βρίσκεται σχεδόν στο γεωγραφικό κέντρο του νομού. με αποτέλεσμα να

διέρχονται απ' αυτήν όλα τα δίκτυα κυκλοφορίας, τόσα εκείνα που συνδέουν το νομό

με τους όμορούς του όσο και τα εσωτερικά για την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών

του.

Η πόλη πλαισιώνεται από την αντίστοιχη εύφορη κοιλάδα της στα δυτικά, νότια

και νοτιοανατολικά και μόνο στα βορειοανατολικά (περιοχή Αγ. Ιωάννη) και βόρεια

υπάρχει ένα ισχυρό φυσικό όριο που το αποτελούν οι λόφοι που περιβάλλουν την πόλη

(π.χ. Κουλάς) καθώς και τμήμα των ορεινών όγκων Βροντούς και MεvOΙKWΥ. Σχετικά

με τη λειτουργική υπόσταση της πόλης. πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί ένα τυπικό

αστικό επαρχιακό κέντρο μεσαίου μεγέθους με εμφανή ακόμα κάποια από τα γεωργικά
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χαρακτηριστικά του πρόσφατου παρελθόντος. Αναπτύχθηκε προοδευτικά από κέντρο

τοπική εμβέλειας σε διανομαρχιακό που πλέον μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο του

νομού, αλλά που για εξυπηρετήσεις ανωτέρου επιπέδου εξαρτάται με τη σειρά της από

τη Θεσσαλονίκη. (ΑΠΘ,2000:29)

Το κτίριο της Νομαρχίας του Νομού Σερρών

3.3.1. Πο!J;οδομική οργάνωση

Οι Σέρρες, τόσο λό'Υω της ακτινοβολίας τους όσο και λό'Υω του γεΥονότος ότι

συγκεντρώνουν σχεδόν το 95% του πληΟυσμού του αντίστοιχου νεοσύστατου δήμου,

αποτελοuν τον πιο σημαντικό οικισμό του. Στην προσπάθεια λοιπόν να ανιχνεύσουμε

τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη θα αναφερθούμε εκτενώς στην υφιστάμενη

πολεοδομική της οργάνωση, διερευνώντας το αστικό χώρο και τις σχέσεις

αλληλεξάρτησης (π.χ. λειτουργικές, κυκλοφοριακές) που διαμορφώνουν και

επηρεάζουν την οικιστική μορφή του.

3.3.2.0ριοθέτηση - έκταση της πόλης

Η πόλη των Σερρών καταλαμβάνει σήμερα έκταση 6 Ι 5,9Ha και οργανώνεται

πολεοδομικά σύμφωνα με τις προτάσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) που

προέκυψε από τη μελέτη της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) το

1987.

Οι Σέρρες σήμερα οργανώνονται σε δεκαεπτά πολεοδομικές ενότητες που

ονομάζονται γειτονιές. Ως δέκατη όγδοη γειτονιά θεωρείται ακόμα ο προαστιακός
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οικισμός του Αγ. Ιωάννη. Αυτές προβλέπεται να καταλάβουν συνολικά 672,6Ha

συνολικά. Από το στοιχείο αυτό ήδη προκύπτει μια διαφορά σε σχέση με την

υφιστάμενη έκταση της πόλης, κάτι που οφείλεται στο ότι σε μία από τις γειτονιές

αυτές (Νέα Κηφισιά) τώρα αρχίζει να επεκτείνεται η πόλη, χωρίς να έχει προχωρήσει η

εφαρμογή του σχεδιασμού που προβλέπεται από το ΓΠΣ.

Το κέντρο της πόλης Τα/ν Σερρών

Η πόλη σήμερα αναπτύσσεται και επεκτείνεται ουσιαστικά μεταξύ τριών

φυσικών και ενός τεχνητού ορίου. Τα φυσικά αυτά όρια είναι ο χείμαρρος Αγίας

Βαρβάρας στα δυτικά, οι λάφοι του Κουλά και της Καλλιθέας στα βόρεια, καθώς και ο

χείμαρρος των Αγίων Αναργύρων στα ανατολικά. Τεχνητό όριο προς νότο αποτελεί η

σιδηροδρομική γραμμή. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι και πέρα του

χειμάρρου των Αγίων Αναργύρων υπάρχει ένα τμήμα της πόλης, η γειτονιά των Αγίων

Αναργύρων. η έκταση της οποίας είναι φυσικά πολύ μικρή σε σχέση με αυτήν του

στόχου της πόλης. Συμπληρωματικά, αξiζει να αναφερθεί ότι αυτή η γειτονιά λόγω

ιστορικών λόγων, λειτουργεί περισσότερο ως προάστιο παρά σαν οργανικό τμήμα της

πόλης και μόνο με την επέκταση της πόλης στην ουσιαστικά αδόμητη συνοικία της

Νέας Κηφισιάς θα μπορέσει να αποτελέσει μια ενιαία πολεοδομική ενότητα. Τότε θα

39



j

J

Ο Πολεοδοιιικός Σχεδιασιιός και r φυσιοΥΥωμία mc oίrapoync Ελληνικής πόλης:

Αναλυτική nαρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

μπορέσει να λειτουργήσει σαν ανατολικό φυσικό όριο της πόλης ο χείμαρρος Αγίου

Γεωργίου, όπως πρoβλtπει και το ΓΠΣ.

Η Κοιλάδα των Αγίων ΑναΡγύρων

Ολοκληρώνοντας αυτήν την αναφορά αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι

ουσιαστικά η πόλη των Σερρών εκτείνεται λειτουργικά ως και τον όμοιχ> δήμο του

Λευκώνα. ο οποίος βρίσκεται δυτικά του ρέματος της Αγίας Βαρβάρας. Πραγματικά

πολλές χρήσεις αλλά και κεντρικές λειτουργίες αναπτύσσονται επί του οδικού άξονα

Σερρών-Θεσσαλονίκης που διέρχεται από τους δύο οικισμούς που τους συνδέει. Είναι

δε άξιον απορίας το γεγονός ότι αποτελούν δυο ξεχωριστούς δήμους, ενώ θα

μπορούσαν να λειτουργήσουν ενιαία υπό τη μορφή ενός διευρυμένου πολεοδομικού

συγκροτήματος. (ΑΠΘ,2000: 30-31)

3.3.3. Πολεοδομικές ενότητες και δίκτυο κυκλοφορίας

Η πολεοδομική οργάνωση των Σερρών φαίνεται ότι συντηρεί τα

χαρακτηριστικά ενός ιστορικά διαμορφωμένου πολεοδομικού ιστού. Παρ' όλα αυτά, οι

προτεινόμενες από την ΕΠΑ γειτονιές. παρ' ότι προσπαθούν να εντάξουν και την

ιστορική διάσταση στο διαχωρισμό της πόλης, χρησιμοποιούν συνήθως ευδιάκριτα ή

σημαντικά όρια, όπως είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οι κύριοι οδικοί άξονες.

Η πόλη των Σερρών διαθέτει δύο σημαντικές εισόδους εξόδους, μία για τη

Θεσσαλονίκη στα δυτικά και μία για τη Δράμα στα ανατολικά. Ο άξονας που συνδέει

αυτά τα δύο σημεία διατρέχει την πόλη διαμπερώς και αποτελείται από τις οδούς

Ελευθερίου Βενιζέλου - Ερμού - Διονυσίου Σολωμού - Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το

συνολικό μήκος του είναι 2.8 χιλιόμετρα και αποτελεί τον κατ' εξοχήν κεντρικό άξονα
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της πόλης, καθώς διαφορετικές χρήσεις και ιδιαίτερα οι κεντρικές λειτουργίες

αναπτύσσονται σε όλο το μήκος του στα κτίρια που υπάρχουν εκατέρωθεν του.

Παράλληλα με τον άξονα αυτόν σπι διεύθυνση Δ - Α υπάρχει ένας ακόμα

σημαντικός άξονας επίσης πολύ κεντρικός. Λειτουργεί ουσιαστικά σαν «παρακλάδι»

του προηγούμενου προς τα βόρεια. διέρχεται πάνω από το ρέμα - χείμαρρο των Αγίων

ΑναρΎύρων και οδηγεί προς την «απομονωμένη») γειτονιά των Αγίων ΑναρΎύρων, για

να καταλήξει τελικά στον Άγιο Ιωάννη. Ο άξονας αυτός αποτελείται από τις οδούς

Πλαστήρα -Βασιλέως Ηρακλείου - Εθνικής Αντιστάσεως, που αποτελούν το πιο

λειτουργικό τμήμα του, ενώ συνεχίζεται μετά τον χείμαρρο μέσω της οδού Δ .

Μαρούλη.

Νοτιότερα και με αφετηρία την είσοδο της πόλης στ δυτικά υπάρχει ένας εξίσου

σημαντικός οδικός άξονας ο οποίος λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο σαν περιφερειακή

οδός διατρέχοντας την πόλη περιμετρικά στο νότιο τμήμα της και οδηγεί στην

ανατολική έξοδο. Αποτελείται από τις οδούς Πολυτεχνείου - Δογάνης - Βύρωνος 

Φλέμινγκ - Κιλκίς - Συνώπης - Θουκυδίδου - ΠροUσης. Έχει μήκος περίπου 4

χιλιόμετρα και ο χαραΚ'Τήρας του είναι διαφορετικός από αυτόν των δύο

προηγούμενων, καθώς διέρχεται κυρίως από περιοχές κατοικίας και σε πολύ λίγα

τμήματα του αναπτύσσονται κεντρικές λειτουργίες.

Τέλος μεταξύ του τελευταίου άξονα και του τεχνητού ορίου της σιδηροδρομικής

γραμμής στο νοτιότερο τμήμα της πόλης έχει αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται κατά

τμήματα ένας πραγματικά περιφερειακός δρόμος, η ολοκλήρωση του οποίου θα

αποτελέσει έργο σημαντικής αξίας για την εξέλιξη της πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα

αποφευχθεί εντελώς η διαμπερής κυκλοφορία προς Δράμα , καθώς η έξοδος του στα

δυτικά προβλέπεται να συναντήσει την εθνική Σερρών - Θεσσαλονίκης έξω από τα

όρια του οικισμού του Λευκώνα.

Αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτελούν τους πιο σημανΤΙKOUς κατά τη διεύθυνση Δ

- Α ("οριζόντιοι") και είναι εκείνοι στους οποίος βασίζεται και η πρόταση

διαχωρισμού των πολεοδομικών ενοτήτων. Τα τελευταίο συμβαίνει γιατί οι άξονες

αναπτύσσονταιπαράλληλα με το γεωμορφολογικόανάγλυφο. Πραγματικά βόρεια των

οδών Βενιζέλου - Βασ. Ηράκλειου -Εθν. Αντιστάσεως και μέχρι τον λόφο του Κουλά,

το έδαφος χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις και οι πέντε γειτονιές που υπάρχουν σ'

αυτό το τμήμα της πόλης διατάσσονται αμφιθεατρικά , έχουν την δυνατότητα

απρόσκοπτης θέας και για το λόγο αυτό αποτελούν στο μεγαλύτερο τμήμα τους

περιοχές αμιγούς κατοικίας. Πολύ ηπιότερες είναι οι κλίσεις μεταξύ του άξονα των
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οδών Βενιζέλου - Βασ. Ηράκλειου ~Eθν. Αντιστάσεως στα βόρεια και του άξονα των

οδών Ερμού - Σολωμού - Μεγάλου Αλεξάνδρου νοτώτερα. Εξομαλύνονται δε ακόμα

περισσότερο όσο προχωράμε mo νότια και ως το ύψος της υφιστάμενης

"περιφερειακής" οδού. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν έξι από τις γειτονιές της πόλης δεν

υπάρχει ma η δυνατότητα θέας και λόγω του ότι περιμετρικά διέρχονται οι βασικοί

οδικοί άξονες αναπτύσσεται σε σημαντικό τμήμα αυτής της έκτασης το παραδοσιακό

εμπορικό κέντρο, παράλληλα με σημαντικές ζώνες αμιγούς κατοικίας. Τέλος, σχεδόν

ανύπαρκτες είναι οι κλίσεις στο τμήμα μεταξύ του "υφιστάμενου" και του

μελλοντικούπεριφερειακούδρόμου. Η στάθμη του εδάφους είναι σχεδόν στο ύψος της

πεδιάδας και υπάρχουν εδώ οι υπόλοιπες πέντε από τις γειτονιές της πόλης που είναι

περιοχέςαμιγούς κατοικίας.

Με βάση λοιπόν αυτούς τους τέσσερις "οριζόντιους" οδικούς άξονες έγινε μια

πρώτη συνοπτική αναφορά στο διαχωρισμό της πόλης σε τοπογραφικές ενότητες και

στο λειτουργικό χαρακτήρα της κάθε μίας. Κλείνοντας αυτήν την αναφορά στην

καταλυτική παρουσία των κυκλοφοριακών - οδικών αξόνων στην πολεοδομική

οργάνωση - λειτουργία της πόλης είναι απαραίτητο αναφερθεί επίσης ότι υπάρχουν και

μερικοί εγκάρσιοι ("κάθετοι") άξονες που έχουν διεύθυνση Β - Ν και οι οποίοι σε

αρκετές περιπτώσεις αποτελούν επίσης όριο διαχωρισμού των πολεοδομικών ενοτήτων

- γειτονιών. (ΑΠΘ,2000: 32-38)
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3.3.4. Λειτουργική διάρθρωση της πόλης

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τις επιπτώσεις

που έχει για κάθε πολεοδομική γειτονιά το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους της και

κυρίως η παρουσία των κυρίων οδικών αξόνων, που στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι

άμεση συνάρτηση του. Είναι προφανές ότι οι άξονες αυτοί λειτουργούν σαν πόλος

έλξης για τη συγκέντρωση των κεντρικών λειτουργιών και εν μέρει ως αποτρεπτικοί για

την ανάπτυξη περιοχών κατοικίας υψηλού επιπέδου.

Από την μέχρι τώρα ανάλυση, γίνεται αντιληπτό ότι οι Σέρρες παρουσιάζουν

ένα αρκετά ευρύ παραδοσιακό εμπορικό κέντρο που καταλαμβάνει μέρος του

κεντρικού και σχεδόν όλο το βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Εκτείνεται νότια του

λόφου του Κουλά και οριοθετείται από την οδό gIΚ Μαίου στα δυτικά. Το φυσικό

ανάγλuφo χαρακτηρίζεται από ήπιες και ομαλά προς νότο μεταβαλλάμενες κλίσεις. Η

συνολική έκταση τού είναι lO2Ha και συγκεντρώνονται εκεί οι κεντρικές λειτουργίες,

όπως το λιανικό εμπόριο, τα γραφεία, οι δημόσιες ιrnηρεσίες, η αναψυχή Κ.Τ.λ. Η

περιοχή πρέπει να ανοικοδομήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια του 1970 (συνεχές

οικοδομικό σύστημα και πολυώροφα κτίρια) για να αντεπεξέλθει στη ζήτηση γι' αυτό

και χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση και πυκνότητα λειτουργιών ιδιαίτερα στα

ισόγεια και στους πρώτους ορόφους. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι η ανοικοδόμηση

συνεχίζεται ως σήμερα και ότι η παρουσία της κατοικίας είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά

τόπους σε τμήματα του εμπορικού κέντρου και ώιαίτερα στους υψηλούς ορόφους των

κτιρίων.

Περιμετρικά αυτού του κέντρου αναπτύσσονται οι υπόλοιπες γειτονιές που είναι

περιοχές αμιγούς κατοικίας. Υπάρχουν σε αυτές τοπικά υποτυπώδη κέντρα που

αποτελούνται συνήθως από μικρό αριθμό καταστημάτων για την ικανοποίηση των

στοιχειωδών καθημερινών αναγκών. Πρόκειται για μονάδες μεσαίου ή μικρού μεγέθους

η χωροθέτηση και δημιουργία των οποίων διαμορφώθηκε από την ίδια τη δυναμική της

αγοράς και όχι μέσα από τις προβλέψεις του ΓΩΣ. (www.domilά.gr)

Αντίστοιχα, καθώς η τάση επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών οδηγεί στην

χωρίς πρόγραμμα εξάπλωση τους κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων,

διαμορφώνονται υπό μορφή μικρών "γραμμικών κέντρων" προεκτάσεις του βασικού

εμπορικού κέντρου που ξεκινούν από αυτό, έχουν συνήθως ακτινική μορφή και

καταλήγουν στις επιμέρους γειτονιές (π.χ. οδοί Μεραρχίας, Βενιζέλου, lερολαχιτών

κ.τ.λ.). Στις τελευταίες η μόνη κεντρική λειτουργία που εμφανίζεται σε αρκετά
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ικανοποιητικό βαθμό είναι αυτή της εκπαίδευσης, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός

σχολικών εγκαταστάσεων που κατανέμονται σε όλες σχεδόν τις γειτονιές. Αντίθετα

πολύ μικρή είναι η παρουσία των ελεύθερων χώρων, καθώς υπάρχουν μόνο κάποιες

πολύ μικρές πλατείες ή κατά τόπους στοιχειώδεις διαμορφώσεις πρασίνου. Οι

μεγαλύτεροι ελεύθεροι χώροι της πόλης βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο (π.χ.

πλατεία Ελευθερίας και πλατεία Ι.Κ.Α.) και κάποιοι άλλοι προς αξιοποίηση στη

μεταβατική περιοχή μεταξύ αυτού και των περιοχών αμιγούς κατοικίας (π.χ. Ο.Τ.

Δημοτικού γηπέδου, χώροι στρατοπέδων κ.τ.λ.) (ΑΠθ,2000: 40-43)

3.3.5. ΠολΕοδομικές ενότηπς:Αστικός ιστός - Δομημένο περιβόλJι:Jν

Τα χαρακτηριστικά που ιστορικά διαμόρφωσαν τον πολεοδομικό ιστό σε κάθε

υποπεριοχή εύκολα διαπιστώνονται από την προσεκτική μελέτη του χάρτη της πόλης

των Σερρών. Διακρίνει κανείς τα παλαιότερα τμήματα, τα νεώτερα και τις περιοχές των

πιο πρόσφατων επεκτάσεων έχοντας σαν κύριο τη μορφή του αστικού ιστού.

·Ετσι, ξεχωρίζουμε δύο διαφορετικές σχεδιαστικούς χεφισμούς του χώρου που

αντιστοιχούν στις ιστορικά διαμορφωμένες ενότητες. Μπορούμε λοιπόν να

παρατηρήσουμε ότι:

• Στο βορειοδυτικό και βόρειο τμήμα της πόλης πάνω από τον νοητό άξονα των οδών

Ναυπλίου - Μιαούλη - Σταμούλη - Ακροπόλεως στις γειτονιές Άνω KαμιVΊKια,

Ιμαρέτ, Καλλιθέας καθώς και στο βορειοανατολικό τμήμα, στην απομονωμένη

συνοικία των Αγίων Αναργύρων, διατηρείται ο ακανόνιστος ιστορικός

διαμορφωμένος ιστός, με δρόμους σχετικά μικρού πλάτους και με συνεχώς

μεταβαλλόμενη κατεύθυνση.(www.minenν.gτ)

• Στα υπόλοιπα τμήματα της πόλης εφαρμόστηκε η χρήση του ιππσδάμειου

συσrήματoς που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεσσάρων ζωνών.

- στη Οεωρούμενη ως κεντρική περιοχή (εμπορικό κέντρο) της πόλης τα ο.τ. έχουν

συνήθως ορθογώνιο σχήμα, στο μεγαλύτερο τμήμα της, κάναβο με διεύθυνση 45

μοίρες από τα δυτικά ως προς την κατακόρυφο του βορρά και μέγεθος μεσαίο προς

μεγάλο (π.χ. 7-10 στρέμματα).

- στην πρώτη εφαπτόμενη ζώνη του εμπορικού κέντρου προς τα νότια και ως τον

υφιστάμενο ··περιφερειακό·· (οδός Θουκυδίδη) και πάλι τα ο.τ. έχουν ορΟογώνιο

σχήμα, κάναβο με διεύθυνση 45 μοιρών ως προς αυτόν του κέντρου και είναι πολύ

μεγάλα σε μέγεΟος (ως και 15 στρέμματα).
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- στην αμέσως επόμενη ζώνη μεταξύ υφιστάμενου και μελλοντικού περιφερειακού

δρόμου τα Ο.Τ. σχεδιάζονται ιδιαίτερα επιμήκη, ο κάναβος είναι στη διεύθυνση

βορρά - νότου και το μέγεθος τους είναι πάλι μεσαίο προς μεγάλο.

- τέλος το δυτικό και το νοτιοδυπκό τμήμα (Καλύβια - Ομόνοια) υπάρχει ποικιλία

τόσο ως προς το σχήμα όσο και ως προς το μέγεθος καθώς υπάρχουν και ιδιαίτερα

μικρά Ο.Τ. (ως και 2 στρέμματα στην περιοχή Ομόνοια) και ο κάνναβος δεν είναι

σταθερός αφαύ κάθε τόσο μεταβάλλεται κατά τόπους. (ΑΠΘ,2000: 44-47)
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j Χάρτης 3: Διαχωρισμός των γειτονιών των Σερρών βάσει των μορφολο'Υικών

χαρακτηριστικώνκαι εφαρμοσμένωνόρωνδόμησης

J

Στο μεγαλύτερο τμήμα του

προηγούμενες δεκαετίες, κυριαρχούν

κέντρου των Σερρών, που χτίστηκε στις

ως αποτέλεσμα των μεγάλων Σ.Δ. συνεχή
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μέτωπα πολύ υψηλών κτιρίων, όπου κυριαρχούν τα εξαώροφα ενώ σε πολλές

περιπτώσεις φτάνουν και τους οκτώ ορόφους. ΜορφολσΎικά τα κτίρια δεν

παιχ>οοιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ακολουθώντας το τυπικό μοντέλο

της πολυκατοικίας αυτής της εποχής. Επίσης πολύ λί'Υα είναι και τα αξιόλσΎα μέτωπα

που περιλαμβάνουν κάποια από τα παλαιότερα, συνήθως διώροφα κτίρια που μπορεί να

παρεμβάλλονται μεταξύ των τεράστιων οικοδομικών όγκων που προαναφέρθηκαν.

Αντίθετα υπάρχούν αρκετά μεμονωμένα και αξιόλσΎα νεοκλασσικά κτίρια (π.χ.

Νομαρχία, ιαiριo EθνιΙCΉς Τράπεζας κ.λ.π.) που συνήθως στεγάζουν σημαντικές

κεντρικές λειτουργίες. Τα τελευταία χρόνια όμως στο νοτιοδυτικό τμήμα του κέντιχ>υ

καθώς και στο βορειοανατολικό του τμήμα παρατηρείται έντονη ανοικοδόμηση με νέες

εξίσου υψηλές κατασκευές να καταλαμβάνουν τον χώρο παλαιών εγκαταλειμμένων

κτιρίων. Η μόνη διαφορά είναι ότι το σύστημα δόμησης είναι συνήθως το ελεύθειχ> και

έτσι δε δημιουργούνται πια αυτά τα συνεχή μέτωπα. Αν σε αυτό προσθέσει κανείς τις

κάπως πιο αξιόλογες προσπάθειες που καταβάλλονται στο επίπεδο του αρχιτεκτονικού

σχεδιασμού, όσο και το ότι στις πιο πολλές κατασκευές επtλέ'yεται η χρησιμοποίηση

πυλωτής για τη στάθμευση, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι αυτά τα τμήματα του

θεωρούμενου ως κέντρου της πόλης παρουσιάζουν σαφώς μια πιο προσιτή στην

ανθρώπινη κλίμακα εικόνα. (ΑΠΘ,2θθθ: 5θ-55)

3.4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

3.4.1. Σκοπός της ανάλυσηςτων χρήσεων γης

Στην προσπάθεια να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητά τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει από πολεοδομική άποψη η πόλη των Σερρών, το πρώτο που προσεΥΥίζει

η ερευνητική διαδικασία είναι η παρουσία των πολεοδομικών λειτουργιών και ο τρόπος

κατανομής τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Πρέπει δηλαδή να συνταχθεί το Σχέδιο των Υφιστάμενων Χρήσεων Γης ώστε

να απεικονιστούν πάνω σε χάρτη οι επιφάνειες των χρήσεων της περωχής μελέτης. Με

τον τρόπο αυτόν παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των εμφανιζόμενων στην

πόλη πολεοδομικών λειτουργιών και αποκτάται μια πρώτη οπτική επαφή με την

οργάνωση τόσο του συνόλου της όσο και της κάθε εξεταζόμενης γειτονιάς, έτσι ώστε

να υποβοηθηθεί η διερεύνηση των πολεοδομικών προβλημάτων που υπάρχουν. Η

κατανόηση αυτών των προβλημάτων θα αποτελέσει οδηγό στην προσπάθεια επίλυσης

τους και θα οδηγήσει στις συγκεκριμένες προτάσεις που θα αφορούν σε μεγάλο βαθμό

48



Ι

J

J

J
J

j

J

Ο Πολεοδο ικά: Σ εδuισ ά: και r φυσωγνωμiα mc σύηΡΟΥης Eλληνιιdις πόλης:

ΑναλυΤι1cή παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

τη μελ/σντιΙCΉ χωροθέτηση των χρήσεων καθώς και το πιθανό ζήτημα του i).i;yxou

τους που αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό.(www.tee.gr)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, είμαστε σε θέση αυτόματα να γνωρίζουμε από μια

πρώτη άποψη, έστω και εμπεψικά, τα ακόλουθα:

• την υλοποίηση ή μη των βασικών επιλογών που προτείνονται από τον σχεδιασμό του

ΓΠΣ για την χωροθέτηση των χρήσεων γης.

• τις ανάγκες κατά πολεοδομική ενότητα, σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τα

σταθερότυπά τους και κατ' επέκταση την επάρκεια ή τις ελλείψεις που μπορεί να

υπάρχουν.

• άξονες και κομβικά σημεία που έχουν αναπτυχθεί τοπικά κέντρα εξυπηρετήσεων

• διαδρομές που διέρχονται από αξιόλογα μνημεία, παραδοσιακά κτίσματα ή

κεντρικές λειτουργίες (π.χ. σχολεία, περιοχές εμπορίου κλπ.) και οι οποίες μπορο'ύν

να αποδοθούν στους πεζούς. (ΑΠΘ,2000: 60-63)

3.4.2. Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης

Η παρουσία και η κατανομή των χρήσεων γης στα επί μέρους τμήματα της

πόλης αποτελο'ύν το κυρίαρχο στοιχείο για την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς

προσδιορίζουν τον χαρακτήρα κάθε πολεοδομικής ενότητας ..Ιδιαίτερασημαντική είναι

η κατανομή των κεντρικών λειτουργιών, καθώς η παρουσία τους αποτελεί πάντοτε

σημαντικόπόλο ανάπτυξης.

Το κεντρικό χαρακτηριστικόπου προέκυψε από την παραπάνω αναφορά στην

κατανομή των χρήσεων στην πόλη των Σερρών είναι η μη ισομερής κατανομή των

λειτουργιών σε όλη την έκταση της πόλης. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολεοδομικής

οργάνωσηςπου προανέφερακαι οδηγεί στο σαφή διαχωρισμότης κεντρικήςεμπορικής

περιαχήςκαι των περιοχώνKαΤOιΙCΊας.(Γραφείο Δοξιάδη, [971:10-15)

49



ο ΠοΛεΟΟο ucoc Σ εδιασ' και r uσ u.m ,
Αναλunt..-ή παροοοίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

γης Eλ/.ηνικfι, mlnc::

~,

"~

(

r .-'Ι '1

ι::::;/
,

#•
\. ,.j, -,, ,

/ί, ,

-

Ι

Ι

Ι

Ι

J

Χάρτης 4: Ρυμοτομικό Σχέδιο Σερρών
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3. 4.3.Κατηγοριοποίηση των κεντρικών λειτουργιών

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ορθότερη -γνώση του αντικειμένου οι

πολεοδομικές λειτουργίες αντιμετωπίζονται κατά τον τρόπο που η ΕΣΥΕ έχει

ταξινομήσει τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι λειτουργίες ομαδοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας και παρουσιάζονται

παρακάτω:

• Μεταποιητικές βιοτεχνίες - εργαστήρια (μικρές βιοτεχνικές μονάδες ιcυρίως ένδυσης

καθώς και εργαστήρια κατασκευών ή επισκευών).

• Εμπόριο (περιλαμβάνονται καταστήματα χονδρικού και λιανικού εμπορίου).

• Πολυκαταστήματα και εμπόριο αυτοκινήτων (περιλαμβάνει πολυκαταστήματα

πωλήσεως τροφίμων, αυτοκινήτων, αντα).λακτικών κ.α.)

• Ξενοδοχεία
.

• Αναψυχή (περιλαμβάνονται καταστήματα επιτόπιου σερβιρίσματος φαγητών,

γλυκών και ποτών).

• Αποθήκες εμπορευμάτων.

• Μεταφορές (π.χ. μεταφορικές εταιρείες, σταθμοί αυτοκινήτων, ΚΤΕΛ).

• Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιχειρηματικές δραστηρώτητας

(περιλαμβάνονται τράπεζες, ασφάλειες, τεχνικά γραφεία, γραφεία νομικών,

εκμίσθωση ακινήτων, ερευνητικά κέντρα κ.α.).

• Δημόσια κτίρια [περιλαμβάνονται δημόσιες υπηρεσίες (κρατικές και δημοτικές),

κοινωνική ασφάλιση, τράπεζες).

• Εκπαίδευση (περιλαμβάνονται σχολικά rnρια όλων των βαθμίδων, φροντιστήρια

και λοιπές σχολές).

• Υγειονομικές εγκαταστάσεις και ιατρικές υπηρεσίες (π.χ. σταθμοί πρώτων βοηθειών,

ιδιωτικά ιατρεία, κτηνιατρεία)

• Κτίρια κοινωνικής μέριμνας (π.χ. κέντρα αποκατάστασης και βοήθειας ατόμων με

ειδικές ανάγκες).

• Σύλλογοι - Σωματεία (περιλαμβάνει γραφεία επαγγελματικών, πολιτικών, εργατικών

και άJ..λων οργανώσεων).

• Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις (περιλαμβάνει ναούς, βοηθητικά κτίσματα,

γραφεία θρησκευτικών οργανώσεων κ.α.).

• Πολιτιστικές λειτουργίες (περιλαμβάνει κινηματογράφους, θέατρα, πολιτιστικά

κέντρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκθέσεις ζωγραφικής κ.α.).
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• Προσωmκές υπηρεσίες ~ εξυπηρετήσεις ( Π.χ. πλυντήρια, κομμωτήρια, κουρεία,

ραφεία, φωτογραφεία, υδραυλικοί, ηλειcτρoλόγoι κ.α.).

• Κατ' εξαίρεση αvαφέρovται και οι χώροι χωρίς χρήση που αφορούν κενά

καταστήματα ή αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για στέγαση οποιασδήποτε κεντρικής λειτουργίας.

3.5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ TOΠΙOY-AΣTlΚΩN ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

3.5./. ΠροσΈΥΥιση

Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια συνολικής αντιμετώmσης του αστικού

τοπίου:

Ι. Στα πλαίσια του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.

2. Στα όρια της πόλης συσχεnσμένα με το άμεσο περιβάλλον τους.

Η προσέγΥιση. που ακολουθείται είναι μια κοινωνικό-οικολογικής και

αντιληπτικής κατεύθυνσης ανάλυση του τοπίου, με συνθετικό χαρακτήρα. Γίνεται με

πρόθεση τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας συνολικά, του

δυναμικού και της ικανοχωρητικότητας της για μια νέα διαμόρφωση και πρόταση

ανασύνταξης, οργάνωσης του ελεύθερου χώρου της πόλης που θα φιλοξενεί

συγκεκριμένες δραστηριότητες και θα εξυπηρετεί πολιτιστικές και φυσικές ανάγκες

των κατοίκων της. Επιδιώκεται έτσι ένα νέο τοπίο, του οποίου οι αρχές οργάνωσης να

προκύπτουν από συνειδητούς συσχετισμούς ανάμεσα σε προϋπάρχοντα και επιθυμητά,

με φανερές τις σχεδιαστικές πρσθέσεις στον χώρο.(ΥΠΕΧΩΔΕ,1987: 55-76)

3.5.2. AσrικoΙ υπαίθριοι χώροι

Οι αστικοί χώροι είναι ελάχιστοι στην πόλη των Σερρών. Από τα υπάρχοντα

δεδομένα προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα:

0,5% πάρκα και ελεύθεροι χώροι το 1971 και 0,5% το 1969 με την επισήμανση από

τότε της αναγκαιότητας να αυξηθούν από 2,4 Ha το 2000.

Οι αστικοί χώροι αποτελούν το 1% της συνολικής έιcτασης της πόλης και

αντιστοιχούν σε 2 Τ.μ. ανά κάτοικο (1988).

Τα ποσοστά αυτά είναι κατά πολύ χαμηλότερα του ελάχιστου αποδεκτού μέσου

όρου, περίπου Ι Ο Τ.μ. ανά κάτοικο αστικά για ανάλογες πόλεις, και άλλα Ι Ο Τ.μ.

περιαστικά. Η δυνατότητα περιαστικών διαμορφώσεων που στην πόλη των Σερρών

υπάρχει, δεν υπερκαλύπτει την σοβαρή έλλειψη αστικών υπαίθριων χώρων.
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Οι υπαίθριοι χώροι είναι άνισα κατανεμημένοι, με παντελή έλλειψη στο δυτικό

τμήμα της πόλης. Πουθενά δεν υπάρχει η αίσθηση κάποιας ενότητας, ούτε και εκεί,

όπου μικρό τμήμα παίζει το ρόλο του πάρκου της πόλης, απομονωμένο πάντως από

άλλους ελεύΟερους χώρους του κέντρου. Τα διαμορφωμένα τμήματα του ρέματος

Αγίων Αναργύρων ΒΑ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ρόλο του αστικού

υπαίθρωυ χώρου, ενώ βέβαια ο χείμαρρος πρέπει να διαμορφωθεί συνολικά και

ιδιαίτερα στην πρooπnκή μελλοντικής επέκτασης της πόλης ανατολικά οπότε και θα

αυξήσει το ποσοστό των αστικών υπαίθριων χώρων. Ακόμα και τότε όμως δεν θα

υποκαταστήσει την έλλειψη του κέντρου και δυτικά.

Έτσι με ιδιαίτερη έμφαση οφείλουν να εξευρεθούν χώρο\, να δημιουργηθούν

διαδρομές πεζών, να ανασυνταχθούν μικροσπαταλημένες νησίδες, κόμβοι ακάλυπτοι

και τέλος να αποδεσμευτούν κατά το δυνατό χώροι και να διαμορφωθούν σε

πραγματικές συνέχειες, που φαίνεται να υπήρχαν και προοδευτικά καταργήθηκαν, για

την περιοχή του κέντρου και δυτικά. Επίσης ο χώρος του στρατοπέδου, που κάποτε θα

αποδοθεί στην πόλη σίγουρα θα αυξήσει τους διαμορφωμένους αστικούς χώρους και θα

διευρύνει τον ελεύθερο χώρο της πόλης, θα παίζει όμως πάντα τον ίδιο ρόλο, όπως και

η διαμόρφωση του χειμάρρου, σε ένα μετατοπισμένο μελλοντικά κέντρο.

Την πραγματική έλλειψη αστικών υπαίθριων χώρων εν μέρει υποκαθιστά και

ως ένα σημείο ανακουφίζει η αίσθηση τ/ς προοπτικής του ευρύτερου φυσικού χώρου.

Η οικολογία και η αντίληψη του τοπίου βοηθάει, .ώστε παρά τα σοβαρά προβλήματα η

πόλη δεν ασφυκτιά όπως ίσως άλλες πόλεις με το αντίστοιχο χαμηλό ποσοστό

ελεύθερων χώρων. Η ιδιαιτερότ/τα του αστικού τοπίου της επιτρέπει και εmβάλλει τον

χεψισμό και την ανασύνταξη του ελεύθερου χώρου σε σχέση με το πολιτισμικό τοπίο

της πόλης. (Καλογήρου και Γερολύμπου και Καυκούλα, 1985:398-409)

3.5.3. Πρόταση ανασύνταξης των εkύθερων χώρων

Το τοπίο τ/ς πόλης εν δυνάμει μόνο διατηρεί τα χαρακτηριστικά του. Έχει

σοβαρή ανάγκη αναβάθμισης, αποκατάστασης και διαμόρφωσης. Η ανασύνταξη του

ελεύθερου χώρου της πόλης θα μπορούσε να αναδείξει την κρυμμένη του διάσταση.

Γενικές αρχές προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι παρακάτω:

• Η αντιμετώmση των ελεύθερων χώρων με μια κεντρική συνθετική ιδέα, στηριγμένη

στη φυσωγνωμία και την ιδιαιτερότ/τα του τόπου.

• Η μη αποσπασματική επίλυση τμημάτων αλ/ά ενοτήτων αστικών χώρων.
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• Οι διαμορφώσεις των ρεμάτων ως φανερές κατά το δυνατό συνέχειες και

αλληλοδιεισδύσεις με το ευρuτερο περιβάλλον.

• Η αποκρυπτογράφηση παλιών ρεμάτων και η επανασύνδεση τους με ανοίγματα του

αστικού ιστού στη λογική των πεζοδιαδρόμων και πεζοτόπων.

• Η πλεγματική δομή των ελεύθερων χώρων.

• Η άρθρωση τους σε ισχυρές για τον χώρο κατευθύνσεις φuσΙKές, ιστορικές και

πολιτισμικές.

• Η αναγνωσιμότητα της δομής του τοπίου μέσω της κατάλληλης επραφής του

δικτύου πεζοδρόμων και νέων διαμορφώσεων.

• Οικολογική αποκατάσταση και προστασία προς απόλαυση του τοπίου των ορίων Β.

• Τονισμός των φυγοκεντρικών προοπτικών Ν και ΝΔ και απεγκλωβισμός της πόλης

από την περιφερειακή της οριοθέτηση προς την πεδιάδα.

• Διαμόρφωση των δύο εισόδων στην πόλη από Θεσσαλονίκη και Δράμα, στα

πραγματικά τους όρια, επί των ρεμάτων αντίστοιχα και προσημαίνουσες

διαμορφώσεις.

• Διαμόρφωση της τρίτης εισόδου από και προς τον κάμπο.

• Άρθρωση σε αυτή παράπλευρων υπαίθριων χώρων όπως το Κεντρικό πάρκο, των

Δικαστηρίων και της Νομαρχίας.

• Σύνδεση με τον πυρήνα κεντρικών ελεύθερων χώρων και προσάρτηση κατάλληλα

χώρων και συνεχειών, παλιού ρέματος Παπαπαύλου, Πλατείας ΙΚΑ, ιστορική

διαδρομή στην παλαιά πόλη, προοπτικές προς Ακρόπολη και Κουλά.

• Αποκατάσταση συνέχειας και οικολογικής ταυτότητας στο αποσπασματικά έως

σήμερα και τμηματικά διαμορφωμένο ρέμα Αγίων ΑναΡΥύρων.

• Στην επέκταση της πόλης ανατολικά αφομοίωση των δύο χειμάρρων με ειδικές και

ευρύτερες διαμορφώσεις περιλαμβάνοντας σε αυτές και τμήμα της ζώνης οπωρώνα.

• Στην ίδια περωχή, τονισμός χαράξεων που συνδιαλέγονται με τον φοοικό και

πολιτισμικό ομοιότυπο.( Καυκούλα και Παπαμίχος. και Χαστάσγλου, 1990:105-112)

3.6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΧΟΠ (1984)

3.6.1. Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου

Ο κύρως και βασικός σκοπός της οικιστικής πολιτικής είναι η κάλυψη όλων

των αναγκών του πληθυσμού, καταπολεμώντας τις ανισότητες με την εξασφάλιση, στον

επαρχιακό-αγροτικό χώρο, υπηρεσιών ίσης ποιότητας με εκείνες των αστικών κέντρων
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και περιοχών. Για το λόγο αυτό η πολιτική οικιστικής ανάπτυξης υιοθετεί την αρχή της

πολυκεντρικής δομής σε κάθε επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι το κύριο

χαρακτηριστικό του οικιστικού δικτύου αποτελεί η έλλειψη οικιστικών κέντρων

(μεγέθους 2000-15000 κατοίκων και αντίστοιχων λειτουργιών) που να εξυπηρετούν την

αγροτική ενδοχώρα τους. Το 5ετές πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης

1983-1987 αναφέρει ως κλειδί για τ/ν αντιμετώπιση των προβλημάτων του οικιστικού

ιστού της χώρας, την ανάγκη ενίσχυσης των μεσαίων και μικρών οικισμών

(κωμοπόλεων και χωριών) που θα αναλάβουν έναν ενδιάμεσο λειτουργικό ρόλο μεταξύ

των αστικών κέντρων και τ/ς αγροτικής ενδοχώρας. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΧΩΔΕ

προτείνει πέντε κατηγορίες ή επίπεδα οικισμών:

1° επίπεδο: Κέντρα περιφερειακής ακτινοβολίας

2° επίπεδο: Κέντρα συγκέντρωσης ορισμένων εξυπηρετήσεων ανώτερης βαθμίδας κατά

τομέα κοινωνικής υποδομής (π.χ. νοσοκομεία, ανώτερες σχολές κ.λ.π.)

3° επίπεδο: Κέντρα όπου περιλαμβάνονται όλες οι βαθμίδες κοινωνικής υποδομής

(ειcrός ορισμένων βαθμίδων διοίκησης)

4° επίπεδο: Κέντρα όπου περιλαμβάνονται δευτεροβάθμιες κοινωνικές εξυπηρετήσεις

(π.χ. γυμνάσια, λύκεια, αθλητικά κέντρα κ.λ.π.)

5° επίπεδο: όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί με τις βασικές εξυπηρετήσεις (π.χ. δημοτικά

σχολεία, γήπεδα, τοπικά πολιτιστικά κέντρα κ.λ.π.).

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, για το Νομό Σερρών προτείνεται

από το Υπουργείο η ακόλουθη οικιστική διάρθρωση (βλ. Χάρτη Χ.Α. Ι):

• Οικισμός 2°\) επιπέδου: Ι (Σέρρες)

• Οικισμοί 3
0υ

επιπέδου: 6

• Οικισμοί 400 εmπέδoυ: 32

• Οικισμοί 500 επιπέδου: 158

Οι Σέρρες σε διανομαΡχιακό επίπεδο καλύπτονται για εξυπηρετήσεις πρώτου

επιπέδου από την Καβάλα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. Λόγω απόστασης το

νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού εξυπηρετείται μερικώς σε υπηρεσίες 300 επιπέδου

από τη Δράμα Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται το πλήθος των οικισμών του Νομού

Σερρών ανά οικιστική ενότητα, ενώ στον διάγραμμα Ι παρουσιάζεται η εξέλιξη

πληθυσμού του δήμου Σερρών κατά την περίοδο 1920-1991. (Νομαρχία Σερρών, 1984:

60-63)
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Πίνακας 2: Πλήθος οικισμών κατά ενότητα επίπεδο

ο Ελλ νι' πόλ

σια ΟΙΚΙΣΠΚΗ Ι· 2" 3' 4' 5' ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ _δα επίπεδο επiπεδo επύtεδo επίπεδο

Ι ΣΕΡΡΕΣ Ι 12 Ι3

2 Ι ΜΗΤΡΟΥΣΙΟ 3 5 8
3 ΣΚΟΥΤΆΡΙ 2 7 9
4 Ν.ΣΚΟΠΟΣ 3 8 Ι Ι

5 ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ 2 6 8
6 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ι 2 16 Ι9

7 ΗΡΆΚΛΕΙΑ Ι 2 9 Ι2

8 ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2 7 9
9 ΚΑΡΠΕΡΗ 2 5 7
ΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗ Ι 2 14 17
Ι Ι ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2 Ι3 15
Ι2 ΝΙΓΡΙΤΑ Ι 2 4 7
Ι3 ΣΙΤΟΧΩΡΙ Ι 9 ΙΟ

Ι4 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ Ι 9 ΙΟ

Ι5 Ν.ΖΙΧΝΗ Ι 2 11 Ι4

Ι6 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2 15 Ι7

Ι7 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ Ι 2 8 11
ΣΥΝΟΛΟ Ι 6 32 158 197
Πηγη: ΥΧΟΠ. Ι984

Διάγραμμα 1: Μεταβολή πληθυσμούστο χρονικό διάστημα Ι 920-Ι99Ι

ΑΠοΥρα ς πληθυσμού Δ'ίμου Σερρών

m ι _'" .'

.'1_, ('_'0

....'Lo OJO

~~
""Πηγή: w\/w.seπes.gr

3.6~2. Χωροταξικά δεδομένα και εξαρτήσεις

--'"~
"..

Η παραπάνω πρόταση είναι τμήμα της τμήμα της ευρύτερης πρότασης μελέτης

που στοχεύει στον ορθολογικό σχεδιασμό του Νομού Σερρών.

Ο Νομός Σερρών αποτελείται από τους ακόλουθους οικισμούς:
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Σέρρες (2'" επιπέδου)

Κάτω Μετόχι (500 επιπέδου)

Κρίνος (500 επιπέδου)

Οινούσα (5°" επιπέδου)

Ελαιώνας (500 επιπέδου)

Επτάμυλοι (500 επιπέδου)

Χιονοχώρι (50υ επιπέδου)

Ξηρότοπος (500 επιπέδου)

Άγιας Ιωάννης (500 επυτέδου)

Οι παραπάνω οικισμοί βρίσκονται σε εξάρτηση 4
0υ

ε1tιπέδOυ με τις Σέρρες. πλην

των οικισμών Οινούσας και Χιονοχωρίου που βρίσκονται σε εξάρτηση 4
0υ

επιπέδου με

το Ν. Σούλι, οικισμό της οικισnκής ενότητας Αγίου Πνεύματος.

Η κύρια απασχόληση της οικιστικής ενότητας Σερρών είναι το εμπόριο, η

βιομηχανία, η πρότιrnη κτηνοτροφία στα ορεινά βοσκοτόπια και λίγες προβληματικές

καλλιέργειες. Στη με).tτη προβλέπεται διαχρονικά η αύξηση των απασχολούμενων

στους τομείς βιομηχανίας-βιοτεχνίας και των κατασκευών. ως αποτέλεσμα μικρής

τάσης ασruφιλίας και επαναπατρισμού καθώς και η αύξηση των μονάδων μεταποίησης

στην ΒΙ.ΠΕ. που αυθαίρετα έχει δημιαυργηθεί πάνω στους βαmκούς άξονες πρόσβασης

στην πόλη των Σερρών.

Η οικιστική ενότητα Αγίου Πνεύματος. που αποτελεί δορυφόρο των Σερρών για

εξυπηρετήσεις 2°" και 3°" επιπέδου εμφανίζει ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή

τομέα. Καθώς οι οικονομικοί πόροι των κατοίκων παραδοσιακά προέρχονται από

αυτόν. Σημειώνεται όn η οικιστική ενότητα Αγίου Πνεύματος μαζί με τις οικιστικές

ενότητες Σερρών. Μητρουσίου, Σκουτάρεως. και Ν. Σκοπού αποτελούν στην ουσία

ομάδες οικισμών οι οποίες ανήκουν παραδοσιακά στην επαρχία Σερρών. Βάσει όμως

των κινήτρων που προσφέρει ο Ν. 1416/84 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. προτείνεται

από το ΥΧΟΠ η δημιουργία ενός συστήματος συνδέσμων Δήμων-Κοινοτήτων. που έχει

πάρει το όνομα «ανοικτές πόλεις».(ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987; 89-100)

Πίνακας3:Εκτίμηση μεγέθους και διάρθρωσηςτης απασχόλησηςστο Δήμο Σερρών

Τομέας 1969 1975 1980 1990 2000
πα ΑΠασΥόλη01l Απασ,όλη01l Απασ-ιόλη01l Απασ-ιόλη01l ΑΠασΥόλη01l

Ποωτovενήε 1780 12% 1510 10% 1250 8% 980 6% 720 4%
ΔεuτεpOΎενrιc 6220 42% 6490 43% 6860 44% 7340 45% 8230 46%
Toιτσvενήε 6800 46% 7100 47% 7490 48% 7980 49% 8950 50%
Σύνολο 14800 100% 15100 100% 15600 100% 16300 100% 17900 100%
απασ10λoύμ.εVΩν
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ο/οεπί πληθυσμού

Δ' υΣε ών 36% 35,5% 35% 33% 32%
Ilm: Δoξlάδης, 1971

Πίνακας4.:Συγκριτικός πίνακας υπάΡΧOUΣων και απαιτούμενων συνολικών επιφανειών

χρήσεων εδάφους στα διάφορα έτ/-στόχους

l1ηγη: Δοξωδης, 1971

ΕΤΟΣ- 1969 1972 1975 1980 1990 2000
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 4ΙΙΟΟ 42500 44700 49400 56000
ΧΡΗΣΕΙΣ Υπάoyoυσεc Aπαιτoύυενεc

Κατοιιάα 295,00 343,00 354,00 372,00 411,00 466,00
Euπόoω 21,40 20,20 21,55 23,15 25,85 30,15
Διοίκηση 2,15 1,98 2,05 2,14 2,30 2,60
Eιcπαtδευτucά 7,76 19,90 22,10 25,50 30,90 36,60
κτ1οια

Χώροι πρασίνου 2,40 36,96 38,25 40,23 44,46 50,40
ιcαι πλατείες

Αθλητικοί Ύώοοι 7,25 15,20 17,00 18,80 20,60 22,40
NOσOKOUΕία 1,00 1,00 2,44 3,40 4,72 5,86
Τomκά ιατοεία - 0,16 0,16 0,16 2,00 2,40
Κοινωφελή 2,90 2,90 - - - -
,δ""uατα
Νεκροταφεία 2,45 1,49 1,49 2,79 5 59 8,73
BωμΠ'Yανίεc 5,10 11,10 13,40 15,00 18,40 27,00
Bωτε'Y·νiε, 2,60 12,20 12,30 12,70 13,00 13,40
Σιδηροδρομικός 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ΣταΟμός

Ειδικές 72,00 72,00 72,00 72,00 75,00 80,00
λειτoυσvΊΕC

Κύρω οδικό 68,60 90,42 93,50 98,34 108,68 123,20
δίκτοο .
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3.6.3. Εντοπισμός ΠΡοβλημάτων

Τα κυρώτερα προβλήματα τ/ς πόλης των Σερρών προκύπτουν από την

κατανομή των χρήσεων γης και των δημόσιων και κοινωφελών λειτουργιών, την

ποιοτική και ποσοτική επάρκεια των χώρων των διαφόρων δικτύων και έργων

υποδομής τ/ς πόλης, τις συνθήκες στέγασης των κατοίκων κ.λ.π, Επιπλέον σημειώνεται

η ύπαρξη μιας άλλη σεφάς προβλημάτων οικονομικής, τεχνικής, κοινωνικής και

νομικης/διοικητικής φύσεως, Συνοπτικά παραθέτονται τα κυρώτερα από αυτά:

1. Μόνο τμήματα του ισχύοντος σχεδ'ιου πόλεως Σερρών έχουν εφαρμοσθεί" κυρίως

στις κεντρικές περιοχές, όπου έχει παρατ/ρηθεί οικονομική δραστηρώτ/τα.

2. Η μη ορθολογική διάρθρωση των χρήσεων γης οφείλεται είτε στην συνύπαρξη

ασυμβίβαστων λειτουργιών, είτε στην κακή κατανομή τους, Χαρακτηριστικά

J
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αναφέρεται η συγκέντρωση διαφόρων μικρών βιοτεχνιών στο εμπορικό κέντρο, η

διασπορά διαφόρων δημοσίων λειτουργιών (κυρίως σε ενοικιαζόμενα ιcriρια) και τα

ακατάλληλα από άποψη εΥκαταστάσεων, μεγέθους και θέσεων σχολικά κτίρια

(συνήθως ενοικιαζόμενα).

3. Έλλειψη οργανωμένων χώρων πρασίνου και αθλοπαιδιών εντός διαφόρων περιοχών

κατοικίας. Εξαίρεση αποτελεί η πλατεία Ελευθερίας.

4. Το Δημαρχείο στερείται ευπρόσωπου σύγχρονου κτιρίου και το οίκημα στο οποίο

στεγάζεται πρέπει να ανnιcατασταθεί.

5. Οι διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περίμετρο της πόλης αποτελούν

εμπόδια στην φυσική της ανάπτυξη. Οι εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου

Πυροβολικού έχουν ήδη υπερκερασθεί από τις περιοχές κατοικίας με αποτέλεσμα τη

δημιουργία προβλήματος τόσο στη λειτουργία του στρατοπέδου όσο και στη

λειτουργία της πόλης.

6. Η οργάνωση του οδικού δικτύου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των διαφόρων

λειτουργιών της πόλης και των κινούμενων οχημάτων προς όJ.J...α κέντρα του Νομού,

τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη διαμέσου των Σερρών. δεν ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις της ούγχρονης πολεοδομίας.

7. ·Ελ/ειψη σUγχρoνoυ δικτύου ύδρευσης.

8. Πρόβλημα στέγασης συνιστά το γεγονός ότι περισσότερα από το 50% των

νOΙKOιcυριών κατοικούν σε παλιά κτίρια τα οποία χρήζουν αποκατάστασης. Σε

ιδιαίτερα κακή κατάσταση βρίσκονται και οι διάφοροι συνοικισμοί προσφύγων που

δημιουργήθηκαν την περίοδο 1923-1932.

Πίνακας 5: Διαγραμματική παρουσίαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων των επί

μέρους χωροταξικών μελετών

Αντικείμενα και Διάρθρω<ΠI Μελετών Προτάσεις Χωροτοξικής Οργάνωσης

ΥΧΟΠ(1984)

ΣτόΥοι

Δ ΙKΌC +
OιΙCOVOI1UCΌC +
KoινωνΙΙCό'" +
Πε ντικ,Υ. +
Σ· τοπικού ανθnl.\πινου δυναΙΙΙΙCOύ

Χωnοτ"rιιm avamwιc '

Δομή παραγα/ΎΙK03~;:~μαToς +
Aνnoτικέ' δραστηοι τεο
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ΠηΥη. lδια επεξεΡΥασια

Γεωι>Υία

Κτηνοτροφία +
Δασοπονία +
Αλιεία +
Μη αγροτικές δραστηριότητες +
Μεταποίηση

Ι ΕΈόουen +
Τουρισρά: +
ΑναΨυΥή

Κύκλωαα οικοδορής +
Ειδικές ζώνες ",,,"τοων N.1262/82 +
Τεχνική υποδομή +
Οδικό δίKΤUO

Σιδιιροδροβικό δίΙCΤΥO +
Θαλάσσιες σuγιcοινωνίεc-uεταφοnΡ.c +
Αεροπο

.
οινωνίεc-uεταmon".c +

ΔίΙCΤΥO αΠO'Yέτευσnς-όιιBoιων +
Οικιστική δομή +
Ιε

.
οιιαστικού δικτύου

Νέες oιιαστικ:ΈC; ενόππες +
Ανα6άθβιση οικισμών

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήιιου Σεοαί)ν

Πooώθnστι σ-νεδίων "ανoικτΈC πόλειc" +
Περιβάλλoν-Πoλιπaτική κληρονομιά +
Ζώνες προστασίας πεpι1Jάλλoντoς
Μείωση των επιπτώσεων της αστικής

ανάπτυ~ς στο φυσικό πεοι&λ/.ον
Ειδικές ρυθμίσεις προστασία +
πεpι6αλλovnιcά ευα~ων πεοιο-νών
Πλαίσω τoπιιmς πεοιβαλλοντικής πολιτιΚ'ής

Αειφόοoc ανάπroCn +
Ανάπλαστι ιστοοικού ιcένtooυ Σεοοών

Πολιτιστική αναβάθιιιση. . .
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3.7. ΒΑΣΙΚΕΣ AΠOΦAΣElΣ ΤΟΥ [ΩΣ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Σερρών αποτελεί η

δημιουργία ενός γραμμικού πολεοδομικού σκελετού, ο οποίος θα επιτρέψει την εξέλιξη

ης πόλης κατά στάδα/, εξαρτώμενη κάθε φορά από την αύξηση του πληθυσμού και τη

γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.

Η σωστή κατανομή του πληθυσμού πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπ' όψη την

επέκταση του υπάρχοντος κέντρου με τη δημιουργία υποκέντρων, με τέτοιο τρόπο ώστε

να διαμοιράζονται και να εξισορροπούνται οι πιέσεις της κυκλοφορίας σε όλη την

έκταση της μελλοντικής πόλης.

J
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Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μια ιεράρχηση των διαφόρων λειτουργιών

που συνθέτουν την υφή της πόλης. Κάθε χαρακτηριστική περιοχή κατοικίας θα πρέπει

να περtλαμβάνει τις απαραίτητες λειτουργίες εξυπηρέτησης της, που θα είναι

ιεραρχημένες ανάλσΥα με τη θέση της αλλά και τη σημασία της περιοχής ή ζώνης σε

σχέση με το σύνοΜ> της πόλης.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, οι βασικές αποφάσεις του σχεδίου είναι οι

ακόwυθες (βλ. χάρτη Π.Α.13):

1. Επέκταση της πόλης κυρίως προς νότο και ανατολή και περιορισμένα προς βορρά. Η

απόφαση αυτή δικαιολογείται λiYyω α) της ανάπτυξης της υπάρχουσας οδού προς

Δράμα και της απόφασης για την κατασκευή νέας οδού, β) της ύπαρξης ορεινών

όγκων προς βορρά που επιτρέπουν περιορισμένη μόνο ανάπτυξη, γ) της ύπαρξης

διαφόρων εκτός σχεδίου συνοικισμών προς τα νότια της πόλης από το

σιδηροδρομικό σταθμό και δ) των κατάλληλων εδαφικών, κλιματικών και

οικιστικών συνθηκών στα ανατολικά της πόλης σε σόΥκριση με τα δυτικά. Η

σιδηροδρομική γραμμή στα νότια της πόλης αποτελεί τροχοπέδη στην πέρα από

αυτήν οικιστική ανάπτυξη, καθώς είναι το όριο μεταξύ πόλης και κάμπου.

2. Πραγματοποίηση νέας περιφερειακής λεωφόρου της πόλης προς

νότο:Θεσσαλ<>νίκης- Σερρών - Δράμας.( ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 110-120)

3.7.1. Κατανομή 'ΧΡήσεων γης

α) Κατοικία

Στην εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου περιοχή διατηρούνται οι υφιστάμενες

περιοχές κατοικίας με τους ισχύοντες όρους δόμησης. Μικρές τροποποιήσεις

προτείνονται στα όρια του εγκεκριμένου Σχεδίου.

Προτείνεται η επέκταση του Σχεδίου Πόλεως σε όλους τους εκτός πόλεως

συνοικισμούς ώστε να ανακοπεί η μοφαία δημιουργούμενη οικοδομική αταξία. Στις

περιοχές μελΜ>νπκής ανάπτυξης της πόλης, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγούμενα

(κυρίως νότια και ανατολικά και περιορισμένα προς βορρά), θεωρούνται κατάλληλες

για ανάπτυξη όλες οι εκτάσεις, πλην όλου του λόφου της Ακροπόλεως μέχρι τις

παρυφές των συνοικισμών Ακροπόλεως και Αγίου Παντελεήμονος, ').jyyro αυξημένης

κλίσης εδάφους (άνω του 45%).

Τα στρατόπεδα Πυροβολικού, Μηχανικού και Εμμανουήλ Παπά προβλέπονται

να μεταφερθούν εκτός πόλεως και οι χώροι που καταλαμβάνουν να χρησιμοποιηθούν

για κατοικία. Η οργάνωση των περιοχών κατοικίας των νέων επεκτάσεων θα
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πραγματοποιηθεί σε αυτοτελείς τομείς κατοικίας, καθοριζόμενους από τις αρτηρίες του

κύριου οδικού δικτύου, σι οποίοι θα υποδιαιρούνται σε μικρότερες κοινότ/τες που θα

περιλαμβάνουν, ειcτός από τα βασικά κέντρα, όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. Επίσης

πολύ βασική πρόταση αποτελεί η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων που θα διασχίζει τις

νέες περιοχές κατοικίας.

β) Κεντρικέ' λειτoυσyiες

Προβλέπεται εντονότερη συγκέντρωση Τα/ν διοικητικών λειτουργιών στην

περιοχή του Διοικητηρίου (Νομαρχίας) και των Δικαστηρίων, ενώ σι εμπορικές

λειτουργίες θα επεκταθούν γραμμικώς επί των οδών Ελ. Βενιζέλου προς τα δυτικά και

Βασ. Κωνστανήνσυ προς τα ανατολικά, με μελλοντική πρόταση ανάπτυξης των

εμπορικών λειτουργιών επί τ/ς σημερινής οδού προς Δράμα (οδός Μεγάλου

Αλεξάνδρου).

γ) Τουρισμός - Αναψυχή

Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων τουρισμού και αναψυχής στην

περιοχή δίπλα στις όχθες του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων και μέχρι τη θέση

<ιΚιόσιcια». Η κατασκευή νέου κολυμβητηρίου στη θέση «Μπεή Μπαξέ» χαρακτηρίζει

την περιοχή. Συνίσταται επίσης η συντήρηση του τεμένους του Αχμέτ Πασά και η γύρω

από αυτό περιοχή (δημόσια ιδιοκτησία) να διαμορφωθεί ως οργανωμένο πάρκο.

δ) Βιοτεχνία - Bιoμηχgrig

Μεγάλο μέρος των βιοτεχνιών και βιομηχανιών των Σερρών βρίσκεται σε

διάφορα σημεία των περιοχών κατοικίας. Προτείνεται η μεταφορά τους σε άλλη θέση

εκτός των περιοχών κατοικίας, ενώ οι εκτός πόλης υφιστάμενες βιομηχανίες και

βιοτεχνίες διατηρούνται, χωρίς όμως να ενθαρρύνεται περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων

λειτουργιών εκτός της περιοχής που ορίζει το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Όλες οι βιομηχανίες

και βιοτεχνίες προβλέπεται να ΣUΓKεντρωθOύν μακροχρόνια σε μια ζώνη εκτός πόλης

ανατολικά του σιδηροδρομικού σταθμού και μεταξύ αυτού και του νέου

αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος παρακάμπτει την πόλη προς νότο, επωφελούμενες έτσι

από τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Ακόμα στη ζώνη αυτή πρόκειται να

εγκατασταθούν και τα δημοτικά Σφαγεία.

ε) Ζώνη Δημοσίων ΙCΑι κοινωφελών ιδρυμάτων

Καταλληλότερη περιοχή για την εγΙCΑτάσταση των διαφόρων δημοσίων και

κοινωφελών ιδρυμάτων της πόλης των Σερρών κρίνεται το ανατολικό τμήμα της πόλης,

όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, το οποίο προτείνεται μελλοντικά να
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μεταφερθεί σε άλλη θέση. Στη ζώνη αυτή προτείνεται η ανέγερση του νέου

Νοσοκομείου, του νέου Γηροκομείου, της σχολής κωφαλάλων, τεχνικών σχολών κ.α.

στ) Οδικό δίlCtυO

Προτείνονται τέσσερις βασικές λειτουργίες οδών: λεωφόροι, αρτηρίες,

συλλεκτήριοι και τοπικές οδοί. Υψηλά πρότυπα θα εφαρμοστούν εκτός της σημερινής

πόλης, ενώ ελάχιστα πρότυπα θα ακολουθηθούν αναγκαστικά εντός της πόλης, διότι

αυτό το μέτρο κρίνεται οικονομικά ασύμφορο λόγω υψηλού κόστους απαλλοτριώσεων.

Το προτεινόμενο οδικό δίκτυο λεωφόρων αρτηριών και συλλεκτηρίων έχει

συνολικό μήκος 65,9 km και καταλαμβάνει επιφάνεια 127,4 Ha. Από αυτά οι λεωφόροι

και οι αρτηρίες καταλαμβάνουν επιφάνεια 88,5 Ha και έχουν μήκος 39,1 km, ενώ οι

αντίστοιχες τιμές για τις συλλεκτηρίους οδούς είναι 39,1 Ha και 26,8 km. Ο βασικός

οδικός σκελετός αποτελείται από τέσσερις άξονες ανατολής και δύσης, οι οποίοι

βρίσκονται σε ίση περίπου απόσταση μεταξύ τους, και επτά άξονες βορρά-νότου.

ζ) Δίκτυο υποδομή,

Ι) Δίκroo ύδρευσης

Απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός της όλης περιοχής του Ρυθμιστικού

Σχεδίου της πόλης σε υψηλή και χαμηλή περιοχή, με όριο διαχωρισμού π.χ. την

καμπύλη των +50μ., και η προσπάθεια τροφοδότησης της υψηλής περιοχής με χρήση

των υψηλότερων πηγών ύδατος και αντίστοιχα κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης

ύδατος στα βόρεια υψώματα της πόλης. Σε μια προσπάθεια μελέτης του

ολοκληρωμένου δικτύου ύδρευσης θα καταβληθεί προσπάθεια ένταξης του

υφιστάμενου κατά περιοχή δικτύου στο νέο δίκτυο.

2) Δίκτυο όμβριων - ακαθάρτων

Η εΠ1λε'Υείσα λύση στη διάθεση των λυμάτων της πόλης στις αποστραγΥισμένες

τάφρους της πεδιάδας των Σερρών καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων

βιολογικού καθαρισμού τους . Τα παραπάνω είναι στοιχεία που υπαγορεύουν την

κατασκευή χωριστικού συστήματος υπονόμων για τα ακάθαρτα ύδατα και για τα

όμβρια, το οποίο θα επιτρέψει την βελτιώσει της υφιστάμενης κατάστασης των

υπονόμων της πόλης. Αυτό θα επιτευχθεί με την προοδευτική κατασκευή του νέου

δικτύου ακαθάρτων, μικρού μέρους των υφιστάμενων αγϋΥΥών εντασσόμενων σε αυτόν,

ενώ παράλληλα ορισμένοι από αυτούς υφιστάμενους πλαKOΣΙCΕΠΕίς οχετούς θα

εντάσσονται στο νέο δίκτυο όμβριων.

3) Δίκτυο απορριμμάτων
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Ο ήδη 'ΧΡησιμοποιούμενος χώρος για τ/ν απόρριψη των απορριμμάτων

παροοοιάζεται κατάλληλος ως προς τ/ θέση και τ/ν έιcrαση. Θα πρέπει όμως στο

μέλλον να προβλεφθεί ι>yεΙOνOμιΙCΉ ταφή τους. ( ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 123-135)

3. 7.2. Όροι δόμησης

Στο κέντρο τ/ς πόλης όπου χωροθετούνται εκτός από κατοικία, γραφεία και

εμπόριο, το μέγιστο ύψος κτφίων κυμαίνεται, βάσει της πρότασης, μεταξύ 18 και 21 μ.,

ανάλογα με τον τομέα επέμβασης. Στις γειτονικές στο κέντρο περιοχές το μέγιστο

ύψος κτιρίων είναι 11,5μ. ή 14,5μ. ανάλογα με τον τομέα, ενώ στ/ν υπόλοιπη περιοχή

η αντίστοιχη ημή 'είναι πολύ χαμηλότερη τ/ς τάξεως των 8,5μ.

Οι προαναφερόμενοι τομείς διαμορφώθηκαν κυρίως βάσει των οδικών αξόνων,

ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.

Οι συνθήκες βάσει των οποίων οικοδομήθηκαν οι Σέρρες μετά την καταστροφή

του 1913 επέβαλαν τον καθορισμό απαράδεκτα μικρών οικοπέδων, όπως είναι τα

ισχύοντα στις κεντρικές περιοχές της πόλης (70,90 ή 100 μ') με αποτέλεσμα όχι μόνο

να είναι δυσανάλογα υψηλή η πtΗcνότ/τα στις περιοχές αυτές σJJ.iJ. και να μην είναι

πλέον δυνατή η εκμετάλλευση τους και να παρατ/ρείται το φαινόμενο τ/ς εμφάνισης

ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο τ/ς πόλης με εσωτερικά οικόπεδα και

ερείπια.

Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια αύξησης του ελαχίστου τετραγώνου, το

οποίο βάσει της πρότασης είναι 200 μ2 ή 400 μ2 με εξαίρεση κάποιους τομείς των

επεκτάσεων, όπου το ελάχιστο οικόπεδο είναι 1000 μ2 στις περιοχές κατοικίας,

εμπορίου και βιοτεχνίας και 2000 μ' ή 4000 μ' για τις περιοχές προοριζόμενες για

τουριστική ανάπτυξη.

Οι υψηλότεροι συντελεστές δόμησης και ποσοστά κάλυψης προτείνονται στο

κέντρο της πόλης (με υψηλότερες τιμές: Ποσοστό Kάλυψης~80% και Συντελεστής

EKμετάλλευσης~4,8), ενώ πολύ χαμηλότερες είναι οι αντίστοιχες πμές στις περιοχές

των επεκτάσεων.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω προτείνεται η δημιουργία κινήτρων στοιχ;

ιδιοκτήτες των τυχόν μικρών οικοπέδων να συνενωθούν και στοιχ; επιχειρηματίες να

ανοικοδομήσουν μεγάλα σuγKρoτήματα πολυκατοικιών. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 138-145)
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3.7.3. Πυκνότητες κατοικίας

Η κατανομή των επιτρεπόμενων πυκνοτήτων κατοικίας προκύπτει συναρτήσει

του ελαχίστου οικοπέδου και του μέγιστου αριθμού κατοικιών που προκύπτουν ανά

οικόπεδο από τους όρους δόμησης της εκάστοτε ζώνης κατοικίας.

Βάσει της παραδοχής ότι η έιcrαση της περιοχής κατοικίας καλύπτει περίπου το

50% της όλης κοινότητας και ότι κατά το 2000 θα αντιστοιχούν 3,5 άτομα ανά

οικογένεια, πρoέιroψαν - σύμφωνα με τους όρους δόμησης ---οι πυκνότητες κορεσμού,

για τις οποίες συνοππκά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στο κέντρο της πόλης καθώς και επί των αξόνων εισόδου της πόλης (Σερρών

Θεσσαλονίκης και Σερρών-Δράμας) η πυκνότητα ορίζεται σε 450-650 KatoiKoυς!Ha,

ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του ισχύοντος σχεδίου πόλεως η πυκνότητα κατοικίας

κυμαίνεται από 200 έως 450 κατοίκους/Ηa, με μια τάση μείωσης προς τις εξωτερικές

περιοχές. Στις περιοχές των επεκτάσεων οι πυκνότητες κατοικίας εμφανίζονται πολύ

χαμηλότερες (50-100 και 100-200 KaToiKoυςlHa), σημειώνοντας την τιμή πυκνότητας

Ι 0~50 κατοίκους/Ηa στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, που αποτελεί το

βορειότερο άκρο της πόλης. Βάσει του προβλεπόμενου πληθυσμού για το 2000 (56.000

κάτοικοι η πυκνότητα κατά το ίδιο έτος υπολογίζεται σε 65 κατοίκους!Ηa.

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 150-162)
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3.7.4. Στόχοι της πολεοδομικής επέμβασης του ΓΠΣ

Η λειτουργία των Σερρών ως κέντρου μιας ευρείας περιφέρειας απαιτεί την

ανασιryKρότηση της σε μια πολυκεντρική μορφή, αποσυμφορημένη από την άναρΊfJ

υπερφόρτιση δραστηριοτήτων που παρουσιάζει σήμερα, πιο ιεραρΊfJμένη και

οργανωμένη, και παράλληλα την διευθέτηση του έντονου κυκλοφοριακού

προβλήματος. Ως άμεση προτεραιότητα χαρακτηρίζεται η εξασφάλιση και η ανάπτυξη

του χώρου του στρατοπέδου Πυροβολικού και η λειτουργία του ως συμπληρωματικού

δίδυμου σε σχέση με το υφιστάμενο παραδοσιακό, με χαρακτήρα κυρίως διοικητικό.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει η ενεργοποίηση των κέντρων των πολεοδομικών

ενοτήτων της πόλης. σε επίπεδο πλέον μεγαλύτερων ενοτήτων - συνοικιών, και όχι σε

επίπεδο γειτονιών, όπως υφίστανται μέχρι σήμερα. Η λογική αυτής της επιλσΥής είναι

σχετική με τα την κλίμακα της πόλης, θεωρώντας ότι θα είναι πιο εφικτή η δημιουργία

ουσιαστικών πλέον και υποτυπωδών κέντρων, μέσα σε μεγαλύτερες γεωγραφικά

ενότητες. Από αυτήν θα εξυπηρετηθεί μεΥαλύτερο ποσοστό πληθυσμού, καθώς θα είναι

περισσότερα οργανωμένα και θα έχουν μια δυναμική ισχύ. Αυτά τα κέντρα - ενότητες

μπορούν να λειτουργήσουν και ως δικλείδες αποσυμφόρησης του κέντρου της πόλης,

καθώς δύναται να αποτελέσουν πυρήνες συγκέντρωσης τμήματος του υπερκορεσμένου

τομέα του λιανικού εμπορίου στο κέντρο.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνοδευτεί από μια σειρά μέτρων και επιλογών

που θα απαγορεύσουν τη διασπορά των κεντρικών λειτουργιών (εμπόριο, επιχεφήσεις,

γραφεία υπηρεσιών, διοίκηση) κατά μήκος των μεΥάλων αξόνων και αρτηριών,

φαινόμενο που σήμερα παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό.

Η λογική ενός συστήματος πεζοδρόμων που θα διατρέχουν την πόλη και θα

συνδέουν το κέντρο με τα σημαντικά περιφερειακά σημεία του οικισμού, όπου θα

κινείται και θα έχει προτεραιότητα ο πεζός, προκύπτει εν μέρει από τη μελέτη της ΕΠΑ

Με τον τρόπο αυτό επιχεφείται η αποκατάσταση ενός δικτύου πεζοδρόμων - αξόνων,

όπου ο καθένας έχει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Έτσι ο πολεοδομικός ιστός της

περιοχής αναδιαρθρώνεται με βάση νέους προτεινόμενους άξονες, που προκύπτουν

μέσα από την πεζοδρόμηση του κέντρου: τον διοικητικό, τον εμπορικό, τον

ψυχαγωγικό και πολιτιστικό και τον μνημειακό που αναβαθμίζουν τι πολεοδομικό και

αρχιτεΚΤOVΙKό δομημένο περιβάλλον.

Παράλληλα, απαιτείται ένα πΡό'Υραμμα λειτουργικής εξυγίανσης του κέντρου,

που θα οδηγήσει στην εξυγίανση - αναβίωση ιστορικών κελυφών του. Σε αυτήν την
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προσπάθεια Οα συνεισφέρει και η ιεράρχηση και οργάνωση της κυκλοφορίας, όπου οι

δακτύλιοι που θα δημιουργηθούν δε θα αποτελούν μόνο δαιcτυλίoυς κυκλοφορίας, αλ/.ά

ταυτόχρονα ιcαι «δακτυλίους φυσιογνωμίας».

Ειδικότερα όσον αφορά την κυκλοφοριακή διερεύνηση των εναλλακτικών

επιλογών κυκλοφορίας και στάθμευσης, απαιτείται ένα πρόγραμμα, το οποίο πέρα από

τα καθαρά τυπικά δεδομένα, περιέχει και λειτουργικό και πολεοδομικό χαρακτήρα.

Απαιτείται διάνοιξη κυρίων αρτηριών, δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων, δημιουργία

δαιcτυλίων, τα οποία θα προκύψουν μετά από εμπεριστατωμένη θεώρηση της πόλης και

των οδικών συνδέσεων της με την ευρύτερη περιοχή, και που σε συνδυασμό με την

οργάνωση των αστικών συγκοινωνιών και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, Οα

οδ11Ύήσουν στην κυκλοφοριακή εξυγίανση της περιοχής. Παράλληλα, πρέπει να

αναβαθμιστούν και τα μέσα αστικών μεταφορών με τη δημιουργία mini-buses, τα οποία

θεωρούνται τα mo πρόσφορα, καθώς 'λJyyω του μικρού συγκριτικά μεγέθους και της

ευκινησίας τους, μπορούν εύκολα να ενταχθούν στο κυκλοφοριακό σύστημα που

χαραιcrηρίζεταιαπό μικρά πλάτη δρόμων.

Γενικότερα, τα ζητήματα της πεζοδρόμησης ιcΑΙ του κυκλοφοριακού είναι

άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν, ΙCΑθώς

επηρεάζουν το θέμα των χρήσεων γης και γενικότερα την οποιαδήποτε προσπάθεια

αναβάθμισης του κέντρου και του οικισμού. Οπωσδήποτε αυτοί οι παράγοντες πρέπει

να συνδέονται αρμονικά για να μην προκόψουν χωρικές αντιφάσεις. (ΥΠΕΧΩΔΕ,

1987: 170-180)

Όλα τα μέτρα που θα ληφθοuν για την κυκλοφορία στην πόλη των Σερρών θα

αποσιcοποuν οπωσδήποτε ιcαι στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Ασφαλές

οδικό περιβάλλον είναι αυτό που εξασφαλίζει μια αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα στους

διάφορους χρήστες του δρόμου ιcαι όχι αυτό που καταργεί την συνύπαρξη επιτρέποντας

την απόλυτη κυριαρχία του αυτοκινήτου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας

οδικός χώρος ήmος, συνεχής, συνεκτικός τόσο για τον πεζό όσο ιcαι για το αυτοκίνητο.

Ακόμα επισημαίνεται η χρησιμότητα του ηλεπροφωτισμού για την αναβάθμιση

του αστικοΊ> τοπίου ιcαι του περιβάλλοντος χώρου. Ο ηλεκτροφωτισμός των οδών ιcαι

των κοινόχρηστων χώρων όπως Π.χ. πλατειών, πεζοδρόμων, μνημείων, εΙCΙCΛησιών

κρίνεται απαραίτητος τόσο για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πεζών και των

οχημάτων ΙCΑτά τις νυχτερινές ώρες όσο και για την γενικότερη ανάδειξη και προβολή

των χώρων αυτών.

68



]

]

j

]

Ι

]

J
D

Ι

J

Ο Πoλεoδoμικόc Σμδιοσμός και r φyσιqryωμία t'11( σίryxρoyη' Eλληνuι:ής πόλης:

ΑναλυτιΙCΉ παρουσίαση του ΠΣ Σερρών ιcαι του ΠΣ Βόλου

Τέλος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για εξυγίανση των δικτύων υποδομής 

ύδρευσης, αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. - και η προστασία του κέντρου από κάθε

είδους περιβαλλοντική ρύπανση, που αποτελεί τροχοπέδη στην αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής.

Η πόλη λειτουργεί συνολικά και οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σε αυτήν τη

λογική. Αυτή η λογική δεν είναι μεταφυσική αλλά ξεκινά από μια συναίνεση ό'λi»ν των

ομάδων που έχουν την πολιτική βούληση να εφαρμόσουν το σχεδιασμό του χώρου

τους, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο σχεδιασμός του χώρου πρέπει να έχει

ελαστικότητα και πλαστικότητα ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσει και μελλοντικές

λειτουργικές ανάγκες που θα προκύψουν από την εξέλιξη της κοινωνίας.

Οι προτάσεις που διατυπώνονται έχουν ως αφετηρία τους κάποιες βασικές αρχές

που υιοθετήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της υπάρχουσας κατάστασης

και τις επιταγές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, και έχουν ως στόχο να δώσουν

έναν νέο χαρακτήρα στην πόλη, προστατεύοντας, αναδεικνύοντας και συνθέτοντας όλα

εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επανασυγκρότηση της συλλογικής της

αστικής χωρικής ταυτότητας, αναδεικνύοντας τελικά τη φυσιογνωμία της. Στην

προσπάθεια αυτή συμβάλλουν σημαντικά οι μέθοδοι ανάλυσης στο λειτουργικό

επίπεδο που επtλέχθηKαν κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που

προσφέρουν με αρκετή ακρίβεια έναν προσδιορισμό της έννοιας του κέντρου και

κεντρικότητας και ίσως μπορούν να συνδυαστούν και με αναλύσεις άλλων στοιχείων 

οικονομικών, κοινωνικών κλπ. - έτσι ώστε να προκύψουν συμπεράσματα που έχουν

και συγκριτική αξία για την περιοχή επέμβασης - μελέτης, (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 187

198)

3. 7.5. Προτάσεις ΓΠΣ

Με βάση τις πολεοδομικές δυνατότητες που εντοπίστηκαν στη φάση της

αναγνώρισης έγιναν οι προτάσεις του ΓΠΣ(βλ. χάρτη Π.Α.15).

Καταρχήν προσδιορίστηκε ο πληθυσμός της πόλης των Σερρών για το 1987 σε

59.086 κατοίκους, ενώ για το 1991 σε 62.210 κατοίκους. Προβλέπεται αύξηση της

αστικοποίησης για τα επόμενα χρόνια και συγκέντρωση του 25% του συνολικού

πληθυσμού στην πόλη των Σερρών, του 55% στις αγροτικές περιοχές και το υπόλοιπο

20% στις ημιαστικές, διατηρούμενηέτσι η ίδια περίπου αναλογία.

Όσον αφορά στην απασχόλησηαναμένεται:
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• πτώση του αριθμού των ανέργων

• μικρή αύξηση του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων

• μείωση κατά 5% του αριθμούτων απασχολούμενωνστον πρωτσ-Υενήτομέα

• αύξηση κατά 5% του αριθμούτων απασχολούμενωνστο δευτερογενήτομέα

• σταθεροποίηση στο 25% του συνόλουτων απασχολούμενωνστον τριτογενήτομέα.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται η χωρητικότητα κα η πυκνότητα ανά

πολεοδομική ενότητα (σύνολο 17 πολεοδομικές ενότητας - 6 συνοικίες). Η

χωρητικότητα του οικισμού των Σερρών ανέρχεται περίπου σε 63.000 κατοίκους, οι

οποίοι απορροφούνται στις νότιες γειτονιές, στις οποίες υπάρχουν μεγάλες κενές

εκτάσεις και εμφανίζουνχαμηλές πυκ:νότητες και στις νέες επεκτάσεις στην ανατολική

πλευρά του οικισμού.(ΑΠΘ,2000: J89-200)

Πίνακας 6: Η χωρητικότ/τα και η πυκνότητα ανά πολεοδομική ενότ/τα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Άνω Καμενίιαα 3566 99

lμαρέτ 5277 150

Καλλιθέα (Τσουμπλέκ-Ντερέ) 2761 86

Άγιος Αντώνιος - Ακρόπολη 2186 65

Άγιοι Ανάργυροι (Κατακονόζη) 4851 97

Τριών Ταξιαρχών 3168 180

Κηφισιά - Σιγή 3758 78

Θρακών - Νίκαια 4294 93,65

Καλκάνι 5775 160

Τιμίου Σταυρού 4510 130

Προφήτη Ηλία - Αγ. Σοφία 4246 80

Καλύβια - Ομόνοια 2955 99

ΕΡΎατικές Ια/τοικίες 1375 33

Κιουπλιά 4098 129

Σφαγεία 3749 88

40 Μάρτυρες 4098 85

AλιJ,!Πέιαo 1945 85
.

Πηγη: Γ.Π.Σ. Σερρων
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α) Καθορισμός ΖΟΕ (Ζώνης Οικιστικού ΕλέΥγου)

Περιλαμβάνει την επός των ορίων περιοχή της πόλης των Σερρών, Λευκώνα,

Χριστού, Αγ. Ιωάννη και Επταμύλων που εμπίπτει στα διοικητικά όρια το Δήμου

Σερρών και Κοινοτήτων Λευκώνα, Χριστού και Επταμύλων. Μέσα στη Ζ.Ο.Ε.

καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και περιορισμοί

δόμησης.

Πιο αναλυτικά ορίζονται:

Ι. Γεωργική γη με δυνατότητα μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης

2. Γεωργική γη με δυνατότητα μελλοντικής βιομηχανικής ανάπτυξης

3. Περιοχή επαγγελματικών δραστηριοτήτων

4. Περιοχή οργανωμένου πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων

5. Ειδικές χρήσεις γης, όπως ΤΕΦΑΑ, ΤΕΙ, ΟΑΕΔ, Σχολή Κωφαλάλων, Κέντρο

Ψυχικής Υγείας, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Τελωνείο, Στάδιο κ.λ.π.

6. Γεωργική γη

β) Χρήσειι.: γης οικισμού

1. Κατοικία

Οι περιοχές «αμιγούς» κατοικίας παραμένουν όπως είναι χωροθετημένες μέσα

στον οικισμό και συμπληρώνονται από τις περιοχές επεκτάσεων και των αυθαίρετων

αραιοδομημένων. Ενώ «γενΙkήζ)) κατοικίας προτείνεται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα

του οικισμού και από τα τοmκά κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων.

2. KεντριΚΈC λειτουΡΎίες - τοπικά κέντρα

Οι KεντΡΙΙCές λειτουργίες παραμένουν γύρω από τον κεντρικό πυρήνα του

οικισμού με γραμμικές επεκτάσεις ανάπτυξης κατά μήκος των αρτηριών Βενιζέλου 

Μεγ. Αλεξάνδρου και Μεραρχίας. Κατά μήκος αυτών των αρτηριών και έξω από το

κεντρικό τμήμα του οικισμού οργανώνονται τα τοπικά κέντρα των πολεοδομικών

ενοτήτων, με βάση τις τάσεις ανάπτυξης της περιοχής και τη δυνατότητα της άμεσης

εξυπηρέτησης τους από κάποια αρτηρία ή συλλεκτήρια οδό.

3. Τουρισμός - Αναψυχή

Προτείνεται η επέκταση του τουριστικού συγκροτήματος «ΞΕΝΙΑ)) προς τη

νότια πλευρά, η ανάπτυξη της τουριστικής ζώνης προς βορρά και η τουριστική

αξιοποίηση της κοιλάδας των Αγίων ΑναρΥύρων.
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4. Περίθαλψη

Προτείνεται η μετατροπή του σημερινού Γενικού Νοσοκομείου στην ανατολική

πλευρά της πόλης σε Αστικό Κέντρο γΎείας, που θα εξυπηρετεί τον ανατολικό τομέα.

Ακόμα προτείνεται η χωροθέτηση 20U
Κέντρου γΎείας στη ΒΔ πλευρά του οικισμούΎια

την εξυπηρέτηση του δυτικού τομέα της πόλης. Η μετατροπή του σημερινού Γενικού

Νοσοκομείου της πόλης σε Κέντρο γΎείας θα Ύίνει μετά την ολοκλήρωση της

κατασκευήςτου Νέου ΓενικούΝοσοκομείουστους Επταμύλους

5. Πολιτιστικές λειτουργίες

Προτείνεται η μετατροπή του σημερινού Δημαρχείου σε Πνευματικό

Πολιτιστικό Κέντρο, η μεταφορά του Διοικητηρίου στο νότιο τμήμα της πόλης και η

εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών στο κτίριο του σημερινού

Διοικητηρίου. Το Μουσείο Μπεζεστενίου (Πλατεία Ελευθερίας), η Αίθουσα Μουσικής

στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου (πλατεία Εμπορίου) και το παλιό κτίριο Ορφέα 

Κρατικό Θέατρο Ανατολικής Μακεδονίας προτείνεται να διατηρηθούν ως έχουν.

6. Αθλητισμός

Μέσα στον οικισμό κρίνεται αδύνατο να δημιουργηθούν νέα αθλητικά κέντρα,

οπότε προτείνεται η επέκταση των υπαρχόντων αθλητικών κέντρων ή η δημιουΡΎία

νέων στις περιοχές των επεκτάσεων: α) στο χώρο σταδίου, β) στο χώρο του «οβά ~

Τσεσμέ», Ύ) στα νότια της περιοχής των ΣφαΎείων, δ) στο νοτιοανατολικό τμήμα της

πόλης και ε) στην κοιλάδα των ΑΎίων ΑναρΥύρων.

7. Αστικό Πράσινο - ελεύθεροι χώροι

Προτείνεται η αξιοποίηση του χώρου της πλατείας Εμπορίου και του χώρου

όπου βρίσκεται σήμερα ο αστικός φούρνος, η διαμόρφωση της κοιλάδας των Αγίων

ΑναρΥύρων, η αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου σημαντικής έκτασης που βρίσκεται

ανατολικά της κεντρικής πλατείας, η διατήρηση του χώρου της κεντρικής πλατείας στο

κεντρικό τμήμα της πόλης και τέλος η δημιουΡΎία μονωτικών λωρίδων πρασίνου

εκατέρωθεν της περιφερειακής ελεύθερης λεωφόρου Ύια το διαχωρισμό της από την

περιοχή κατοικίας.

Ύ) Δίκτυα υποδομής
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1. Οδικό δίκτυο

Οι κυριότερες προτάσεις αναφορικά με το οδικό δίκτυο είναι οι ακόλουθες:

• Δημιουργία ελεύθερης περιφερειακής λεωφόρου που ξεκινάει από τη διασταύρωση

της εθνικής οδοΊ> Θεσσαλονίκης προς Βουλγαρία, εφάπτεται στο νότιο τμήμα της

πόλης και καταλήγει στην εθνική οδό προς Δράμα.

• Σύνδεση της περιφερειακής λεωφόρου με την αρτηρία που συνδέει την πόλη με τον

οικισμό του Λευκώνα σε δuο σημεία, στα όρια του παραπάνω οικισμοΊ> και

ειδικότερα με μια αρτηρία και με μια λεωφόρο στο uψος του εργοστασίου

Ζαχάρεως.

• Δημιουργία τεσσάρων ισόπεδων κόμβων στην περιφερειακή λεωφόρο για την

είσοδο στην πόλη από αυτήν και ειδικότερα έναν ισόπεδο κόμβο στη συνάντηση της

οδού Μεραρχίας με το δρόμο προς Νιγρίτα, δύο ισόπεδοος κόμβους (στο δρόμο

προς Νεοχώρι και προς Σιδηροδρομικό Σταθμό) και έναν ισόπεδο κόμβο για την

εξυπηρέτηση των νοτιοδυτικών περιοχών της πόλης.

• Δημιουργία ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση της περιφερειακής λεωφόρου με την

εθνική οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης και ενός ισόπεδου κόμβου στη διασταuρωση της

με την εθνική οδό προς Δράμα.

• Δημιουργία εσωτερικής περιφερειακής αρτηρίας με δυο νέα σκέλη που ξεκινούν από

την αρτηρία Βενιζέλου-Μεγ. Αλεξάνδρου προς τις νότιες περιοχές της πόλης.

• Κατασκευή κατάλληλου δικτ'60υ συλλεκτηρίων που θα μεταβιβάζει την κυκλοφορία

στο δίκτυο των αρτηριών. (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 200-210)

2. Άλλες προτάσεις του Γ.Π.Σ. σχετικά με την μεταφορική υποδομή

Ο Σιδηροδρομικός σταθμός παραμένει στην ίδια θέση και ο σταθμός

Λεωφορείων χωροθετείται στη νότια περιοχή και θα εξυπηρετεί τόσο τα υπεραστικά

λεωφορεία (ΚΤΕΛ) όσο και τα αστικά (ΚΤΕΑΛ). Ακόμα προτείνεται η δημιουργία

σταθμού αστικών λεωφορείων σε απόσταση περίπου 1 km από τη δυτική πλευρά της

πόλης, στο δρόμο προς Δράμα.

Προτείνεται συγκεκριμένο δίκτυο αστικών και υπεραστικών λεωφορειακών

γραμμών τόσο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο όσο και εκτός πόλης. Προτείνονται χώροι

στάθμευσης εντός οδοΊ> σε διάφορα σημεία του οδικοΊ> δικτUoυ εντός και εκτός πόλης.

Δημιουργοuνται δίκτυα πεζοδρόμων σε σημεία ως επί το πλείστον εκτός κεντρικής

περιοχής. Τέλος προτείνεται η δημιουργία δικτΟΟυ ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του
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χειμάρρου στα δυτικά της πόλης αλλά και στο οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής

(π.χ. Μεραρχίας, Φωκά, Μαραγκουδάκη) (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 215-232)

3.8.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ανατέθηκε από το Δήμο Σερρών στο πλαίσιο

των πολεοδομικών μελετών της εΠΑ η εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Σερρών. Από το ΓΩΣ (Ι 988) συγκεντρώθηκετο παρακάτω υλικό, το οποίο περιγράφει

συνοπτικά τα προβλήματατου αστικού χώρου των Σερρών , καθώς και τις προτάσεις

που ακολούθησαν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

3.8. Ι. Εντοπισμός Προβλημάτων

Πολεοδομικά προβλήματα εντοπίζονται τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και

στο εσωτερικό του - οικισμού. Στην ευρύτερη περιοχή διαπιστώνονται καταρχήν

προβλήματα περιβάλ/οντος τα οποία οφείλονται:

• στην παρουσία ΙCΤΗνOΤΡOφΙKών μονάδων χωρίς υΥειονομικές ε-Υκαταστάσεις στην

περιοχή Αγίας Βαρβάρας (βουστάσια και χοφοστάσια)

• στη ρύπανση των νερών της τάφρου Μπαλίτσας καθώς και στη ρύπανση της

γεωργικής γης γύρω από αυτήν λf:ryω ανοιχτών αποχετευτικών αγωγών

• στη ρύπανση από τα υφιστάμενα λατομεία κοντά σε οικισμούς (το ένα από αυτά

στην Οινούσα παραμένει ενεργό)

• στην παρουσία στερεών αποβλήτων στο χείμαρρο δυτικά του Χριστού από τις

βιομηχανικές μονάδες της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Σε επίπεδο οικισμού τα περιβαλ/οντικά προβλήματα προέρχονται από:

• την ηχητική ρύπανση στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου στεγάζονται

ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τη νεολαία, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες

• την ηχητική και ατμοσφαφική ρύπανση στους σταθμούς ΚΤΕΛ (οδοί Κομνηνών και

Πρίγκιπα Χριστόφορου) και στην αφετηρία αστικών λεωφορείων (πλατεία

Εμπορίου)

Προβλήματα κοινωνικής υποδομής εμφανίζονται με την ελλιπή κάλυψη της ΝΑ

περιοχής της πόλης όσον αφορά στη μέση εκπαίδευση, την προβληματική επW:ryή

πρayραμματισμένων χώρων για δημοτικά σχολεία και τον εντοπισμό ατυχημάτων σε

δύο από αυτά (Ι Ι· και 12') επί της αρτηρίας Ελ. Βενιζέλου, τη γειτνίαση της

υποβαθμισμένηςψυχαγωγίας στην οδό Εθν. Αντιστάσεως με το υπάρχον νοσοκομείο,
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το οποίο ταυτόχρονα εφάπτεται και με περιοχή κατοικίας με πρόσθετα προβλήματα

κυκλοφοριακής προσέγγισης, και τη γειτνίαση του 2
0υ

παιδικού σταθμού με αποθήκες

υλικών της ΔΕΗ. Επιπλέον, το κεντρικό πάρκο της πόλης δεν έχει αξωποιηθεί

αποτελεσματικά, ενώ αδόκιμη κρίνεται και η αίθουσα Πνευματικού Κέντρου στο κτίρω

της Δημοτικής Αγοράς.

Οι χώροι δωίκησης παρουσιάζουν έντονη διασπορά και σε πολλές περιπτώσεις

είναι χωροθετημένες σε ιδιωτικά και συχνά ακατάλ/.ηλα κτίρια, όπως για παράδειγμα

ακατάλληλο κρίνεται το κτίριο του Δημαρχείου.

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα, στα οποία αξίζει να αναφερθούμε είναι τα

ακόλουθα:

• η έλλειψη κυ"λοφοριακής οργάνωσης από διασταυρώσεις της εθνικής οδού προς

Βουλγαρία και Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην επαρχιακή οδό προς Νιγρίτα και στο

ύψος της σιδηροδρομικής γραμμής

• η περιορισμένη διατομή της εθνικής οδού Σερρών • Δράμας στο ύψος του

στρατοπέδου Εμμ. Παπά στην ανατολική περιοχή της πόλης, στην έξοδο προς

Δράμα

• η κακή βατότητα του οδοστρώματος στις οδούς προς Κρίνο και προς Μετόχι,

Bρovτoύ, Τίμιο Πρόδρομο

• η ανυπαρξία κόμβων για πρόσβαση από ειδικές χρήσεις γης στο Εθνικό και

Επαρχιακό δίκτυο και συγκεκριμένα στις οδούς Σερρών-Δράμας, Σερρών

Θεσσαλονίκης και Σερρών-Νιγρίτας.

• η ύπαρξη έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων στο ύψος της πλατείας Δήμητρος

(ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς) και στην πλατεία Εμπορίου

(ύπαρξη σταθμού λεωφορείων ΚΤΕΛ)

• το υψηλό ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων (φορτηγών, στρατιι.οτικών

οχημάτων) στο οδικό δίκτυο της πόλης π.χ. με κατεύθυνση από τα στρατόπεδα προς

την περιφερειακή οδό και αντίστροφα

• η δημιουργία έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων από την τυχαία στάση ή

παράνομη στάθμευση φΟΡτ/Ύών στο κεντρικό πάρκο της πόλης

• η ανυπαρξία χώρων στάθμευσης στο δημοτικό γήπεδο του κεντρικού πάρκου της

πόλης

• η προβληματική κυκλοφορία και η μειωμένη οδική ασφάλεια στις αρτηρίες Ελ.

Βενιζέλου, Eθv. Αντιστάσεως, Δ. Σολωμού, Ερμού, Μ. Αλεξάνδρου, λόγω
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προβληματικών διασταυρώσεων μα άλλες οδούς στο εσωτερικό της πόλης αλλά και

στις εξόδους προς Θεσσαλoνίιcη ή Δράμα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 240-258)

Τέλος, τα προβλήματα της κατοικίας συνοψίζονταιστα ακόλουθα σημεία::

• μερική απουσία της κατοικίας σε τμήμα του κεντρικού κέντρου, τη λεγόμενη «Νέα

Αγορά}}

• συνύπαρξη της κατοικίας με υποβαθμισμένη ψυχαγωγία στην οδό ΕΟν. Αντιστάσεως

• γειτνίαση με αρτηρίες βασικής κυκλοφορίας επί της οδού Βενιζέλου

• συνύπαρξη της κατοικίας με οικόσιτη κτηνοτροφία στις αγροτικές συνοικίες

Ομόνοιας, Σφαγείων, Ανατολής

• δυσπρόσιτη κατοικία στις βόρειες συνοικίες της πόλης (Άνω Καμενίκια, Ιμαρέτ

κ.λ.π.)

• περιοχές κατοικίας ευπαθείς σε πλημμύρες στις αραιοδόμητες περιοχές αυθαίρετης

κατοικίας {<εκτός σχεδίου}} χωρίς υποδομές

• αδόμητες περιοχές μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. (ΥΠΕΧΩΔΕ,

1987: 260-265)

3.8.2. Δυνατότητες χωροθέτησης χρήσεων γης

Η οικιστική χρήση χωροθετείται ανατολικά της πόλης μέχρι το διοικητικό όριο

των Σερρών. Η ομαλή κλίση του εδάφους, οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και η

φυσική τάση επέκτασης της πόλης συντείνουν στην καταλληλότητα της χωροθέτησης.

Η χωροθέτηση της βιομηχανίας στη ΒΙ.ΠΕ. κρίνεται ικανοποιητική, καθώς

βρίσκεται δίπλα στους οδικούς άξονες προς Βουλγαρία και Θεσσαλονίκη, είναι

εγκαταστημένη σε φτηνή γη, με δυνατότητα απρόσκοπτης παροχής δικτύων. Η

«εξόρυξη» μπορεί να χωροθετηθεί σε περιοχές ορυκτού πλούτου, όπως είναι η εξόρυξη

λιγνίτη μεταξύ Σερρών και Αευκώνα. Ο τουρισμός και η αναψυχή χωροθετούνται

βόρεια της πόλης των Σερρών στην επέκταση της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων και

στον Άγιο Ιωάwη. Η γεωργική γη (υψηλής παραγωγικότητας και σε μεγάλο ποσοστό

αρδευόμενη) χωροθετείται νότια των οδών για Δράμα και Βουλγαρία, αφαιρούμενων

των ζωνών ειδικών χρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των

οδικών αξόνων.

Η χρήση περιαστικού πρασίνου χωροθετείται βόρεια των Σερρών κατά μήκος

των δρόμων για τη μονή Τ. Προδρόμου, Ελαιώνα και Χροοοπηγής, καθώς και βόρεια

του Λευκώνα, κατά μήκος του ομώwμου χειμάρρου. Τέλος, απαιτείται η
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βελτιστοποίηση της περιοχής του χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας, η οποία είναι

υποβαθμισμένη εξαιτίας της παΡOUΣΊΑς κτηνοτροφικών μονάδων, χωματερών Κ.α.

(ΥΠΕΧΩΔΕ, 1987: 270-275)

3.8.3. Κατευθύνσεις και στόχοι του αναπτυξιακού σχεδίου

Το συγκεκριμένο σχέδιο διαμορφώνεται με βάση τρεις μακροχρόνιους άξονες:

• Την χωροταξική ανασtJyKρότηση

• Την προώΟηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

• Την αειφόρο ανάπτυξη

και επιχειρεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο-εργαλείο στρατηγικού ΠΡΟΎραμματισμού των

τοmκών φορέων για την προώθηση μορφών {~ενδoyενoύς ανάπτυξηρ}, τη δημιουργία

νέων θέσεων-ευκαιριών απασχόλησης, την παρακίνηση συγκεκριμένων εταιρικών

σχέσεων και τέλος ένα μέσο για την «από-τα-κάτ@} (δηλαδή από τις ίδιες τις τοπικές

κοινωνίες) εξειδίκευση χωροταξικών στόχων που αφορούν μια ευρύτερη γεωγραφική

ενότητα, μια περιφέρεια ή έναν Νομό.

Οι στόχοι του Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

};;- Αναβάθμιση της θέσης της περιοχής στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στο

διασυνοριακό χώρο.

}> Προοαρμογή της περιοχής στο νέο ρόλο της ως παραμεθορίου περιοχής της

Ενωμένης Ευρώπης.

};;- Ανασυγκρότηση του τοmκού οικιστικού συστήματος και βελτίωση της διασύνδεσης

του με το λοιπό σύστημα του Νομού Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.

}01> Αναδιάρθρωση της τοmκής οικονομίας και των διασυνδέσεων της με άλλες πλευρές

της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

};;- Προώθηση και αξιοποίηση καινοτόμων μορφών ανάπτυξης.

}01> Ενίσχυση του ανθρώmνου δυναμικού και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλες τις

ομάδες πληΟυσμού.

~ Μείωση των εmπτώσεων της αστικής ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον με την

προώΟηση μορφών αειφόρου (βιώσιμης) ανάπτυξης.

~ Προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και του ιστορικού

περιβάλλοντος.

~ Εξασφάλιση των απαιτούμενων βασικών υποδομών.
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Οι Στόχοι αυτοί εξειδικεύονται σε επψέρους στόχους ανά τομέα επέμβασης που

είναι: α) Αγροτική ανάπτυξη, β) Ανάπτυξη του τουρισμού και του τομέα της αναψυχής,

γ)Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής επιχεφημαπκής

δραστηριότητας, δ)Οικιστική ανάπτυξη, πολεοδομική οργάνωση και αστικές υποδομές

και ε) Διατήρηση πόρων και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. (ΥΠΕΧΩΔΕ,

1987: 280-295)

Πίνακας7: Διαγραμμαπκήπαρουσίασητων προτεινόμενωνπαρεμβάσεωντων επί

μέρουςπολεοδομικώνμελετών

Μελέτη ΔοΕ.άδη 11971) Mεliτιι ΕΠΑ 11988\
ΠoλεoδoμΙΙCΉ Οργάνωση Ναι Ναι

Eπέιcταση του σΎεδίου πόλης

Δημιουργία συνotκtώνΙ Ναι Ναι

πολεοδομικών ενοτήτων

ΔπιιιουΟΎία υποκέντρων Ναι Ναι

ΛειτoυρyιΙCΉ οργάνωση Ναι Ναι, γύρω από τον κεντρικό

Κεντρικές λειτουργίες πυρήνα και κατά μήκος των

αρτηριών Βενιζέλο., Μ.

";λιiάνδ"". και ΜεΡαΡΥα/ς
Διοικητικές λειτουργίες ΠεpιoVι Διοικητηρίου Ναι

Εμπορικές λειτουργίες Επί των οδών Ελ. Βενιζέλου Ναι

και Βασ. Κωνσταντίνου

Ανάπruξη τουρισμού- Χείμαρρος Αγίων Αναργύρων Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων,

αναΨU1fις Αϊ- Γιάννης

Βιομηχανία-Βιοτεχνία Μεταφορά εκτός περιοχών Διατήρηση ΒΙ.ΠΕ.

κατoUCΊΑς

Ζώνη δημοσίων και Ανατολικό τμήμα της πόλης- Όχι. Είναι διασκορπισμένα σε

κοινωφελών ιδουια/των στοατόπεδο Ειιιι. Παπά όλη την έ",οοπ mc πόληc

Μεταφοράστιχιτοπέδων NUL Νέα XΡΉση:κατoΙΙCΊΑ Όχι

εκτός πόλης

KυκλoφoριαΙCΉ οργάνωση Υψηλά πρότυπα εκτός της Ιεράρχηση οδικού δΙΙCΤΎOυ Ι

Οδικό δΎCΤΥO πόλης πόλης, ενώ ελάχιστα ισόπεδοι και ανισόπεδοι

υιοθετούνται εντός της πόλης κόμβοι

για λόγους οικονομικούς
Δημιουργία δαιcrυλίων Όχι ΙΌη

Πεζοδρόμηση Όχι ΝαΙ, συνέχιση της

πεζοδρόμησης παράλληλα με

τον 1.είμαρΡο

Νέα περιφερειακή οδός Ναι Ναι. Επιπλέον δημιουργία

εσωτερικής περιφερειαΙCΉς

oomoiαc

Τεχνικά δίιcrυα Ναι Ναι

Δίιcτυα υποδοιιής

Δίκτυο OιιI:Jpίων-ακαθάpτων Ναι Ναι

Δίιcτυo α1tOρριμμάτων Ναι Ναι

θεσμucό καθεστώς δόμησης Ορίζονται ανάλογα με τον Ορίζοvtαι για κάθε

Όοοι δόμηοηc τομέα επέμβασης πολεοδομική ενόπιτα

Ιστορική φυσιογνωμία Όχι Όχι

Aνάδεtξη ιστορικών

XαpακτrιριστιKών πόλης
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3.9.1. Εισαγωγή

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή της κυκλοφοριακής

μελέτης η οποία εκπονήθηκε από το Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών Β.

Προφυλλίδης και Συνεργάτες στο χρονικό διάστημα 1989 (Α' Φάση) έως 1993 (Γ'

Φάση) για λογαριασμό του Δήμου Σερρώυ.

Στη μελέτη αυτή επισημάυθηKαv τα κυκλοφορικά προβλήματα της πόλης και

εξετάσθηκε ο τρόπος λειτουργίας του οδικού δικτύου. Για την ανάλυση της

υπάρχουσας κατάστασης και τον εντοπισμό των κυκλοφοριακών προβλημάτων

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, έρευνα προέλευσης

προορισμού των μετακινήσεων, έρευνα οδικών τροχαίων ατυχημάτων και έρευνα της

λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ). Από τα αποτελέσματα των

μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου και την έρευνα προέλευσης-προορισμού

προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τη ροή και τον καταμερισμό της

κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο καθώς και τη λειτουργική ιεράρχηση του. Από την

έρευνα οδικών τροχαίων ατυχημάτων εντοπίσθηκαν τα μελανά σημεία του οδικού

δικτύου και οι οδικοί άξονες με προβλήματα οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.

Τέλος εντοπίσθηκαν τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των

Δημοσίων Συγκοινωνιών της πόλης.

Η εξέταm\ του επιπέδου εξυπηρέτησης του οδικού δικτύου οδήγησε στον

εντοπισμό των βασικότερων προβλημάτων της κυκλοφορίας στην πόλη των Σερρών.

Με στόχο την εξάλειψη τους και την κάλυψη των μελλονπκών αναγκών μετακινήσεων

στην πόλη διαμορφώθηκαν οι προτάσεις της συγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης.

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής έγινε προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της πόλης

στην πενταετία 1992-1996. Ο χαρακτήρας των προτάσεων ήταν βραχυπρόθεσμος με

μέτρα που απαιτούν χαμηλό κόστος εφαρμογής. Με τα προτεινόμενα μέτρα εκτιμήθηκε

ότι θα μπορούσαν να ανπμετωπισθούν σε μεγάλο βαθμό τα κυκλοφοριακά προβλήματα

της πόλης των Σερρών ώστε να βελτιωθεί σε σημανπκό βαθμό το επίπεδο

εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.(ΑΠΘ, 2000: 304-307)
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3.9.2. Βασικά συμπεράσματα της κυκλοφοριακήςιμελέτης

Από την ανάλυση των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου προέκυψε ότι η αιχμή

του κυκλοφοριακού φόρτου κατά τη διάρκεια μιας τυπικής καθημερινής ημέρας

παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα 13:00 - 14:00 στους περισσότερους από τους

κόμβους στους οποίους πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Οι κύριες οδοί όπως η

Βενιζέλου, η Ερμού, η Μεραρχίας, η Διον. Σολωμού, η Μεγ. Αλεξάνδρου (που

αποτελούν τις κύριες οδούς σύνδεσης της κεντρικής περιοχής με την ευρύτερη περιοχή)

παρουσίασαν σταθερή κυκλοφοριακή φόρτιση κατά τ/ διάρκεια της ημέρας ενώ οι

ΣUλλεκτήριες οδοί. μικρότερης κυκλοφοριακής ικανότητας όπως η Παπαπαύλου, η

Κωνσταντινουπόλεως παρουσίασαν διακυμάνσεις του κυκλοφοριακού φόρτου κατά τη

διάρκεια της ημέρας.

Η σύνθεση της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της πόλης είχε ως έξης

(κατά μέσο όρο σε όλους τους κόμβους που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις): 60% Ι.Χ.

αυτοκίνητα, 20% ημιφορτηγά. 8% ΤΑΧΙ. 6% δίκυκλα. 3% φορτηγά και 3% λεωφορεία.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στον κόμβο Βενιζέλου- Ερμού- Δήμητρας (Βασ.

Βασιλείου σήμερα) κατά την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (Τρίτη)

διαmστώθηκε διπλασιασμός του κυκλοφοριακού φόρτου της οδό Ερμού (η οποία

απορρόφησε τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού Δήμητρας (Βασ. Βασιλείου σήμερα).

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου σε σuνδuασμό

με την εξέταση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου προέκυψε η

παρακάτω λειτουργική ιεράρχηση των οδών της πόλης:

Ως αρτηρίες χαρακτηρίσθηκαν οι εξής οδοί ή οδικοί άξονες:

~ Ο οδικός άξονας Βενιζέλου-Ερμού- Διον. Σολωμού- Μ. Αλεξάνδρου

~ Ο οδικός άξονας Εθν. Αντιστάσεως- Βασ. Ηρακλείου- Βασ. Βασιλείου

};> Ο οδικός άξονας Μακεδονικού Αγώνα- Ολυμπίου

~ Ο οδικός άξονας lερολοχιτών- Κιλκίς- Συνώπης- Προύσσης

~ Η οδός Μεραρχίας

Ως συλλεκτήριοι χαρακτηρίσθηκαν οι εξής οδοί:

)i> 8
ης

Μαίου

};> Σπετσών

~ Κ. Αλεξανδρίδη

)i> Θεσσαλονίκης

)i> 29
ης

Ιουνίου
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:.- τσαλ/άρη
:.- Φραγκλίνου Ρούσβελτ

;;. Τσαλοπούλου

~ Γ. Παπανδρέου

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προέλευσης-προορισμού σπιν

πόλη των Σερρών προέκυψαν τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα:

~ Αναφορικά με την προέλευση των μετακινήσεων, κατά την κατεύθυνση κίνησης

προς το κέντρο το 50% περίπου των οχημάτων είχε προέλευση την πόλη των

Σερρών ενώ το υπόλσιπο 50% προερχόταν από περιοχές εκτός Σερρών. Κατά την

κατεύθυνση κίνησης από το κέντρο προς την περίμετρο της πόλης το 80% περίπου

των οχημάτων είχε προέλευση την πόλη των Σερρών, ενώ το υπόλοιπο 20% είχε

προέλευση από περωχές εκτός Σερρών.

~ Αναφορικά με τον προορισμό των μετακινήσεων, κατά την κατεύθυνση κίνησης

τόσο προς το κέντρο όσο και από το κέντρο το 80% των οχημάτων είχε προορισμό

την πόλη των Σερρών ενώ το υπόλοιπο 20% είχε προορισμό περιοχές εκτός Σερρών.

~ Το 40%-80% του συνολικού αριθμού μετακινούμενων στάθμευε το Ι.Χ. αυτοκίνητο

σε τυχαίες θέσεις (ανεξάρτητα των απαΎορεύσεων) ενώ ποσοστό 40% περίπου του

συνολικού αριθμού των μετακινούμενων στάθμευε μπροστά στο σημείο

προορισμού. Διαπιστώθηκε πως μόνο ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της τάξης του 5%

αναζητούσε χώρους οργανωμένης στάθμευσης (π.χ.γκαράζ)

~ Ο μέσος αριθμός επιβαινόντων ανά όχημα ήταν χαμηλός. Μόνο σε ένα στα τρία

αυτοκίνητα υπήρχε δεύτερο άτομο, ενώ μόνο σε ένα στα είκοσι αυτοκίνητα υπήρχε

τρίτο άτομο.

:.- Η διαμπερής κυκλοφορία (άκρα μετακίνησης εκτός πόλης Σερρών, χωρίς καμιά

στάση του οχήματος εντός της πόλης) που διερχόταν από οδικές αρτηρίες του

κέντρου της πόλης κατείχε πολύ μικρό ποσοστό (5-10%) της συνολικής

κυκλοφορίας.

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας οδικών τροχαίων ατυχημάτων

προέκυψε ότι η οδός με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα ήταν η Εθν. Αντιστάσεως.

Ακολουθούσαν σε βαθμό επικινδυνότητας η Μη. Αλεξάνδρου και η Ερμού και πολύ

χαμηλότερη επικινδυνότητα παρουσίαζαν οι οδοί Βενιζέλου και Μεραρχίας. Οι βασικές

αιτίες της επικινδυνότητας κυρίως στις τρεις πρώτες από τις παραπάνω οδούς

εντοπίσθηκαν στην αυξημένη ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, στην παράνομη

στάθμευση και σπιν έλλειψη διαβάσεων.
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Άλλα σημεία ή τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης με αυξημένη

επικινδυνότ/τα ήταν:

»- Τα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται στην νοτιοανατολική περιοχή

της πόλης κυρίως λiηω έλλειψης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.

~ Η οδός Βενιζέλου στο τμήμα της μεταξύ Ερμού-8"' Μαίου λiηω μεγάλης ταχύτητας

κίνησης των οχημάτων.

»- Η οδός Εξόχων λό'γω τ/ς υψηλής ταχύτητας κίνησης των οχημάτων και των συχνών

εγκάρσιων διελεύσεων πεζών.

Τέλος, αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα

της λειτουργίας των Μ.Μ.Μ. στην πόλη των Σερρών. Αυτά ήταν τα εξής:

» Η θέση του τέρματος των αστικών συγκοινωνιών στην πλατεία Εμπορίου

δημιουργώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα με τις αφίξεις-αναχωρήσεις και

τους ελιγμούς των·αστικών λεωφορείων.

» Η συχνότητα των δρομολογίων ήταν πολύ χαμηλή ενώ δεν υπήρχε καμία ενημέρωση

των επιβατών στις στάσεις για τ/ν ακριβή ώρα διέλευσης των λεωφορείων.

» Οι θέσεις των στάσεων βρίσκονται σε σημεία που δημιουργούσαν όχληση στη

διερχόμενη κυκλοφορία ενώ δεν υπήρχαν στέγαστρα για την προστασία των

επιβατών.

»- Η διέλευση των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ από οδικές αρτηρίες του κέντρου

δημιουργούσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ..(ΑΠΘ, 2000: 308-319)

3.9.3. Βασικές προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης

Οι βασικές προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης περιελάμβαναν τα εξής:

• Πεζοδρομήσεις στο εμπορικό κέντρο.

• Μονοδρομήσεις και οργάνωση της στάθμευσης παρά τ/ν οδό στ/ν κεντρική περιοχή

της πόλης.

• Ελεγχόμενη στάθμευση στην κεντρική περιοχή για κάλυψη (με αύξηση του δείκτη

εναλλαγής στάθμευσης) των θέσεων που θα χάνονταν λό'γω των πεζοδρομήσεων.

• Δημιουργία χώρων στάθμευσης ειcrός οδού στην κεντρική και περικεντρική περιοχή.

• Αναδιάρθρωση των αστικών και υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών της πόλης με

παράλληλη χωροθέτηση τριών τερματικών σταθμών στο ανατολικό, νότιο και δυτικό

τμήμα της πόλης.
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• Δίιcrυo ποδηλατοδρόμων σε σημεία φυσικού κάλλους της πόλης (π.χ. κατά μήκος

του χειμάρρου Αγ. Αναργύρων) αλ/.ά και στο οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής

με σημείο αναφοράς την Πλατεία Ελευθερίας και τους προτεινόμενους πεζοδρόμους.

Διαπιστώθηκε ότι με τα προτεινόμενα μέτρα η κuκλoφOΡιακή ικανότητα των

οδών εξυπηρετεί στις περισσότερες περιπτώσεις τον αναμενόμενο φόρτο αιχμής της

πενταετίας. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η οδός Γ. Παπανδρέου, όπου η ΚUκλoφoριαKή

ικανότητα και ο ΚUκλoφOριαKός φόρτος είχαν ίση τιμή.

Η βασιΙCΉ πρόταση της ιcυκλoφoριαKής μελέτης ήταν η πεζοδρόμηση της οδού

Μεραρχίας στο τμήμα μεταξύ των οδών Κωστοπούλου και Διον. Σολωμού. Επίσης

μακροπρόθεσμα θεωρήθηκε εφικτή η πεζοδρόμηση και του τμήματος της οδού

Μεραρχίας από Ιουστινιανού έως Κωστοπούλου καθώς και η πεζοδρόμηση της οδού

Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Οι θέσεις στάθμευσης τριάντα περίπου αυτοκινήτων στο πρώτο

οδικό τμήμα της οδού Μεραρχίας (μεταξύ των οδών Κωστοπούλου και Διον. Σολωμού)

εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσαν να αναπληρωθούν στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης

παρά την οδό που προτάθηκαν σε κάθετες οδούς προς την οδό Μεραρχίας (λόγω

υψηλότερης τιμής του δείκτη εναλλαγής στάθμευσης). Η στάθμευση αυτοκινήτων από

την οδό Μεραρχίας (μεταξύ Ιουστινιανού-Κωστοπούλου) και από την οδό Φραγκλίνου

Ρούσβελτ εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να αναπληρωθεί με την εξυπηρέτηση της στους

δύο χώρους στάθμευσης εκτός οδού που προτάθηκαν να υλοποιηθούν στο Διοικητήριο

και στο κεντρικό πάρκο της πόλης (Πλατεία Ελευθερίας).

Προτάθηκε επίσης από τη μελέτη η εφαρμογή εκτεταμένων μονοδρομήσεων

στο οδικό δίκτυο της πόλης με πρώτος στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της ροής της

κυκλοφορίας (με τη δημιουργία κλειστών μονοδρομημένων βρόγχων) και δεύτερο

στόχο την αύξηση της προσφοράς στάθμευσης παρά την οδό..(ΑΠΘ, 2000: 320-330)

Συγκεκριμένα για τις υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές προτείνονται τα

παρακάτω:

}i;> Κατάργηση της διέλευσης λεωφορείων υπεραστικών γραμμών από το κέντρο της

πόλης. Οι τερματικοί σταθμοί του ΚΤΕΛ προτείνεται να χωροθετηθούν ως εξής:

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στο δυτικό τερματικό στq.θμό των αστικών λεωφορείων,

ΚΤΕΛ Δράμας στον ανατολικό τερματικό σταθμό των αστικών λεωφορείων και

ΚΤΕΛ Νιγρίτας στο νότιο τερματικό σταθμό των αστικών λεωφορείων.

);. Οι επιβάτες των ΚΤΕΛ θα μπορούν να συνεχίζουν προς το κέντρο με αστικό

λεωφορείο με τι ίδιο εισιτήριο.
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Άλλες προτάσεις τ/ς 1(\JκλοφοριαlCής μελέτ/ς αφορούσαν τ/ βελτίωση του

επιπέδου εξυπηρέΠ]σης τ/ς πεζής 1(\Jκλοφορίας. Κατά συνέπεια, εκτός από τις

προτεινόμενες πεζοδρομήσεις στο εμπορικό κέντρο, προτάθηκε η δημιουργία αξόνων

ροής πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες με διαγράμμιση των διαβάσεων πεζών και

την κατασκευή ειδικών ραμπών στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων.

3.9.4. Πορεία υλοποίησης των προτάσεων της-μελtτης έως σήμερα

Σήμερα από τις προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτ/ς έχουν εφαρμοστεί μόνο

οι μονοδρομήσεις κυρίως στις συλλειcrήριες οδούς του εμπορικού κέντρου σε

συνδυασμό με μερική εφαρμογή του μέτρου τ/ς ελεγχόμενης στάθμευσης. Τα οδικά

τμήματα στα οποία έχει εφαρμοστεί το μέτρο τ/ς ελεΎχόμενης στάθμευσης είναι

λιγότερα από αυτά που προτείνει η κυκλοφοριακή μελέτη (π.χ. στο βόρειο τμήμα η

ελεγχόμενη στάθμευση τερματίζεται στ/ν οδό Εθν. Αντιστάσεως ενώ η κυκλοφοριακή

μελέτ/ προτείνει επέκταση του μέτρου και βορειότερα). Οι μονοδρομήσεις που έχουν

εφαρμοστεί στο εμπορικό κέντρο ακολουθούν, πλην κάποιων εξαψέσεων όπως των

οδών Φρ. Ρούσβελτ και Κωστοπούλου, τ/ φορά αυτών που προτείνει η κυκλοφοριακή

μελέτη. Δεν έχουν όμως εφαρμοσθεί οι μονοδρομήσεις που προτείνει η κυκλοφοριακή

μελέτ/ σε βασικούς άξονες όπως π.χ. η ΕΟν. Αντιστάσεως, η Βασ. Ηρακλείου, η Ερμού

και η ΜεΥ. Αλεξάνδρου.

Αναφορικά με τις πεζοδρομήσεις αναφέρεται ότι δεν έχει εφαρμοστεί η

πεζοδρόμηση τ/ς οδού Μεραρχίας. Σχετικά με τους χώρους στάΟμευσης εκτός οδού

που προτάθηκαν από την κυκλοφοριακή μελέτη αναφέρεται πως δεν έχει υλοποιηθεί

κανένας χώρος. Επίσης σχετικά με τις προτάσεις αναδιάρθρωσης των αστικών και

υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών αναφέρεται ότι δεν έχουν εφαρμοσθεί, δεν

λειτουργεί γραμμή μικρών λεωφορείων (mini bus), ούτε έχουν δημιουργηθεί οι

προτεινόμενοι τερματικοί σταθμοί καθώς και όπ δεν έχουν δημιουργηθεί οι

προτεινόμενοι ποδηλατόδρομοι. (ΑΠΘ, 2000: 332-339)

4. Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΑΝΑΛΥΤιΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΣ

4.1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Βόλος είναι μια από τις έξι πόλεις μεσαίου μεΥέθους τ/ς Ελλάδας με

πληθυσμό που ξεπερνά τους 100.000 κατοίκους και συγχρόνως αποτελεί μια από τις

ομορφότερες πόλεις τ/ς χώρας. Το ΠΣ του Βόλαυ έχει πληΟυσμό 117.000 κατοίκους,
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αποτελείται από δύο κυρίως δήμους, του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, και πολλές μικρές

κοινότητες. r"",γραφικά βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, απέχοντας ίση σχεδόν

απόσταση από τα δυο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, την Αθηνά και τη Θεσσαλονίκη.

E:i\JαI χπσμένος στο βοΡε\Οδυπκό 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 τον

υπόλοιπο κόσμο και προσδιόρισε κατά μεγάλο μέρος το ρόλο του Βόλου προσδίδοντας

του τη σημερινή του φυσιογνωμία.(www.νοlοs.gr)

Μία πανοραμική άποψη της πόλης του Βόλου

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης είναι

αποτέλεσμα της σχέσης πόλη - βουνό -θάλασσα, της μικρασιατικής κουλτούρας και

της προοδευτικής πνευματικής της παράδοσης. Τα δύο οικοσυστήματα, ο Παγασητικός

Κόλπος και το Πήλιο, καθορίζουν ευρύτερα τη μορφολογία της περιοχής και χαρίζουν

στην πόλη μοναδικότητα από άποψη ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

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

δημιοηργείται Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η θέση του και η ευημερία

των κατοίκων των χωριών του Πηλίου, ΣUνετέλεσαν 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
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λογιοτατισμός και η αρχαιολατρεία ήθελαν η πόλη το\) Βόλο\) να έχει και τ/ γλωσσική

της ρίζα στην αρχαία Ιωλκό. Ο Βόλος, δηλοδή, αποτελοΟΟε παραφθορό της λ/ξης

«Ιωλκός» (Ιωλκός, Γιωλκός, Γωλκός, Γωλός, Βώλος), γι' α1>τό και στα πρώτα χρόνια

μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας το «Βώλορ, γραφόταν με ωμέγα (Μαλούτας,

1995: 15-22)

Αργότερα άλλοι γλωσσολόγοι διατύπωσαν τ/ν άποψη πως το ({Γόλορ) πο\)

αποτελούσε και την παλιότερη ονομασία το\) Κάστρου, στον ίσκιο του οποίο\) και

χτίστηκε από τοl840 περίπου η νεώτερη πόλη, είναι σλαβικής προέλεοοης. Μάλιστα

προήλθε από τη λέξη - τοπωνύμιο «γκόλο)) που άφησαν οι Σλάβοι κατά την κάθοδο και

εγκατάσταση το\)ς στη Θεσσαλία τα μεσαιωνικά χρόνια και σημαίνει ΎUμνός, άδεντρος

τόπος.

Η τρίτη εκδοχή 1>ποστηρίζει ότι η λέξη «Γόλος» δεν είναι σλαβικής ΠΡOΈΛΕUΣΗς

αλλό προήλθε εκ παραφθοράς της ελληνικής λέξης «βόλος», ΠΟ1> σημαίνει δίχτυ,

ψάρεμα και σχετίζεται με τις πρώτες αλιευτικές συνήθειες των οικιστών της νεότερης

πόλης. Τέλος, σύμφωνα με την άποψη ΤΟ1> Π. Κατσιρέλο1>, η λέξη «Βόλος» έχει τη ρίζα

της στ/ φραγκική γεωγραφική και ναuτική λέξη «GolfO)), που σημαίνει θαλασσινός

κόλπος.

Η ονομασία Γόλος αναφέρεται για πρώτ/ φορά από τον αυτοκράτορα το\)

Β1>ζαντίΟ1> KανταKOUΖηνό το 1333 μ.χ. ο Β1>ζαντινός Βόλος ήταν χτισμένος στο λόφο

των Αγίων Θεοδώρων, όπο\) θεωρείται ότι υπήρχε η αρχαία Ιωλκός. Η Ιωλκός άνθησε

από το 1600 Π.Χ. μέχρι το τέλος της δεύτερης Xtλιετηρίδας περίπου και ήταν το λιμάνι

απ' όπο\) ξεκίνησε η Αργοναυτική εκστρατεία. Αργότερα, με τ/ν κάθοδο των

ΜαΥνήτων, χτίσθηκαν στην περιοχή και άλλες πόλεις, ανάμεσα το\)ς και η Δημητριάδα

που τελικά τις επισκίασε, ενώ η Ιωλκός άρχισε να παρακμάζει.

Έναν αιώνα αργότερα, κατά τ/ διάρκεια της Το\)ρκοκρατίας, το κάστρο

καταλαμβάνεται από το\)ς Τούρκο\)ς, ενώ οι χριστιανοί κάτοικοι του βρίσκο\)ν

καταφύγιο στα χωριά του Πηλίο\). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναΠΤUΧθoύν τα χωριά

α\)τά ιδιαίτερα έντονα. Επίσης, μεγάλη άνθηση γνώρισε και το λιμάνι του Βόλου, το

οποίο εξελίχθηκε σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο να\)τικού εμπορίο\), αφού

αποτελούσε διέξοδο για τη διακίνηση των προ"ίόντων όλης της Θεσσαλικής ενδοχώρας.

Βέβαια ο Βόλος γνώρισε αλματώδη ανάΠΤUξη μετά την αΠΕΛΕUθέρωση ΤΟ1>

Κάστρο\) 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

πuρήνα το\) νέο\) αποκλειστικά ελληνικού πο\) πήρε το όνομα Βόλος. Η οικιστική του
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ανάπτυξη εmταχύνεται 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 (η περιοχή ονομαζόταν Ξηρόκαμπος). Ταυτόχρονα ο Βόλος

γνωρίζει μεγάλη βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική ανάπτυξη, καθώς και πρόοδο

των ναυτικών του μεταφορών.

Ο Βόλος μετά την μακροχρόνια πορεία κατά τη διάρκεια της οποίας γνώρισε

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

σήμερα πόλο ιcυρίως εμπορίου και υπηρεσιών και λιγότερο δευτερογενούς εργασίας.

Μάλιστα κατά την τελευταία εικοσαετία καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της

περωχής έπαιξε ο τουρισμός, γεγονός που οφείλεται στις τουριστικές δυνατότητες του

Βόλου, καθώς και στη σχέση του με τις κατεξοχήν τουριστικές περωχές του νομού,

δηλαδή το Πήλιο και τα νησιά των Σποράδων (Θ. Μαλαύτας, 1995: 16-20, 141-163,

310-313).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η οικιστική μορφή του Βόλου έχει αλλάξει σημαντικά

μετά τους σεισμούς του 1955-1956, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές με

αποτέλεσμα η πόλη να αποκτήσει νέα πυκνά, μοντέρνα και αντισεισμικά κτίρια, χωρίς

όμως τη γραφικότητα των παλιών. (Μαλαύτας, 1995: 59-65)

4.1.1. Ο Βόλος στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας

Η παλιότερη πολεοδομική επέμβαση που μοιάζει να αναλήφΟηκε στον Βόλα

είναι η επέκταση της παλιάς περιτειχισμένης πόλης. Η ανάπτυξη του Βόλαυ, ως

εμπορικής και διαμετακομιστικής σκάλας της Θεσσαλίας αρχίζει στην δεκαετία του

1830 περίπου, όπου η μεσαιωνική πολίχνη άρχισε να μετασχηματίζεται με αργούς

ρυθμούς στην αρχή και ταχύτατους στη συνέχεια κάτω από τη δύναμη των

μεταβαλλόμενων συνθηκών. Η άνοδος του διεθνούς εμπορίου στη Θεσσαλία μετά το

1840, η παροδική έστω κατάπαυση των εχθροπραξιών Ελλάδας-Τουρκίας και το νέο

διοικηπκό πλαίσιο της οθωμανικής μεταρρύθμισης μετά το 1839 ανέτρεψαν την

προηγούμενη οικιστική ισορροπία του Πηλίου και τη χωροθέτηση των παραγωγικών

δραστηριοτήτων του πληθυσμού. Οι κάτοικοι των ακμαίων ελληνικών κοινοτήτων το

βουνού αναζήτησαν άμεση διέξοδο στη θάλασσα και άρχισαν να συνοικίζουν την

ανατολική παραλία του Παγασητικού, ανεγείροντας «νέα μαγαζείω" αποθήκες και

εργαστ/ρια, περισσότερο συγχρονισμένα προς τις αυξανόμενες ανάγκες του θαλάσσιου

εμπορίου, στα οποία διεκπεραίωναν τις εργασίες τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
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Η δραστηριότητα προκάλεσε την αντίδραση των Τοίφκων ιδιοκτητών της

μικρής εμπορικής σκάλας, οι οποίοι φοβοuνταν ότι τα ακίνητα τους θα περιεπίπτανε σε

αζητησία και έτm η ανοικοδόμηση απαγορεύτηκε ως το 1841, οπότε ΟΙ κάτοικοι

απηuθυναν αναφορά στον σοuλτάνο anOUμEνOl την άρση της απαγόρεuσης και την

παροχή νέας άδειας γα την επανάληψη των εΡΎασιών συνοικισμοΊ> της «νέας

πόλεω9).Από τις ελληνικές πηγές της περιόδοu εκείνης φαίνεται ότι η άδεια δόθηκε

γρήγορα και αμέσως ξανάρχισε η ανοικοδόμηση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε σε

μεγάλη αφθονία uλικό από την εγκαταλελειμμένη από τον 16° αιώνα Δημητριάδα

(Μαλούτας,1995: 92-93).Η πόλη των εμπόρων ακολούθησε το σχέδιο που συνέταξε

μηχανικός των οθωμανικών αρχών, το οποίο όριζε μια ζώνη πλάτοuς 600μ. Ύί>ρω από

το φροuριο και πέρα από αuτήν το νέο συνοικισμό με σύγχρονη μορφή.

Χρειάστηκε να περάσοuν πέντε χρόνια για να δώσει ο διοικητής της Λάρισας 

τον Οκτώβριο τοu 1846 - την άδεια για ανοικοδόμηση 120 αποθηκών . Το 1858 η νέα

πόλη αριθμοΟΟε πλΕον περίποu 80 οικίες.. αρκετές αποθήκες και καταστήματα

οργανωμένα «κατά τον εuρωπαϊκόν ρuθμόν και εν σειρά οικοδομημένοο> όπως

αναφέρουν λόγιοι της εποχής, πάνω στη Μεγάλη οδό (Δημητριάδος). Ακολούθησε νέα

αναστολή των κατασκευών μέχρις ότοu τελικά, με τη μεσολάβηση ελληνικών και

προξενικών αρχών, η ανοικοδόμηση επιτράπηκε οριστικά το 1862, αφού οι Τούρκοι

προuχοντες εξασφάλισαν το δικαίωμα απόκτησης ιδιοκτησιών στη νέα πόλη.

Η ρήξη των δuο συνοικισμών, παλαιοΊ> και vtOU, ήταν πολλαπλή. Εκτός από την

«αδόμητη ζώνη», τους χώριζαν κυρίως η εθνο-θρησκευπκή τους σύνθεση, η

οικονομική τους λειτοuργία, η αρχιτεκτονική και πολεοδομική τοuς μορφή και οι

ρuθμοί ανάπτυξης τοuς.

Η ανάπτυξη της νέας πόλης προχώρησε αλματωδώς. Το 1856 ο αρπσύστατος

συνοικισμός είχε σvyKρoτηθεί σε Κοινότητα, διοικοuμενη από την «Εφορία της Νέας

Πόλεως τοu Βώλοu» ποu επέβαλε φόροuς επί των οικοδομών και των εμπορικών

πράξεων για κοινοτικά έργα πρώτη ανάγκης, στα οποία σΊΥΥκαταλέ'Υονταν η ανέγερση

τοu ναοΊ> τοu Αγίοu NlKOMOU και δημοτικοΊ> σχολείοu, η λιθόστρωση ορισμένων

δρόμων. η κατασκεuή μικρών γεφuρών πάνω από χείμαρρους κατά τη διάβαση προς τα

Παλαιά και αργότερά (το 1871) Γuμνασίοu. Το Τοuρκικό Δημόσιο κατασκεύασε το

1867 στην αδόμητη ζώνη ανατολικά τοu φροuρίοu, νέο στρατώνα για τη φuλαξη τοu

λιμανιοU. δικαστήρια και φuλαιcές και το 1868 ανήγειρε νέο τελωνείο στην παραλία.

Ο καζάς του Βόλου το 1871 είχε πληθυσμό 37.540 κατοίκους (από τους οποίους

852 μουσουλμάνοι και 36.688 χΡισπανοί,15 τζαμιά, 5 μεστζίnα (τεμένη χωρίς
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ενοριακό χαραΙCΤΉρα), 5 μεντρεσέδες, 6 τουρμπέδες, 53 σχολεία (όπου φοιτοί>σαν 3.622

μαθητές), 189 βρύσες κσι 53 γέφυρες. Το 1881, πριν την απεΛΕUθέρωση της πόλης,

μέσα σε οκτώ μήνες έγινε η επιχωμάτωση της προκυμαίας του νέου συνοικισμού, όταν

οι τουρκικές αρχές στην προσπάθεια τους να προσπορίσουν κέρδος στο τουρκικό

δημόσιο πούλησαν στους ιδιoΙCΤΉτες των παραθαλάσσιων οικοπέδων το δικαίωμα

επιχωμάτωσης σε ορισμένο βάθος της θάλασσας, από το υφιστάμενο κρηπίδωμα (μέσο

της σημερινής οδού lάσονος) ως την οικοδομική γραμμή της νέας παραλιακής οδού

Αργοναυτών, και κατά μήκος από την άκρη της πλατείας Στρατώνων έως τη θέση της

αποθήκης Παπαστράτου. Το νέο τμήμα της πόλης είχε πλάτος περίπου 51μ. και μήκος

1.200μ.

Το 1882 ο Γρηγορόπουλος μας δίνει μια σιινολική περιγραφή της «διπλής»

παλιάς και νέας πόλης. Το κάστρο κατοικούνταν από τουρκικές μόνο οικογένειες και

περιλάμβανε παλιές οικίες με δύο ή τρεις στρατώνες ατέχνως οικοδομημένους, ένα

παλιό τέμενος, ένα οθωμανικό σχολείο με 25 μαθητές, στενές, ζοφώδεις και

βορβορώδεις οδούς. Έξω από το φρούριο προς τη θάλασσα εκτεινόταν συνοικία όπου

έμεναν Έλληνες και αρκετοί Ευρωπαίοι έμποροι και αυτή με οδούς στενές και

ακάθαρτες, με παλιές οικίες, μερικά πενιχρά καφενεία και ευτελή εργαστήρια.

Η παρά τον Αιγιαλό νεόδμητος πόλη του Βόλου περιλάμβανε περί τις 1.000

οικίες και 5.000 κατοίκους, από τους οποίους 650 εβραίοι κατοικούσαν πλέον έξω από

το κάστρο, στο δυτικό μέρος της πόλης. Μεγάλες οικίες βρίσκονταν στην ανατολική

άκρη της πόλης προς τη θάλασσα. Σε όλη τη πόλη υπήρχαν εμπορικά καταστήματα,

μεγάλες αποθήκες προϊόντων, ωραία και πολυσύχναστα καφενεία, εμπορική λέσχη,

πολλά ξενοδοχεία και ξενώνες, τελωνείο με αποθήκες, αξιόλογος στρατώνας, τουρκικό

τέμενος και εβραϊκή συναγωγή.(Ταράντου,2002: 1330-1340)

4.1.2. Το πολεοδομικό σχέδιο του 1882 και η ανάδειξη του Βόλου σε βιομηχανική πόλη

Ένα χρόνο μετά τ/ν προσάρτηση τ/ς Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος το

1881,εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου. Διέπεται από πολύ λιτή χρηστική

αντίληψη: απλός ορθογώνιος κάwαβος με ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα που

περιλαμβάνει τους δύο οικιστικούς πυρήνες, «παλαιά» και «νέα», και καλύπτει πολύ

μεγαλύτερη επιφάνεια από την ήδη κατοικημένη, επεκτεινόμενο στις αδόμητες περιοχές

δυτικά, βόρεια και ανατολικά της. -Ενοποιεί τις δύο «πόλεtς» και ομογενοποιεί τον

αστικό ιστό, εξορθολοΥίζοντας τις χαράξεις των δρόμων και διευκολύνοντας τ/ν

κυκλοφορία και την ανοικοδόμηση ωστόσο διατηρεί άθικτο το κάστρο κα τ/ν εντός
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αυτού συνοικία. Το σχέδιο ακολουθεί τη μορφολογίατου υφιστάμενου τμήματος της

νέας πόλης, χωρίς ιδιαίτερη φρovriδαγια τον εξωραϊσμότου αστικού χώρου.

Η πρόβλεψη οικιστικού και δημοσίου εξοπλισμού είναι περιορισμένη,

δεσμεύονται οικόπεδα για εκκλησίες, σχολεία και δύο αγορές σε θέσεις που

προκύπτουν από την αφαίρεση οικοδομικών τετραγώνων, ορίζεται η θέση του

σιδηροδρομικούσταθμού στην αδόμητη ζώνη ανατολικά τοο κάστροο, η γραμμή της

νέας προκυμαίας καθ "όλο ΤΟ μήκος της παραλίας και η διαπλάτυνση των προβλητών

και η κεντρική πλατεία στη θέση των στρατώνων ανάμεσα στους δύο πυρήνες. Επίσης

δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για κανονισμούςδόμησης, που επαφίενταιστις κείμενες

πολεοδομικές και οικοδομικές διατάξεις όπως ίσχυαν για το σύνολο της εmκράτειας.

Ιδιαίτερο διάταγμα (Διάταγμα ρυμοτομίας του Α' και Β' τμήματος της πόλης του

Βόλοο στο ΦΕΚ 89/29.8.1882) ποο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο τοο 1882 χαρακτήρισε

τους εμπορικούς δρόμους τ/ς πόλης στις περιοχές των «παλαιών» και των «νέων

μαγαζείων», και όρισε την κάλυψη των οικοπέδων για το σύνολο του αστικού χώρου.

Γενικά το σχέδιο είναι στοιχειώδες σαν πολεοδομικό μοντέλο ενός

προγράμματος εξοπλισμού της πόλης με κεντρικούς δημόσιους χώρους, αστικές

λειτουργίες, δημοτικά καθιδρύματα και οικιστικές εξυπηρετήσεις , ικανού να

προωθήσει ή να υΠOδεχrεί την επερχόμενη βιομηχανική της εξέλιξη. Συνιστά μάλλον

εκπτωχευμένη εκδοχή της μορφολογίας του νεοκλασικισμού του 19°11 αιώνα, που

πενήντα 'ΧΡόνια πριν έδο>σε τα μνημειώδη σχέδια της Αθήνας, του Πειραιά ή της

Ερέτριας. Οι προτεινόμενες, φειδωλές έστω, διανοίξεις οδών ξεσήκωσαν αρκετές

αντιδράσεις, όταν τον Ιούλιο του 1882 το σχέδιο εξετέθη στο Δημαρχείο επί οκτώ

ημέρες για τις παρατηρήσεις του κοινού, πριν αποσταλεί για έγκριση στο Υπουργείο

Εσωτερικών.
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Το πολεοδομικό σχέδιο rou 1882·83. Παλιός «m νtoς ισr6ς (ΑWWΧΕδlαoη από το πρωτόn.ιnO)

Ι-Ι πόλη έγινε το πεδίο έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας και μετατράπηκε

στο τέλος του αιώνα στο δεύτερο μετά τον Πειραιά βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας. Ο

πληθυσμός της αύξανε διαρκώς --από τους 4.987 κατοίκους το 1881 έφτασε στους

11.029 το 1889 και στους 23.563 το 1907.Από το 1883 άρχισαν να κτίζονται

εργοστάσια και ως το 1894 δημιουργήθηκαν δεκατρία ατμοκίνητα. Τα επόμενα χρόνια

προστέθηκαν καινούργια και ως το 1910 ο αριθμός τους ξεπέρασε τα είκοσι Η έκταση,

μορφή, χρήση και ιδιοποίηση του αστικού χώρου μεταβλήθηκαν, καθώς η πόλη

απόΙCΤΗσε νέο σχέδιο, υποδομές, εργοστάσια (καπνοβιομηχανία Ματσάγγου,

υφαντουργεία Παπαγεωργίου και Μουρτζούκου, μηχανουργεία Σταματόπουλου και

Γκλαβάνη-Καζάζη)και γενικά χώρους παραγωγικής δραστηριότητας, δημόσια κτίρια

και εκπαιδευτήρια, κτίρια πολιπσμού και αναψυχ;ής και παράλληλα μια πρώτη

κοινωνική διαφοροποίηση των περιοχών κατοικίας.(Κουτσονάκου και

Τριανταφυλλίδου, 1998: 13-33)
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Η ΒΙ.ΠΕ. της πόλης του Βόλου

4.2.Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ·ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος είναι το μητροπολιτικό κέντρο και η πρωτεύουσα του Νομού

Μαγνησίας και αποτελεί πόλο κυρίως εμπορίου και υπηρεσιών και λιγότερο εργασίας,

αφού οι ημιαστικές και οι αγροτικές επαρχίες έχουν σχετική αυτάρκεια και αυτονομία

όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση,

Η απασχόληση στο ΠΣ του Βόλου κατά κλάδο δραστηριότητας σύμφωνα με την

απογραφή του Ι 98 Ι και την πρόσφατη έρευνα που διεξιrιαγε το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλ(ας (Ι993) είναι οι εξής:

"(νακας 8: Απασχόληση στο ΠΣ Βόλου ανά κλάδο δραστηριότητας

ΚΛΑΔΟΣ 1981(%) 1993(%)

Γεωργία - κτηνοτροφία 5,4 2,6

Βιομηχανία - βιοτεχνία 33,4 19,4

Οικοδόμηση - δημόσlα έ(Υγο 11,6 10,4

Eμn:όρω- εστιατόρια-ξενοδοχεία 14,4 17,5

Μεταφορές - επικοινωνίες 10,4 7,4

Τράπεζες ασφάλειες 3,2 3,3
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Ι Λοιπές υπηρεσίες 18.2 35.7

Πηγή: Θ. Μαλούτας. 1995

Η κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων και της απασχόλησης από

χωροταξικής απόψεως εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά; Στο Δυτικό άκρο της πόλης

και σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων είναι συγκεντρωμένη η βιομηχανία σε δύο

ζώνες (η πρώτη ζώνη ιδρύθηκε το 1972). Στο ανατολικό άκρο βρίσκεται ίσως η

μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της Ευρώπης. «ΑΙΈΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» με 1200 περίπου

απασχολούμενους,στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού και κατά μήκος του κεντρικού

λιμανιού είναι συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες. Τέλος, η κυρίως βιοτεχνική ζώνη

καταλαμβάνει το νοτιοδuτικό τμήμα του συγκροτήματος, ενώ υπάρχει και σχετική

διασπορά αυτής της δραστηριότηταςσε ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό.

Πίνακας9: Απασχόλησηανά δήμο

ΠηΥη. ΤΕΔΚ Νομου ΜαΥνησιας

Απασχόληση Οικονομικά. Απασχολούμενοι Ανεργοι %ανεργίας

ανά δnuo ίl991\ ενε"';oc

Βόλου 82.374 77.192 5.182 6,3%
Nέαc IωνΊΑC 31.916 29.018 2.898 9,1%
Nέαc ΑΎηάλου 7.408 6.440 968 13,1%
Φεοών 1.004 929 75 3.74%
Αγρ,ά< 1.323 1273 50 3,77%
Πο 3.318 3.196 122 3,6%
AισωνΊΑC 1.470 1.342 128 8,7%
Ιωλκού 822 802 20 2,4%
Κοινότητα 910 651 259 28,5%
Mακρινίτσαc. .

]

]

Πίνακας 10: Κατανομή απασχόλησης ανά τομέα παραγωγής

Κατανομή Πρroτoy&νής Δευτερογενής ΤΡΙΤσΥ&νής

απασχόλησης ανά

τομέα _ΥωΥής

(1991\
Βόλου 5% 40% 55%

Νέας Ιωνίας 6% 58% 36%

Νέας Αγχιάλου 590/0 18,5% 22%

Φερών 33% 30% 37%

ΑΥΡιάς 18% 39% 43%

Πορταριάς 20% 20% 60%

Αισωνίας 75% 20% 5%

Ιωλκού 8% 52% 40%
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Κοινότητα 30% 20% 50%
Μα ινίτσ

Πηγή: ΤΕΔΚ Νοl,!.Oύ Μαγνησίας

Η χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων προσδιορίζει βέβαια τις

μετακινήσεις και την κυκλοφοριακή ροή από, προς και μέσα στην πόλη. Οι αποστάσεις

από την κατοικία προς την εργασία και αντιθέτως δεν θεωρούνται μεγάλες και αυτό

δίνει την κλίμακα και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν

από τις καθημερινές μετακινήσεις.

Η οδική σύνδεση του Βόλου με την υπόλοιπη χώρα εmτυγχάνεται με δύο

επαρχιακά δίκτυα, τα οποία καταλήγουν στον εθνικό άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης: το

ένα δίκτυο προς Θεσσαλονίκη και το άλλο προς Αθήνα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως

σχετικά επαρκές, εκτός από το σημείο όπου εισέρχεται στα όρια του Δήμου και

θεωρείται ανεπαρκέστατο. Η σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με την Αθήνα και τη

Θεσσαλονίκη γίνεταί μέσω Λαρίσης και ενώ η χιλιομετρική απόσταση από τα δύο

μεγάλα κέντρα μεταφοράς προς το Βόλο δεν δικαιολογεί χρόνο πάνω από δύο ώρες με

τραίνα υψηλών ταχυτήτων, η διαδρομή καταλήγει να είναι μια χρονοβόρα υπόθεση. Η

κα&υστέρηση στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου καθιστά το τραίνο το λιγότερο

ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς.

Αεροπορικώς η περιοχή του Βόλου δεν εξυπηρετείται σήμερα σε σχέση με το

παρελθόν. Το υπάρχον πολιτικό αεροδρόμιο σε απόσταση είκοσι χιλιομέτρων από την

πόλη χρησιμοποιείται κατά τους καλοκαφινούς μήνες για τουριστικούς κυρίως λόγους.

Η έλλειψη τακτικής αεροπορικής σύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό

αποτελεί αρνηπκό στοιχείο για τη δυναμική παρουσία της πόλης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το λιμάνι του Βόλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα πέντε λιμάνια της χώρας και συνδέει

εμπορικά την πόλη με τον υπόλοιπο κόσμο και επιβαπκά με τα νησιά των Σποράδων

και τα νησιά του Β. Αιγαίου. Πριν από μερικά χρόνια λειτουργούσε ως πορθμείο και

συνέδεε το Βόλο με τη Συρία και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή

Η διαμέσου του Βόλου κυκλοφορία προς το Πήλιο, το βιομηχανικό συγκρότημα

της ΑΓΕΤ καθώς και ο όγκος των εσωτερικών μετακινήσεων στην πόλη ικανοποιούνται

κυρίως από δύο ζεύγη οδικών αξόνων, κάθετο το ένα το άλλο: την Ιωλκού και την Κ.

Καρτάλη από Βορρά προς Νότο και τη Δημητριάδος και Ιάσονος από Ανατολάς προς

Δυσμάς. Η Αναλήψεως, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εσωτερικός δακτύλιος,

δέχεται όλη την κυκλοφορία των βαρεών οχημάτων που εξυπηρετούν την ΑΓΕΤ και τη

γεωργική παραγωγή του Πηλίου. Όσον αφορά τις αστικές μετακινήσεις, πρόσφατη
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έρευνα έδειξε όη το κύριο μέσο μεταφοράς είναι το α αυτοκίνητο σε ποσοστό 43%

ενώ τα δημόσια μέσα μεταφέρουν μόνο το 10% των μετακινούμενων. Το μικρό αυτό

ποσοστό επιβεβαιώνει την άποψη όη η ποιότητα και η ποσότητα των προσφερόμενων

υπηρεσιών είναι σχεπκά χαμηλή.

Αν και η πόλη του Βόλου έχει μια ιστορία περίπου 150 χρόνων, η ιστορία της

περιοχής ξεκινά από τους νεολιθικούς οικισμούς ΤΟ\) Σέσκλου και του Διμηνίου πριν

από 4.000 περίπου χρόνια. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που αρχίζει από τον

προηγούμενο αιώνα συνοδεύεται και από την αντίστοιχη άνθηση ό'λλ»v των μορφών της

τέχνης.(Μαλούτας,1995:60-80)

Το χαρακτηριστικό του Βόλο\) έως το 1955 ήταν η μικρή κλίμακα. Έιcτoτε η

πόλη μετασχηματίστηκε σταδιακά και τα τει..εuταία εικοσιπέντε χρόνια απέκτησε τη

σημερινή της φυσιογνωμία. Η πολεοδομική της ανάπτυξη βασίστηκε κιιρίως στις

δυνάμεις της αγοράς, κατά το πρότυπο του ελληνικού φαινομένου της αντιπαροχής, και

στην πίεση της κάλυψης των αναγκών που προκαλούσε η εσωτερική μετανάστευση ως

επί το πλείστον από τη Θεσσαλία. Οι εκάστοτε σχεδιασμοί έχουν σκοπό να

νομιμοποιήσουν απλώς τα δεδομένα, παρά να προκαθορίσουν και να προβλέψουν τις

εξελίξεις και τις μελ/ι:>ντικές λειτουργίες της πόλης. Η διαδικασία ανάπτυξης

ακολούθησε το ιδιόμορφο αυτό μοντέλο. Η άναρχη δόμηση. η αισθητική αθλιότητα. η

ανεπάρκεια υποδομών, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων στάθμευσης, η

ανυπαρξία διαχείρισης της καθαριότητας, οι συνθήκες κίνησης και ιcυκλoφoρίας είναι
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μερικά από τα προβλήματα που συσσώρευσε αυτή η διαδικασία και που μετέτρεψε τον

Βόλο σε πόλη η οποία ελάχιστα θυμίζει αυτήν του πρόσφατου παρελθόντος.

Εξαίρεση αποτελεί η αξιοποίηση των παλαιών βιoμηχαVΙKών ΙCΤφίων της πόλης,

κυρίως από τον Δήμο και το Πανεπιστήμιο, και η απόδοση σε αυτά νέων χρήσεων που

σχετίζονται κατ' εξοχήν με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η πολιτική αυτή έχει

διπλό στόχο: αφ' ενός τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και κατ'

επέκταση της διατήρησης της φυσιογνωμίας της πόλης και αφ' ετέρου τη λειτουργική

και την ιστορική της συνέχεια.

Οι παράγοντες που ευνοούν τον Βόλο και τον καθιστούν μια από τις

ομορφότερες και πιο ανθρώπινες πόλεις μέσου μεΥέθους στην Ελλάδα δεν είναι βέβαια

το δομημένο περιβάλλον αλλά το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του

Πηλίου και ο Παγασητικός Κόλπος. Ο τελευταίος ιδιαίτερα είναι ένα ευαίσθητο

οικοσύστημα, με αργή διαδικασία ανανέωσης των υδάτων και τελικός αποδέκτης

σημαντικών ποσοτήτων υγρών αποβλήτων όχι μόνο από τις λειτουργίες και τις

δραστηριότητες του Νομού Μαγνησίας, ο οποίος αναπτύσσεται περιμετρικά του

Κόλπου, ωJ.iJ. και από τις δραστηριότητες (γεωργικές και βωμηχανικές) του Νομού

Λάρισας. Οι συστημαπΙCΈς προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για συγκράτηση της

ρύπανσης έχουν αποδώσει κάποια θετικά αποτελέσματα και οι προσδοκίες για το

προσεχές μέλλον αφορούν την πλήρη απορρύπανση του κόλπου..(Μαλούτας, 1995:92

110)

4.2. J. Η συγκρότηση του αστικού χώρου

Αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση συνδέθηκαν με στενό τρόπο ο οποίος άφησε

τα σημάδια του στον χώρο της πόλης, διαμορφώνοντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.

Ο δυναμισμός της εκβιομηχάνισης υπερκέρασε σύντομα τις ισχνές προδιαγραφές του

πολεοδομικού σχεδίου σε αστικό εξοπλισμό, αναπλήρωσε τις ελλείψεις και έφερε σε

ευρύ φάσμα σύγχρονων αστικών λειτουρ-Υιών και χώρων. Ως την πρώτη δεκαετία του

20°1) αιώνα., η πόλη είχε αποκτήσει τον ιδιαίτερο εκείνο αέρα της ασπκότητας που

απουσίαζε από τη σύλληψη του αρχικού σχεδίου της.

Για σημαvnκό διάστημα η ιδιωτική πρωτοβουλία κίνησε την ανοικοδόμηση της

πόλης. Δημόσια κτίρια κατασκευάστηκαν με δωρεές ιδιωτών (π.χ. Νοσοκομείο,

Μουσείο, Δημαρχείο, Εμπορική Σχολή κλπ.) και ιδιωπκές κατασκευές, κατοικίες,
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εργοστάσια, καταστήματα Κ.λ.Π. πύκνωναν μέσα στα όρια του νέου σχεδίου

αντικαθιστώντας συχνά τις ευτελέστερες παλαιότερες.

Το ]887, όσο προχωρούσε η αποχώρηση των Τούρκων κατοίκων του κάστρου

και η εκποίηση των ιδΙOιcrησιών, αποφασίστηκε η ρυμοτόμηση της συνοικίας του

κάστρου, την οποία το πρώτο σχέδιο διατηρούσε ως είχε. Για τον σκοπό αυτό

συντάχθηκε «Διάγραμμα ευθυορίας του φρουρίου της πόλεως Βόλου), το οποίο

επέβαλε την κατεδάφιση του περιβόλου του κάστρου, την πλήρωση της περιμετρικής

τάφρου και την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση των δρόμων της συνοικίας,

εκλογικεύοντας τις παλιές οικοδομικές νησίδες. Η σειρά των οικοδομικών τετραγώνων

απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό χαράχτηκε σε κανονικά σχήματα και σε ένα

από αυτά τοποθετήθηκε η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.
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Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός και το τρενι'tια του Βόλου

Όμως για άγνωστους λόγους, το 1888 το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε και το νέο

διάγραμμα - το οποίο και εφαρμόστηκε τελικά - επέβαλε την πλήρη ρυμοτόμηση της

συνοικίας σε KανOVΙKά οικοδομικά τετράγωνα κατά το πρότυπο της υπόλοιπης πόλης,

aπαλείφoντας τελείως τη διάταξη του παλιού οικιστικού ιστού. Η πλατεία με την

εκκλησία διατηρήθηκε αλλά με μικρότερη επιφάνεια, η αστική πλατεία και οι χώροι

των αγορών επίσης και δημιουργήθηκε μικρή πλατεία στο κέντρο της συνοικίας. Η

εφαρμογή του σχεδίου ξεκίνησε με καθυστέρηση στο ήδη δομημένα τμήματα και
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ολοκληρώθηκε ουσιαστικά επί δημαρχίας Ν. Γεωργιάδη (1899-1908), κατά την οποία η

φροντίδα για την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη λειτουργία της πόλης υπήρξε

έντονη. Ως το 1903 οι βαmκοί δρόμοι είχαν διανοιχτεί, διαπλατυνθεί και διαστρωθεί.

Οι δύο o\~σΤΙKoί πυρήνες, παλιά μεσαιωνική πολίχνη και νέα εμπορική πόλη,

άρχισαν να ενοποιούνται και ο χώρος της πόλης να οργανώνεται πλέον από μια νέα

λογική, περισσότερο βιομηχανική. Τα ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα του σχεδίου

διαφοροποιήθηκαν με συγκεκριμένες χρήσεις, ιεραρχήθηκαν κοινωνικά και

εξειδικεύτηκαν λειτουργικά, διαμορφώθηκαν χώροι κοινωνικής ζωής και εμφανίστηκαν

σύγχρονοι τύποι κτιρίων. Τα εργοστάσια και οι καπναποθήκες κάλυψαν συχνά

ολόκληρα τετράγωνα ή αναπτύχθηκαν σε ύψος αρκετών ορόφων και αποτέλεσαν

εξέχοντα στοιχεία του νέου αστικού τοπίου, ορόσημα της πόλης λό'Υω του μεγέθους και

της μορφής τους, περισσότερο ίσως και από δημόσια κτίρια.

Οι βιομηχανίες εγκαταστάθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και το

λιμάνι, καταλαμβάνοντας την πρώην μη δομημένη ζώνη γύρω από το κάστρο, που,
μετατράπηκε σε βιομηχανική, και επεκτάθηκαν στα Παλιά. Ομως διάσπαρτα

εργοστάσια και καπναποθήκες οικοδομήθηκαν και μέσα στον οικιστικό ιστό, ακόμη και

στην παραλιακή ζώνη, ακολουθώντας τη λογική του αστικού κτιρίου (π.χ. το

καπνεργοστάσιο Ματσάγγου, οι καπναποθήκες Σπίρερ και Παπαστράτου κ.λ.π.).
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Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

Με το Προεδρικό διάταγμα της 5.7.1930 (ΦΕΚ 102Ν30) αναθεωρήθηκε

ολόκληρο το υπάρχον σχέδιο πόλης. το οποίο επεσάθηκε ως τους χειμάρρους

Κραυσίδωνα ιcαι Άναυρο και τις οδούς ΣτρατηΥού Μακρυγιάννη και Εθνικής

Αντιστάσεως. Το σχέδιο αυτό ισχύει έως σήμερα με πολλ/ς βέβαια μεμονωμένες

τροποποιήσεις. Ένα χρόνο πριν από την κήρuΞΗ του πολέμου εντάχθηκε στο σχέδιο

πόλης ο οικισμός της Ν. Ιωνίας, ο οποίος μετά την κατασκευή των προσφυγικών είχε

επεκταθεί αρκετά προσεγγίζοντας τη μεταπολεμική του μορφή.(ΔημόΥλου, 1999: Ι 7-18)

Επί δημσρχίας Σπuρίδη (1925-1929) είχε αποφασιστεί η νέα επέκταση να

συμπεριλάβει, εχ:τός από τη Νέα Ιωνία. και τη συνοικία των ΑΥίων ΑναΡΥύρων

(Καπακλί). Την παραπάνω απόφαση ανακάλεσε η Διoιιc.oύσα Επιτροπή υπό το Νικόλαο

Σαράτση με το σκεπτικό ότι η επέκταση του σχεδίου προς τη συνoιΙCΊΑ των Αγίων

ΑναΡ-Υύρων ήταν πρόωρη ιcαι ότι η οικοδομική κίνηση που υπήρχε στην περιοχή δεν

δικαιολοΎούσε τις δαπάνες για τα έΡΎα υποδομής που συνεπάΎονταν από την ένταξη

της. Έτσι το νέο τoπoyραφιιcό διάΎραμμα που εγκρίθηκε οριζόταν βόρεια από τη

Ύέφυρα του χειμάρρου Κραυσίδωνα έως το περιτείχισμα του νεκροταφείου. δυτικά από

την οδό Μαιάνδρου έως την οδό Ελλησπόντου. νότια από το τμήμα μεταξύ των οδών

Γανοχώρας και Ελλησπόντου και ανατολικά από τους προσφυγικούς συνοικισμούς που

είχαν Kατασκεuαστεί με την ευθύνη του ΥπουΡΎείου Υγιεινής και της Επιτροπής

Αποκατάστασης Προσφύγων έως το χείμαρρο Κραυσίδωνα. Επίσης εγκρίθηκε η ένταξη

του νέου τμήματος ,μεταξύ των νέων στρατώνων ιcαι τ/ς οδού Μαιάνδρου για την

ανΈΥερση εκεί σταθμού υπεραστικών λεωφορείων από την Εταψεία Θεσσαλικών

Σιδηροδρόμων. (ΔημόΥλου,Ι999: 19-20)

Οι καταστροφικοί σεισμοί του 1955 δημιούργησαν μια νέα ευκαψία Ύια την

αναδιάρθρωση του σχεδίου πόλεως 1CQι της ένταξη περισσότερων δημόσιων και

ελεύθερων χώρων σε αυτό. η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε. Η πόλη ανοικοδομήθηκε

πάνω στο παλιό σχέδιο, ενώ με το Βασιλικό Διάταγμα της 11.6.1956 (ΦΕΚ 144Ν56)

στο σχέδιο εντάχθηιcαν οι συνoιιc1ες των ΑΎίων Αναργύρων, της Νεάπολης. της

Χιλιαδούς, του Καρσγάτς, και της Νέας Δημητριάδας. (ΔημόΥλου, Ι 999:20-21)

Τέλος, την δεκαετία του 1990 έγινε προσπάθεια αναθεώρησης του

πολεοδομικού σχεδίου (τη μελέτη ανέλοβε το Γρσφείο θ. Παπαγιάννη), η οποία ενώ

έφτασε στο στάδιο της ίcατάθεσης των οριστικών προτάσεων το 1992. τελικά δεν

φρίθηκε και έτσι το πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου παραμένει μη αναθεωρημένο από

το Ι 956 ως σήμερσ. Ο Δήμος Βόλου έχοντας επίγνωση των συνεπειών της μη

αναθεώρησης του σχεδίου της πόλης από το 1956, προσπάθησε να περάσει τις γενικές
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Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

αρχές της μελέτης αναθεώρησης στο υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο. Η προσπάθεια

επικεντρώθηκε κυρίως σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και

υλοποιήθηκε σταδιακά μέσω του εργαλείου των τροποποιήσεων σχεδίου

πόλεως.(Γατσούλιας, 2001:55-56)

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ως τις πρώτες δεκαετίες του 20°11

αιώνα η φυσιογνωμία του αστικού χώρου είχε πλέον παγιωθεί. Ο μεσοπολεμικός Βόλος

είναι η κατάληξη ενός θεαματικού μετασχηματισμού ο οποίος ολοκληρώθηκε μέσα σε

χρονικό διάστημα μικρότερο της εκατονταετίας και ακολούθησε συγκεκριμένα βήματα.

Η εξέλιξη της πόλης έγινε μέσα από αλλεπάλληλες ρήξεις ποο επέτρεπαν κάθε φορά

τ/ν προηγούμενη οικιστική κατάσταση και συνδέθηκαν με σημαντικά ιστορικά

γεγονότα. Η αδράνεια της τουρκοκρατίας έφερε τη μεσαιωνική πολίχνη στον 19° αιώνα

σχεδόν απαράλλακτη και αδιάφορη απέναντι στις ανάγκες του λιμανιού.

Ο νεωτερισμός των εμπόρων δημιούργησε τ/ν εμπορική πόλη και τα δύο

διϊστάμενα μορφώματα - το Κάστρο και ο Νέος Βώλος - συνυπήρξαν για πενήντα

χρόνια διατηρώ'Ίας διαφoρεnκή εξουσία, εθνοθρησκευτική σύνθεση, οικονομική

λειτουργία και οικιστική μορφή. Η απελευθέρωση της πόλης και τα μεγάλα

συγκοινωνιακά έργα άνοιξαν το πεδίο για τη δυναμική της εκβιομηχάνισης, ενοποίησε

τους δύο υφιστάμενους πυρήνες, άλλαξε τη λειτουργία, την χρήση και τη μορφή του

αστικού ιστού και έδωσε την εικόνα του ακμαίου μεσοπολεμικού κέντρου.

Η παραλία του Βόλου στις αρχές του 200lI αιώνα

Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις και ειδικότερα το σχέδιο πόλης σαν πΡό'Υραμμα

προώθησης και καθοδή'Υησης της αστικής ανάπroξης αποδείχθηκαν να υστερούν σε

σχέση με τον δυναμισμό της τοπικής κοινωνίας, ο οποίος τελικά έδωσε συγκεκριμένη

μορφή και υπόσταση στο σχέδιο-πλαίσιο. Η μορφή του αστικού χώρου που προέκυψε

από την εξέλιξη αυτή παραπέμπει σ' ένα ευρύτερο τύπο βιομηχανικής πόλης, ο οποίος

καταγράφεται στον ελληνικό χώρο την περίοδο αυτή (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα
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κ.α.) χωρίς μονολειτουργικές βιομηχανικές περιοχές, συμφόρηση του παλιού οικιστικού

πυρήνα, έντονες διακοπές του οικιστικού ιστού ή ραγδαίες επεκτάσεις. Η πόλη δεν είχε

ακόμη επαρκή δύναμη για να προκαλέσει την αγροτική έξοδο που θα διόγκωνε τον

χώρο της. Είναι ενδεΙΙCΤΙKό ότι το νέο σχέδιο του 1930 ταυτίζεται σε γενικές γραμμές με

την επιφάνεια που όρισε εκείνο του 1882 και ότι οι σημαντικότερες επεΙCΤΆσεις έξω από

τα όρια του - οι προσφυγικοί συνοικισμοί - οφείλονταν σε αιτίες εξω-οικονομικές. Η

πόλη αφομοίωσε με «ήπιο» τρόπο στην αδράνεια του φυσικού της πλαισίου τα

νεωτεριιώ στοιχεία που έφερε η εκβιομηχάνιση, σε μια συνύπαρξη παλιού και νέου που

έδωσε το ιδιαίτερο αστικό τοπίο του μεσοπολεμικού Βόλου, το οποίο καταστράφηκε σε

μεΥάλο βαθμό από τους σεισμούς του 1955 και τη μεταπ04μική

ανοικοδόμηση.(Μαλούτας, 1995: 115-13θ)

4.2.2. π.Σ. Βόλου: Γεωγραφική επφροή και θέση στο αστικό δίιcrυo

Για τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή του από τα μέσα της δειcαετίας του

1970 έχουν εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί (ιcατά περίπτωση) μια σεψά από σχέδια και

προγράμματα χωροταξικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα. Αυτά είναι τα παρακάτω:

~ Η Μελέτη Οργάνωοης του ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας σε συνδυασμό με την

αναθεώρηση του παλαιότερου Ρυθμιστικού. Ανατέθηκε από το Υπουργείο

Δημοσίων Έργων το 1979, θεσμοθετήθηκε με την απόφαση αρ. 1317-2-1981 του

ΕΣΧΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 551 Β/15-9-1981.

~ Οι Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης του Νομού Μαγνησίας εκπονήθηκαν και

δημοσιεύτηκαν από το γχοπ το 1984, χωρίς να θεσμοθετηθούν.

» Το ΓΠΣ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου ανατέθηκε το 1983 από το

ΥΧΟΠ. Το ΓΠΣ εΥκρίθηκε στις 23-7-1985 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 566 N31-1O

1985.

» Πέρα από τα παραπάνω, στην περιοχή αναφέρεται και η Πολεοδομική Μελέτη

Επέκτασης-Αναθεώρησης του ΠΣ Βόλου.

Στις Προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης Ν. Μαγνησίας του γχοπ η

χωροταξική διάσταση του ΠΣ Βόλου εξετάζεται υπό δύο οπτικές γωνίες. Αφ' ενός ως

κέντρο που εντάσσεται σε ορισμένο επίπεδο του οικιστικού δικτύου βάσει των

λειτουργιών του, και αφετέρου ως πόλος μιας χωροταξικής ενότητας που αντιστοιχεί

στην περιοχή επιρροής του. Από την πρώτη άποψη το ΠΣΒ θεωρείται (<οικιστικό

κέντρο 2°U
επιπέδου ενισχυμένης μορφή9>, δηλαδή νομαρχιακό κέντρο που όμως

διαθέτει και εξυπηρετήσεις περιφερειακού επmέδου. Όσον αφορά τη δεύτερη άποψη, η
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άμωη περιοχή επιρροής του Βόλου είναι μία από nς έντεκα οικιστικές ενότητες του Ν

Μαγνησίας. Σύμφωνα με τη μελέΌ1. η περιοχή αυτή αποτελείται από τους οικισμούς

που απαρτίζουν το ΠΣΒ (Βόλος, Νέα Ιωνία, Διμήvιo, Λγ. Ονούφριος, Ανακασιά, Άνω

Βόλος και ΣταΥιάτες) - με εξαίρεση τ/ν Αγρία που ενώ ανήκει στο σημερινό ΠΣ δεν

συμπεριλαμβανόταν στην οικιστική ενότητα την οποία προσδιόριζε η μελέτη - καθώς

και από άλλους εννέα οικισμούς (Παλιούριο, Μελισσάτικα, Πορταριά, Κατωχώρι,

ΜαΚΡΙΝίτσα, Φυτόκο, Γορίτσα, Κήπια, Ιωλκός).

Σύμφωνα με το ΓΠΣ ο Βόλος ασκεί επφροή σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό

και νομαρχιακό επίπεδο, με περιοχές επιρροής-εξάρτησης που βέβαια διευρύνονται ή

συρρικνώνονται ανάλο'Υα με τον τομέα. Όσον αφορά τον Νομό Μαγνησίας, από το

ΓΠΣ προσδιορίζονται τρία επίπεδα χωροταξικής οργάνωσης:

}ο- Η άμεση περιοχή επιρροής αποτελείται από τους οικισμούς και τις περιοχές

προς/από nς οποίες γίνονται τουλάχιστον εβδομαδιαίες μετακινήσεις.

)- Η ενδοχώρα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών περιλαμβάνει κυρίως την Επαρχία

Βόλου, ενώ οι επαρχίες Αλμυρού και Σκοπέλου διαθέτουν αρκετή αυτονομία.

}i;- Η ενδοχώρα εργασίας περιλαμβάνει σχεδόν όλο το ηπειρωτικό τμήμα του νομού

προς ΝΔ, Δ και Β. Οι κάτοικοι του ΠΣΒ που εργάζονται σε αυτό δεν ξεπερνο6ν

πάντως το Ι 0% του συνολικού εργατικού δυναμικού και απασχολούνται σχεδόν

αποκλειστικάσΠj βιομηχανία.(Μαλούτας,1995:155-173)

Πίνακας 11: Η δημογραφική εξέλιξη τ/ς πόλης του Βόλου

Πηγη: Δημογλου, 1999

Έτος Απογραφής Κάτοικοι

1881 4.987

1889 11.029

1896 16.788

11907 23.563

1920 30.046

1928 47.872

1940 54.919

1951 51.144
. .

J

j

J
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Πίνακας 12: Δημογραφικοίδείκτες (%) το 1991

Πηγη: Κουτσονακου-Τριανταφυλλίδου, 1998

Πίνακας 13: Τόπος προέλευσης κατοίκων ΠΣ Βόλου

Δείκτες (0/0) Δήμος Βόλου Ν. Μαγνησίας

Δείκπις ενεΡΥού πληθυσμού 67,24 66,05

Δείκτης εξάρτησης 48,71 51,41

Δείκπις γήρανσης 65,87 72,71

Μέση ηλιlCiα 38 34
, , ,

]

ΠηΥη: Θ, Mαλouτας, 1995

Πίνακας 14: Τόπος απασχόλησης των κατοίκων του ΠΣ Βόλου

ΠηΥη: Θ, Mαλouτας, 1995

Βόλος (1993) %

ΠΣΒ και Πήλω 61,6

Υπόλοιπο Ν. Μαγνησίας 5,2

Εκτός Ν. Μαγνησίας 48,0
,

Τόπος Απασχόλησης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Aγρtά 5,3% 2,9% 4,5%

Νέα Ιωνία 8,1% 14,1% 10,0%

ΠΣΒ (λοιπό) 51,6% 71,2% 57,9%

Πήλω 2,6% 1,0% 2,1%

ΒΙΠΕ 8,7% 2,2% 6,6%

Μαγνησία (λοιπή) 8,1% 3,9% 6,8%

Θεσσαλία (λοιπή) 1,5% 0,0% 1,0%.

Εκτός Θεσσαλίας 1,1% 1,0% 1,1%

Κυμαινόμενος 12,8% 2,9% 9,6%

Σύνολο 100% 99% 100%
, ,

j

]
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Πίνακας 15: Τόπος χωροθέτησης των παραθεριστικών κατοικιών

Τόπος Στο σύνολο του δείγματος Στους διαθέτοντες

παοαθεοιστική κατοικία

ΠΣΒ πλην Βόλου-Ν. Ιωνίας 1,5% 9,5%

Ν, Μαγνησίας (πλην ΠΣΒ) 10,7% 66,5%

(Πήλω) 8,7% 53,8%
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Πηγη: Θ. Μαλουτας, 1995

Ανακεφαλαιώνοντας, τα κύρια συμπεράσματα σχεnκά με τη διάρθρωση των

περιοχών επιρροής και τη θέση στην αστική ιεραρχία του ΠΣΒ είναι τα ακόλουθα:

• Η ζώνη έλξης πληθυσμού του ΠΣΒ εκτείνεται στο σύνολο της επικράτειας και

διαρθρώνεται σε ένα ομόκεντρο σχήμα με διαδοχικές συνιστώσες το Ν. Μαγνησίας,

την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την υπόλοιπη Ελλάδα.

• Η οικονομική βάση του ΠΣΒ ολοκληρώνεται κυρίως σε νομαρχιακό επίπεδο, με δύο

διαδοχικές ζώνες: το ίδιο το πολεοδομικό συγκρότημα που συγκεντρώνει τις

περισσότερες θέσεις εργασίας και τον υπόλοιπο νομό (με ισχυρό αλλά όχι

αποκλειστικό σημείο του τελευταίου τη BffiE)

• Οι μετακινήσεις εκτός ΠΣΒ έχουν τέσσερις κύριους προορισμούς: το Πήλιο, τη

Λάρισα, τ/ν Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη περίπτωση καλύπτονται

ανάγκες παραθερισμού ενώ στις υπόλοιπες τρεις υποκρύπτονται εξαρτήσεις από

κεντρικούς τόπους ανώτερης βαθμίδας που προσφέρουν σπάνιες υπηρεσίες και

αγαθά μη διαθέσιμα στην τοmκή αΎορά.

(Σποράδες) 0,8% 5,1%

Β. Ελλάδα 2,0% 12,7%

(Θεσσαλονίκη) 0,90/0 5,7%

Ν. Ελλάδα 1,8% 11,4%

Δεν υπάρχει 83,8% -
Σύνολο 100% 100%

.
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4.2.3. Χρήσεις γης - Παραγωγικές δραστηριότητες κατά το ΓΠΣ

Α' κατοικία: Υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά εντός των σχεδίων πόλεων και των ορίων

των οικισμών της Περιοχής ·Ερευνας. Α' κατοικία εμφανίζεται και στην περιαστική

ζώνη του Βόλου (Μελισσάτικα), ώστε η περιοχή να θεωρείται ότι πρέπει να

πολεοδομηθεί.

Β' κατοικία: Υπάρχει στις κοινότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, και ΑΎριάς. Επίσης

εκτεταμένη ζώνη παραθεριστικής κατοικίας με αυθαίρετη κυρίως δόμηση έχει

δημιουργηθεί στα παράλια του δήμου Ν. Αγχιάλου. Στις περιοχές αυτές έχουν

αναπτυχθεί θύλακες αυθαιρέτων είτε σε μεΥάλη απόσταση από το ισχύον σχέδιο πόλης

είτε ανάμεσα σε χρήσεις ασυμβίβαστες με την κατοικία.

Βιομηχανία - βιοτεχνία: Ο κύριος όγκος των βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων

είναι εγκατεστημένος κατά μήκος του οδικού άξονα Βόλου-Βελεστίνου όπου

ι
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βρίσκονται οι δύο ΒΙΠΕ (ΕΤΒΑ) καθώς και οι βιομηχανικές ζώνες που ορίστηκαν από

το ΓΠΣ. Εντός της Α' ΒΙΠΕ δημιουργείται τεχνολογικό πάρκο ενώ σημαντική

βιομηχανική δραστηριότητα εντοπίζεται επίσης στον παραλιακό δρόμο προς το Πήλιο

1α/ρίως λόγω ΑΓΕΤ και στον οδικό άξονα Ν. Αγχίαλος - Μικροθήβες.

Τουρισμός: Εμφανίζεται στους δήμους του Πηλίου. Είναι δύσκολο να γίνει σαφή

χωρική διάκριση μεταξύ περιοχών δεύτερης κατοικίας και περιοχών με τουριστική

εξειδίκευση, λόγω του ειδικού - μη μαζικού χαρακτήρα του τουρισμού στην περιοχή

αυτή. Το Πήλιο αν και διαθέτει τις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες σε σχέση με τα

άλλα τουριστικά κέντρα της περιφέρειας εμφανίζει τον μικρότερο αριθμό κλινών ανά

μονάδα λόγω της ανάπroξης ήπιων μορφών τουρισμού και των θεσμοθετημένων

περιορισμών.

~Στην περιοχή έρευνας ΓΠΣ έχουν οι δήμοι Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αγριάς,

Βελεστίνου και Ν. Αγχιάλου. Λοιπές πολεοδομικά οργανωμένα περιοχές για χρήσεις

εκτός κατοικίας είναι η κυρίως βιομηχανική περιοχή του Βόλου (2759 στρέμματα) που

βρίσκεται στην περιοχή του Διμηνίου και σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων. Περίπου από

την κυρίως βιομηχανική περιοχή και δεξιά της οδού Βόλου-Βελεστίνου το παράρτημα

της ΒΙΠΕ (Ι 720 στρέμματα). Οι τελει>ταiες περιοχές που έχουν γίνει πολεοδομικές

μελέτες είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής - Αγίου Γεωργίου, των Παγασών και τα

Αϊβαλιώτικα.

Αοχαιολογικοί χώροι: Οι σημαντικότεροι προϊστορικοί οικισμοί που έχουν βρεθεί είναι

το Σέσκλο και το Διμήνι. Άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι είναι η Δημητριάδα, η

Γορίτσα, οι Παγασαί" η Ιωλκός στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και οι Φεραί στο

Βελεστίνο. Οι σημαντικότεροι οικισμοί κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν η Δημητριάδα

και οι Φθιώτιδες Θήβες στην ευρύτερη περιοχή Νέας Αγχιάλου. Εξάλλου στην περιοχή

υπάρχουν πολλά αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια.

ΖΟΕ: Υπάρχει περιασπκή ΖΟΕ Βόλου - Ν. Ιωνίας που θεσμοΟετήθηκε με το ΦΕΚ

63/Δ/86 και τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 228/Δ/89, 206/Δ/93, 475/Δ/96 και 702/Δ/97.

Περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή που

εμπίπτει στα διοικητικά όρια των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των κοινοτήτων

Διμηνίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγ. Ονούφριου του

Νομού Μαγνησίας. (Σολιδάκης, 2002:91-93,104)
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4.2.4. Ποιότητα και φυσιογνωμία αστικού χώρου

Τα πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στην

μεγάλη κλίμακα.. Ο χώρος δια.τηρεί το ρυθμό του και ο επισκέπτης και ο κάτοικος του

τον αναγνωρίζει οπτικά από τις εισόδους του, με τη βοήθεια είτε μεγάλης κλίμακας

σημείων αναφοράς, όπως είναι το Πήλιο, οι οικισμοί του και η θάλασσα είτε

μικρότερης κλίμακας, όπως Π.χ. η αρχαία Δημητριάδα, τα Πευκάκια, η Γορίτσα, η

Επισκοπή, ο Σαρακηνός κ.λ.π. Επίσης μέσα στο ΠΣ Βόλου υπάρχουν κτίρια 

τοπόσημα που βοηθούν στον προσανατολισμό του κατοίκου (π.χ. δημαρχείο).

Το Δημαρχ.εtο της πόλης του Βόλου

Αντίθετα η μορφολογία του αστικού τοπίου είναι εξαιρετικά δύσκολα

αναγνώσιμη σε μικροκλίμακα, στην κυρίως πόλη του Βόλου και όχι φυσικά στους

οικισμούς της, που παραμένει ικανοποιητική. Κύρια αίτια το Ιπποδάμειο σύστημα του

ασυνήθιστα πυκνού οδικού δικτύου και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η σταδιακή

αντικατάσταση των μονοδιόροφων κτιρίων με πολυώροφα, δημιουργώντας ένα

αδιαπέραστο οπτικό μέτωπο προς την παραλία. Το εσωτερικό μνημειακό σύστημα δεν

είναι ικανό να εξασφαλίσει σύστημα αναφοράς και ανάγνωσης, ιδιαίτερα στις κεντρικές

περιοχές του Βόλου.(ΥΧΟΠ, 1983: 45-87)
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Το παραλιακό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντίστοιχα στην κεντρική Ν. Iωνiα η άμορφη διάχυση του ιστού μονοδιόροφων

κτιρίων σε μεγάλη έκταση, που διακόπτεται από το στρατόπεδο, δεν εξασφαλίζει

επίσης σύστημα αναφοράς. Ωστόσο, στην πυκνή περιοχή των προσφυγικών

συνοικισμών δυτικά από τον Κραυσίδωνα διατηρείται ακόμα κάποια φυσlQΎVωμία.

(Παπαγιάννης Κ.α. 1984) Ένα ακόμα χαρακτηριστικό για το ΠΣ Βόλου - Ν. 1ωνiας

αποτελεί το πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου (πλατείες, πάρκα) στην πόλη του Βόλου

(3%). Το ποσοστό της οικοδομήσιμης γης και του οδικού δικτύου είναι αντίστοιχα 79%

και 18% για την πόλη του Βόλου. Όμως στον Βόλο αντιστοιχούν 7,03 τμ πρασίνου ανά

κάτοικο και υπάρχουν 5.027 κάτοικοι ανά στρέμμα. (Σολιδάκης, 2002: 106-107)

4.2.5. Δίκroα αστικής υποδομής

Οι τεχνικές υποδομές στο Δήμο Βόλου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Σε

ότι αφορά το οδικό δίκτυο αναφέρεται ότι η μορφή του δημιουργεί προβλήματα

στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, καθώς ο κύριος όγκος της κυκλοφορίας διαχέεται σε

περιορισμένο αριθμό αξόνων (Ιωλκού, Ιάσονος, Δημητριάδος) ενώ οι κυκλοφοριακές

συνθήκες επιβαρύνονται από τη διέλευση της βαριάς κυκλοφορίας στις οδούς

Παγασών, Αναλήψεως και Αγ. Δημητρίου με προορισμό το εργοστάσιο της ΜΕΤ και
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τις εγκαταστάσεις της ΒΡ στην Αγριά. Όσον αφορά τις υποδομές ύδρευσης και

αποχέτευσης καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του δήμου, ενώ οι υποδομές για τη

διαχείριση των απορριμμάτων κρίνονται ικανοποιητικές (λειτουργεί ΧΥΤΑ και μονάδα

επεξεργασίας λυμάτων). Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές υπάρχει πλούσιο

πολιτιστικό περιβωλον (δημοτικό θέατρο, ωδείο, κέντρο τέχνης, κεντρικό στέκι των

νέων «Δίαυλος»), όμως εμφανίζεται έλ/ειψη αθλητικών υποδομών. (Σολιδάκης,

2002:107)

Οι τεχνικές υποδομές στο δήμο Ν. Ιωνίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το δίκτυο ύδρευσης το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να

αντικατασταθεί μερικώς. Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων αυτή γίνεται

στο ΧΥΤΑ που υπάρχει στο Διμήνι. Ο δήμος Ν. Αγχιάλου χαρακτηρίζεται από την

ύπαρξη του αεροδρομίου και από το πέρασμα του ΚΤΕΛ Αθήνας - Βόλου από τους

οικισμούς Ν. Αγχιάλου και Μικροθηβών. Ο οικισμός έχει αναπτυχθεί με Ιπποδάμειο

σύστημα Ύί>ρω από τον κεντρικό αρχαιολογικό χώρο. Από το δήμο Φερών διέρχονται οι

εθνικοί οδοί Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Βόλου - Λαρίσης. Όσον αφορά τις

κοινωνικές υποδομές κρίνεται ότι είναι αρκετά αναπroγμένε-ζ τόσο οι αθλητικές

(γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, στίβος, δύο ιδιωτικά γυμναστήρια) όσο και οι

πολιτιστικές (Λαογραφικό μουσείο, νεοαναγερθέν πολιτιστικό πνευματικό κέντρο,

τρεις λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, δημοτική βιβλιοθήκη, πολλά ιστορικά 

πολιτιστικά μνημεία).

Οι τεχνικές υποδομές στο δήμο Ιωλκού δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Το

οδικό δίκτυο αν και είναι ασφαλτοστρωμένο στο σύνολο του χαρακτηρίζεται από μικρό

πλάτος οδοστρώματος, μεγάλες κλίσεις και αδυναμία προσέγγισης στα φυσικά

αξιοθέατα του δήμου. Η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται στο ΧΥΤΑ Βόλου.

Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές υπάρχει ανάγκη για νέες αίθουσες στην

πρωτοβάθμια ειcπαίδεuση. (Σολιδάκης,2002: 108)

Το ενδοδημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου Αγριάς δεν βρίσκεται σε καλή

κατάσταση, καθώς τα περισσότερα τμήματα του που συνδέουν τους διάφορους

οικισμούς μεταξύ τους δεν είναι ασφαλτοστρωμένα. Ο δήμος Πορταριάς εξυπηρετείται

είτε από τον κύριο οδικό άξονα Βόλου - Ζαγοράς είτε από την τεχνική υποδομή του

Βόλου για όσα δημοτικά διαμερίσματα εφάπτονται του Βόλου. Στο δήμο Αισωνίας η

βατότητα του οδικού δικτύου είναι καλή με ανάγκη βελτίωσης σης επαρχιακές οδούς

που συνδέουν το Σέσκλο με την έδρα του νέου δήμου καθώς και στις οδούς μεταξύ των

οικισμών και των δημοnκών διαμερισμάτων. (Σολιδάκης, 2002: 109)
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4.2.6. Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίων

Από τις διατάξεις του ΓΟΚ ΠΡOΙCΎπτει ότι οι νέες μορφές κτιρίων που

παρουσιάζονται γύρω από τις πλατείες αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσμορφίας

εξαιτίας:α)του αποτελέσματος της δόμησης γωνιακών οικοπέδων όταν οι οδοί είναι

περιορισμένου πλάτους, β)του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους των κατασκευών και

γ)της :χρήσης νέων υπερμοντέρνων υλικών στις όψεις όπως εκτεταμένα υαλοπετάσματα

και μεταλλικές κατασκευές ασυμβίβαστες με το περιβάλ/ον.

Προκειμένου να βελτιωθούν οι μορφές και ΟΙ όγκοι του χώρου των πλατειών

προτείνεται:

;;... Υπο:χρεωτική εξάντληση του ποσοστού καλύψεως του 70% (όπου αυτό είναι

δυνατόν π.χ. μετά την οπισθοχώρηση λόγω τυχόν πρασιάς, έτσι ώστε να προκύψουν

περιορισμένα ύψη κατά την εξάντληση του ΣΔ και να αποφεύγονται οι πολλές

εσοχές λόγω ιδεατού στερεού για όλ1Ί τα οικόπεδα που βρίσκονται στα οικοδομικά

τετράγωνα που περικλείουν την πλατεία.

;;... Υπσχρεωτική τοποθέτηση της οικοδομής σε επαφή με τα πλάγια όρια, έτσι ώστε αφ'

ενός να μην διασπάται η συνέχεια των όψεων στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί

της πλατείας και αφ' ετέρου να αποφεύγεται η απελευθέρωση των μεσοτοιχιών

όμορων οικοδομών.

;;... Κατάργηση πρασιών σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας.

;;... Επιβολή εναλλαγής των όγκων με μικρές οπισθοχωρήσεις σnς όψεις, έτσι ώστε να

μειώνονται όσο το δυνατόν τα δυσάρεστα αποτελέσματα που ΠΡOΙCΎπτoυν από τις

εσοχές λόγω του ιδεατού και παράλληλα να δίνεται η δυνατότ/τα αρμονικής

συνέχειας αυτών, σε ανάλογα στοιχεία των όμορων οικοδομών.

;;... Επιβολή συγκεκριμένων υλικών και χρωμάτων στις όψεις και απαγόρευση :χρήσης

μοντέρνων και ασυμβίβαστων ως προς την χρήση των κτιρίων και ο χαρακτήρας του

χώρου υλικών.(ΔΕΜΕΚΑΒ, 1997:4-44)

4.2.7. Τροποποιήσεις πολεοδομικού σχεδίου του Βόλου

Το 1989 με το ΠΔ της 261511989 (ΦΕΚ 343ΔΊ2-6-1989), μεταβιβάστη1α/ν στο

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου, αρμοδιότητες έγκρισης τροποποιήσεων

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως για τα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου

πολεοδομικά σχέδια. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον δήμο σε ότι αφορά τις

τροποποιήσεις του πολεοδομικού σχεδίου, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι κάθε

τροποποίηση που επέφερε μείωση κοινόχρηστων χώρων ή τροποποίηση των όρων
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δόμησης, αποστέλλονταν για τελική έγκριση στον Νομάρχη Μαγνησίας και όχι στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά την περίοδο 1989-1999 εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλω και τον

Νομάρχη 142 τροποποιήσεις και απορρίφθηκαν 36 αιτήσεις τροποποίησης του

πολεοδομικούσχεδίου του δήμου Βόλου.

Πίνακας 16: Ιδιότητεςαιτούντων

Πηγη. Γατσουλως,2001

Πίνακας 17: Κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων-αιτημάτωντων εγκεκριμένων

τροποποιήσεωνΒόλου

Κατηγορίααιτούντα/ν Τροποποιήσεις Ποσοστό

Ιδιώτες 104 73,24%

Τomκή Αυτοδιοίκηση 26 18,31%

Δημόσιοι Οργανισμοί II 7,75%

Σύλλογοι πολιτών μη Ι 0,70%
""βε~τικέ<OjYΥανώσεις
Σύνολο 142 100,00·10

.

Δείγμα: 142 Τροποποιήσεις (100%)/ 184 αιτήματα Αιτήματα Ποσοστό

Μείωση ΚΧ-ΚΦ μη δομήσιμου χώρου

Μείωση πλάτους δρόμου ή πεζοδρόμου 22 11,96%

Κατάργηση δρόμου ή πεζοδρόμου 2 1,09%

Μετατροπή ΚΧ σε δομήσιμο χώρο 11 5,98%

Κατάργηση ή μείωση προκηπίου 6 3,26%

ΑποχαρακτηρισμόςΚΦ 2 1,09'/0

Σύνολο 43 23,37%

Αύξηση κχ - ΚΦ- μη δομήσιμου χώρου

Δημιoυpyiα δρόμου-πεζσδρόμου 2 1,09%

Δημιουργία Ι αύξηση προκηπίσυ 7 3,80%

Διαπλάτυνση Ι επέκταση οδού ή πεζοδρόμου 13 7,07%

Μετατροπή δομήσιμου χώρου σε ΚΧ 4 2,17%

Αλλαγή χρήσης γης για ανΈΥερση κτιρίων κοινωφελών 19 10,33%
σκuπώνΙKΦ)

Σύνολο 45 24,46%

Διατήρησηκχ - ΚΦ- μη δομήσιμου χώρου

Αναγνώριση προϋφιστάμενου δρόμου / παρόδου / 54 29,35%
πεCοδοόuουlποο του 1923 ως: σδό Ι πεCόδοοuο
Αλλαγή θέσης ΚΧ Ι 0,54%

Μετατόπιση Ι στροφή δρόμου-πεζοδρόμου II 5,98%
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Ο Πoλeoδoμuώc Σ)εδιασμόc και r φυσιοχνωμία mc σύΎχροΥης EUnvumc πόλnc:

Αναλυτική παρουσίασητου ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

ΠηΥη: Γατσουλιας,2001

Μετά την ανάλυση του συνόλου των εγκεκριμένων τροποποιήσεων του

πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου μπορούμε να πούμε ότι ο μηχανισμός των

τροποποιήσεωνλειτούργησε κατά τα τρία τέταρτα των τροποποιήσεων θετικά για το

πολεοδομικό περιβάλλον της πόλης. Από ποιοτική άποψη οι τροποποιήσεις αύξησαν

τους κοινόχρηστους χώρους, Ο δήμος επέδειξε ευαισθησία στην εξυπηρέτηση

κοινωφελών αναγκών, ενώ αξιοποίησε και προστάτευσε αξιόλογα κτίρια της πόλης.

Παράλληλα, μέσω των τροποποιήσεωνοργανώθηκε ένα δίκτυο πεζοδρόμωντο οποίο

άλλαξε τη λειτουργική,κυκλοφοριακήκαι αισθητικήμορφή του πολεοδομικούιστού.

Οι τροποποιήσειςστο Δήμο Βόλου χρησιμοποιήθηκανκαι για την προστασία

αρκετών μη δομημένων χώρων της πόλης. Αν δεν εγκρίνονταν οι τροποποιήσειςπου

αφορούσαν αναγνωρίσεις υφιστάμενων οδών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μεγάλο μέρος

αυτών θα γινόταν δομήσιμοςχώρος. Εδώ βέβαια εντοπίζεταικαι μια βασική αδυναμία

του πολεοδομικούσχεδίου της πόλης (ιδιαίτερα στο βόρειο και κεντρικό τμήμα αυτού).

Το πολεοδομικό ιστορικό της πόλης δίνει την εξήγηση του φαινομένου των πο),λών

αναγνωρίσεωνοδών. Το σχέδιο πόλης του Βόλου δεν έχει αναθεωρηθείαπό το 1956

και επομένως προβλήματα όπως το παραπάνω είναι λογικό να εμφανιστούν σε μια

περίοδο 43 ετών,

Συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στην πόλη

του Βόλου είναι:

Μετατροπή δρόμου σε πεζόδρομο 13 7,07%

Δημιουργία ΑΧ-ΚΧ σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Ι 0,54%

Διαπλάτυνση Ι επέκταση οδού ή πεζοδρόμου σε 3 1,63%

πpoσιcυρωτέες εκτάσεις

Σύνολο 83 45,11%

Όροι Δόμησης

Αύξηση συντελεστήδόμησηςγια ιδιωτικούςσκοπούς Ι 0,54%

Αύξηση συντελεστή δόμησηςγια κοινωφελείςσκοπούς 2 1,09%

Αύξηση συντελεστή κάλυψης 3 1,63%

Αύξηση μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους οικοδομών 3 1,63%

Κατάργηση στοάς 3 1,63%

ΑποχαρακτηρισμόςΖΟΕ (τοπικά) Ι 0,54%

Σύνολο 13 7,070/0

rενικό Σύνολο 184 100,00%
,
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ο Πολεοδομικός Σχεδιασιιός και r ΦOOl.O'ν/ωl.1ία rnc σύηρovnc Ελληνικής πόλης:

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

• Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του γενικότερου συμφέροντος.

Αυτό το αίτιο είναι άμεσα συνδεδεμtvo με την πρακτική και λειτουργία των

εμπλεκόμενων φορέων τα οποία θα εξετάσουμε παρακάτω.

• Η διόρθωση, η συμπλήρωση ελλείψεων και τεχνικών προβλημάτων και η

εmκαιροποίηση των υπαρχόντων πολεοδομικών σχεδίων.

• Η βελτίωση ως προς τον κοινωνικό εξοπλισμό των πολεοδομικών σχεδίων.(ΤΕΕ.

2001: 5-36)

4.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα έργα εκείνα που προγραμματίζονται είτε

έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται και τα οποία μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά

στην ανάπτυξη της περιοχής του Βόλου. Για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται σημειακές

αναπλάσεις, τεχνικές υποδομές μικρής κλίμακας κλπ., δηλαδή έργα μικρής κλίμακας

που έχουν επίδραση μόνο στους δήμους στους οποίους γίνονται.

)- Δημιουργία της περιφερειακής οδού, με την υλοποίηση της οποίας αναμtvεται να

αποφορτιστεί σημανnKά το οδικό δίκτυο.

)- Επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμtvα Βόλου κάτι που Οα έχει θετικές

εmπτώσεις στην εμπορευματική και επιβατική κίνηση.

)- Δημιουργία νέων υποδομών στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου και μετατροπή του σε

πολιτικό αεροδρόμιο με προοπτική να εξυπηρετήσει και πτήσεις εσωτερικού.

» Ολοκλήρωση της συμμετοχής των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα

Urban όπου υπήρχαν έργα τόσο για τη στήριξη οικονομιών δραστηριοτήτων όσο και

τη δημιουργία πολεοδομικών παρεμβάσεων.

» Μεγάλη ευκαψία για την ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής της Ν. Ιωνίας κατά

πρώτο λόγο και του Βόλου κατά δεύτερο, αποτελεί η δημιουργία του

Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου στα πλαίσια των υποδομών για την Ολυμπιάδα

του 2004.

)- Άξονας Βόλου - Ηγουμενίτσας ο οποίος θα συνδέει την πόλη του Βόλου με την

Ευρώπη. ·Εχουν πραγματοποιηθεί μελέτες νέας χάραξης του δρόμου στο τμήμα

Λάρισας - Ηγουμενίτσας, η κατασκευή του οποίου δεν θα έχει άμεση επίπτωση στην

περιοχή έρευνας. Ωστόσο με την ολοκλήρωση του άξονα τα αποτελέσματα Οα είναι

ευεργετικά για την ευρύτερη περιοχή.
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Aναλuτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

» Αύξηση υδατικών πόρων στη Θεσσαλία μέσω των προγραμματιζόμενων μεγάλων

έργων (Αχελώος, Kάρλα).(ΣoλιδάΙCΗς, 2002: 116-161)

4.4 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

4.4.1. Ανασυγκρότηση συνοικιών Δ. Βόλου

Α. γφιστάιιεΥη κατάσταση

Η σημερινή οριοθέτηση των συνοικιών δεν διασφαλίζει τη συνοχή στο

εσωτερικό της κάθε ενότητας καθώς διατρέχονται από κύριους οδικούς άξονες, ενώ στα

βόρεια της πόλης η οριοθέτηση είναι αποτέλεσμα της τμηματικής ένταξης περιοχών

στο Σχέδιο Πόλης. Η επιθυμητή εικόνα της συμπαγούς ενότητας που οριοθετείται με

σαφήνεια περιμετρικά και αποτελεί θύλακα ανάπτυξης και εξυπηρέτησης της κατοικίας

στο εσωτερικό, με χαρακπιριστικά ήπιας κυκλοφορίας και οργανωμένο δίΙCΤΥO

κοινωνικού εξοπλισμού, σε αρκετές περιπτώσεις αλλοιώνεται. Οι συνοικίες δεν

ταυτίζονται με τις περιοχές εξυπηρέτησης των σχολείων και των ενοριών με

αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του αστικού χώρου από διαφορετικά λειτουργικά

όρια.

Για τ/ν αντιμετώπιση αυτής τ/ς κατάστασης είναι απαραίτητη η αποκατάσταση

της αντιληπτικής κλίμακας στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική διάρθρωση της

πόλης. Η γειτονιά είναι το επίπεδο που προσφέρει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του

πολίτη. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει την ανακυπάρωση της πόλης και περιλαμβάνει

τ/ν ιεραρχική δομή και τον σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα (οικοδομικό τετράγωνο,

γειτονιά, συνοικία, πόλη). Η πολυπλοκότητα της δομής του ιστού που παρατηρείται,

καθιστά την μονάδα της συνοικίας δύσχρηστο εργαλείο σχεδιασμού-προγραμματισμού.

Η πολυδιάσπαση του δομημένου περιβάλλοντος και η ασαφής οριοθέτηση των

συνοικιών και των περιοχών εξυπηρέτησης του υπάρχοντος και προβλεπόμενου

κοινωνικού εξοπλισμού περιπλέκουν πολιτικές ρύθμισης τόσο σε συνολικό επίπεδο

πόλης, όσο και σε μικρότερη κλίμακα σε επίπεδο συνοικίας.

Β. BacrtKf.c αρχές σχεδιασμού

Προκεψένου να διασφαλιστεί η σαφήνεια του αστικού ιστού και η εσωτερική

συνοχή των ενοτήτων που τον συνθέτουν, κρίνεται σκόπιμη η αναδιάρθρωση και ο

επαναπροσδιορισμός των ορίων των συνοικιών. Η προτεινόμενη οριοθέτηση στηρίζεται

στην επtλoγή εύκολα ανΤ1ληπτών στοιχείων-ορίων που θα περικλείουν τις ενότητες
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Αναλυτucή παρουσίαση του ΠΣ Σερρών κuι του ΠΣ Βόλου

(κύριοι οδικοί άξονες, ρέματα, σιδηροδρομική γραμμή),ώστε αΥτ1ληπτά να μπορούν

εύκολα να επικρατήσουν στη συνείδηση των πολιτών.

Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η κάθε ενότητα πρέπει να διασφαλίζει την

δυνατότητα πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους και ο κοινωνικός εξοπλισμός να

ανταποκρίνεται σnς ανάγκες της. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να ταυτιστούν, όπου

αυτό είναι δυνατό, τα όρια των συνοικιών με τα αντίστοιχα των λειτουργικών

ενοτήτων. Βασικός στόχος του σχεδιασμού που σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνεται με την

προτεινόμενη οριοθέτηση, είναι η διασφάλιση της συνοχής και της εσωτερικής

συνέχειας των συνοικιών που θα τονώσει τους κοινωνικούς δεσμούς και θα διευκολύνει

τη ζωή των πολιτών.

Γ. ΠΡOτεινόμενΕC ρυθμίσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ προτείνονται δύο εναλλακτικά

σενάρια επαναπροσδιορισμού των ορίων των συνοικιών:

Ι. Σενάριο Ι: Συντηρητική πρόταση που περtλαμβάνει νέα οριοθέτηση των συνοικιών

που οριοθετούνται από την οδό Αναλήψεως και τον Περιφερειακό.

2. Σενάριο 2: Προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός του Οξυγόνου και της

Μεταμόρφωσης, ώστε ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης

συνοικιών στην κεντρική περιοχή της πόλης και η αυτοτέλεια της ενότητας του

ευρύτερου εμπορικού κέντρου. (ΔΕΜΕΚΑΒ, 1997:4-44)

4.4.2. Πολεοδομικές παρεμβάσεις περιοχής κέντρου

Α. γφιστάμεγη Kατάστασn

Τη φυσιογνωμία της κεντρικής περιοχής του Βόλου συνθέτουν οι αυξημένοι

κυκλαροριακοί φόρτοι, η συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών, η χαμηλή αισθητική

και η έλλειψη υποδομών ικανών να συνθέσουν τη λειτουργικότητα του. Οι διάδρομοι

Δημητριάδος-1άσονος, καθώς και αυτός των καθέτων Κ. Καρτάλη - Ελ. Βενιζέλου

τραροδοτούνται από τοπικές και υπεραστικές κινήσεις ΙΧ και μέσων μαζικής

μεταφοράς. Τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο της πόλης επιδεινώνει και ο

χαρακτήρας της περιοχής, που Μγω της μεγάλης συγκέντρωσης λειτουργιών εμπορίου,

υπηρεσιών και αναψυχής" έλκει επιπλέον φόρτους.

Στο τμήμα αυτό του ιστού η εμπλοκή της κίνησης των πεζών και ποδηλάτων με

αυτή των οχημάτων, η αύξηση ζήτηση για χώρους στάθμευσης, τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά των οδών και τα στενά πεζοδρόμια, δημιουργούν συνθήκες
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Ο Πολεοδομικός ΣΧεδιασμός και r φυσιογνωμία τη' m'r''r ρονης Ελληνικής πόλης:

Αναλυτιιcή παρουσίαση του ΠΣ Σερρών ιcαι του ΠΣ Βόλου

υποβάθμισης και δυσλειτουΡΥΙκ6τητας, αισθητές στον κάτοικο αλλά και στον

επισκέπτη.

Β. Προτεινόμενες ρυθμίσειc

Η υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων σχεδιάζεται σε τέσσερις φάσεις,

κάθε μια από τις οποίες αποτελεί παρέμβαση που ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα από το

συνολικό σχεδιασμό χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση του ημιτελούς έργου. Στην

πρώτη φάση τα έργα αφορούν στο τμήμα που βρίσκεται ανατολικά της οδού Ελ.

Βενιζέλου και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό κάτω από την οδό 2S't'; Οκτωβρίου, διότι

πρόκειται για την πλέον φορπσμένη περωχή. Στη δεύτερη φάση οι παρεμβάσεις

προβλέπεται να εστιαστούν στην περιοχή που βρίσκεται δυτικά τ/ς Ελ. Βενιζέλου και

νότια της οδού 2Β
ηζ
Οκτωβρίου, ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική αυτού του

τμήματος, που υστερεί σε σχέση με το προηγούμενο.

Στην τρίτη φάση τα μέτρα των προτάσεων πρόκειται να αναπτυχθούν στην

περιοχή βόρεια της 28'" Οκτωβρίου και νότια της οδού Γαλλίας εφόσον μεγάλος

αριθμός κεντρικών λειτουργιών αναμένεται να χωροθετηθεί σε αυτήν τ/ν περιοχή

συμβάλλοντας στ/ν επέκταση των υφιστάμενων. Τέλος, στην τέταρτη φάση εφόσον

έχει υλοποιηθεί μια σειρά έργων ρυθμιστικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα που θα

έχουν συντελέσει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στ/ν πόλη θα είναι

δυνατή πλέον η υλοποίηση των προτάσεων που αναφέρονται στην περιοχή βόρια τ/ς

οδού Γαλλίας και νότια της Γαζή. Παράλληλα με τις πεζοδρομήσεις του κεντρικού

πυρήνα τ/ς πόλης μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις στ/ν περιοχή του ευρύτερου

κέντρου. Ειδικότερα προτείνεται:α)Ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της οδού Ερμού

από Φιλελλήνων ως και Ξενοφώντος και β)Πεζοδρόμηση των οδών Πλάτωνος,

Δημάρχου Κονταράτου, Σοφοκλέους και Τ. OΙKOνOμάΙCΗ. (ΔΕΜΕΚΑΒ, 1997:46-51)

4.4.3. Αvάπλαση Πσλαιών

Η περιοχή των Παλαιών είναι μια σαφώς οροθετ/μένη περιοχή που περικλείεται

βορειοανατολικά από τη σιδηροδρομική γραμμή και το σταθμό του ΟΣΕ, βορειοδυτικά

από το χείμαρρο Κραυσίδωνα και νότια από τη λιμενική ζώνη. Αποτελεί τον πρώτο

οικιστικό πυρήνα της πόλης, είναι δηλαδή η αρχαιότερη συνοικία, με μόνιμη παρουσία

στην ιστορία του Βόλου. Ο χαρακτήρας που απέκτησε η περιοχή με την αλματώδη

ανάπτυξη του λιμανιού και του σιδηροδρομικού σταθμού, διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η σύγχρονη εικόνα της συνοικίας χαρακτηρίζεται από τ/ν έντονη αισθητική

υποβάθμιση και τη λειτουργική απομόνωση της από την υπόλοιπη πόλη. Ωστόσο η
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θέση της στον αστικό ιστό αλλά και η ιστορική σημασία της για το Βόλο καθιστά σαφή

την ανάγκη παρέμβασης για τσν προσδωρισμό του σύγχρονου χαρακτήρα. και την

ανάδειξη του.

Το αίτημα ανάπλασης στη συνοικία των Παλαιών διατυπώθηκε προς το

ΥΠΕΧΩΔΕ το 1984 και το 1985 προκηρύσσεται Πανελλήνιος AρχιτειcrOνΙKός

Διαγωνισμός για την Ανάπλαση των Παλαιών και στη συνέχεια ο Δήμος αναθέτει στην

Κ. Ρ. Κλουτσινιώτη την προετοιμασία του φακέλου της μελέτης για τ/ν έκδοση

Προεδρικού Δα/τάγματος. Η έκδοση του Δα/τάγματος της Πολεοδομικής Μελέτης και

του Ειδικού Οικοδομικού Κανονισμού της υπό ανάπλαση συνοικίας εΚ1Cρεμεί μέχρι

σήμερα. Η καθυστέρηση επί μια δεκαετία ωστόσο δημωυργεί την ανάγκη

τροποποίησης και επικαφοποίησης της υπό έγκριση μελέτης, ώστε να ανταποκρίνεται

στα νέα δεδομένα.

Η ιδιαίτερη ιστορική αξία της συνοικίας για την πόλη προσδιορίζει έναν από

τους βασικούς άξονες σχεδιασμού της. Η προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη όλων

των στοιχείων ιστορικής μνήμης που συνδέονται άρρηκτα άλλωστε με τη φυσιογνωμία

της συνοικίας αποτελεί το βασικό μέλημα, ώστε τα Παλιά να αποτελέσουν τη συνοικία

σύνδεσης της σύ'yχρoVΗς πόλης με το παρελθόν της. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η

αισθηπκή της αναβάθμιση ώστε η περιοχή να γίνει ελκυστική για μια σειρά χρήσεων

που θα τονώσουν τη ζωή στα Παλαιά και θα αντιστρέψουν την εικόνα της απομόνωσης

που παρατηρείται σήμερα..

Ο δεύτερος άξονας του σχεδιασμού αποσκοπεί στην άρση της απομόνωσης με

τη δημιουργία δικτύου πεζών και οχημάτων που θα φέρουν τον κάτοικο α').)..Jι και τον

επισκέπτη στην παλαιότερη συνοικία του Βόλου. Παράλληλα μελετάται και η ένταξη

στην περιοχή νέων δραστηριοτήτων που aΠEυOύvovtat σε ολόκληρη την πόλη, ώστε να

διασφαλιστεί η συμβατότητα τους με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των Παλαιών

(συγκρότημα Τσαλαπάτα-Μαγνησιακού).Ο σχεδιασμός της συνοικίας γίνεται σε δύο

επίπεδα. Στο πρώτο η περιοχή διαιρείται σε 6 ενότητες και η ρύθμιση αφορά την κάθε

μία ξεχωριστά αντιμετωπίζοντας την σαν αυτόνομη δομική μονάδα του συνόλου της

συνοικίας.

Με βάση τις παραπάνω αρχές η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει

ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:

Ι. Χρήσεις γης: Η προτεινόμενη χρήση για τις ενότητες Προσφυγικών, Κάστρου και

Βορείου τμήματος της συνοικίας είναι αμιγής κατοικία. Για την ενότητα της Αγοράς

του νοποδυτικού τμήματος της συνοικίας προτείνεται η χρήση Πολεοδομικό
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Κέντρο- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης. Και για την ενότητα ιδιοκτησιών

Μαγνησιακού και Τσαλαπάτα προβλέπονται χρήσεις παραγωγικές- χειροτεχνικές

εμπόριο- ψυχαγωγία- πολιτισμός.

2. Οργάνωση του κυκλοφοριακού δικτύου (οδικό, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι):

Στόχος της πρότασης είναι η μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων που δέχεται

σήμερα η συνοικία, η διασφάλιση της κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων στο

εσωτερικό της καθώς και ρύθμιση των αναγκών για στάθμευση. 'Ετσι προτείνεται η

ενοποίηση των δύο τμημάτων τ/ς Παγασών, εκατέρωθεν του Σιδηροδρομικού

Σταθμού, ώστε να μειωθούν οι φόρτοι εισόδου-εξόδου από την πόλη μέσω της Γ.

Λαμπράκη. Για κάθε μια από τις ενότητες τ/ς περιοχής καθορίζεται περιφερειακός

συλλεΙCΤΉρισς δακτύλιος. Οι δρόμοι που εξυπηρετούν τοπικές κινήσεις στο

εσωτερικό κάθε ενότητας είναι αυτοί που θα καλύψουν και τις ανάγκες για

στάθμευση της ενότητας ενώ οι υπόλοιποι πεζοδρομούνται. Η διεύρυνση του

ισοζυγίου στάθμευσης κατέδειξε την ανάγκη αξιοποίησης της ιδιοκτησίας του

Δήμου βόρεια του ΚΤΕΛ, για στάθμευση καθώς και τη διαμόρφωση επιφανειακού

χώρου στάθμευσης στην ενότητα Τσαλαπάτα-Μαγνησιακού.

3. Ανάδειξη στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος: Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά

αξιόλογα παλιά κτίσματα, πολλά από τα οποία είναι ήδη κηρυγμένα διατηρητέα, είτε

σαν κτίσματα είτε σαν μέτωπα κτιρίων. Έτσι προτείνεται ο χαρακτηρισμός και των

υπόλοιπων ιcτιρίων ή μετώπων. ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι όψεις τους. Με

τον τρόπο αυτό προστατεύεται και αναδεικνύεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός

κτιρίων που μαρτυρούν την ιστορική διαδρομή τ/ς περιοχής, τα οποία σε συνδυασμό

με το δίιcτoo πεζοδρόμων που προτείνεται και των χώρων πρασίνου και

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος βελτιώνουν τ/ν ελκυστικότητα. (ΔΕΜΕΚΑΒ,

1997:55-80)

4.4.4. Παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης

Η έντονη οικοδόμηση μετά το 1970 δημιούργησε κεντρικές περιοχές του Βόλου

τ/ν ασφυκτική εικόνα της απρόσωπης τσιμεντένιας πόλης με τις τεράστιες

πολυκατοικίες, τα μικρά μπαλκόνια, την ελλιπή υποδομή και τ/ν απουσία ελεύθερου

χρόνου. Σήμερα η εικόνα είναι απογοητευτική και η υποβάθμιση της αισθητικής της

πόλης είναι εμφανής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται πιλοτικά η αισθητική του

περιβάλλοντος χώρου ενός σημείου αναφοράς της πόλης, της πλατείας
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Μεταμορφώσεως, που βιώνεται καθημερινά και αποτελεί χώρο ανάπτυξης

δραστηριοτήτων, συνάθροισης και αναψυχής.

Οι βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

1. Προστασία και η ανάδειξη της φυσιογνωμίας του τοπίου

2. Διασφάλιση της φυσιογνωμίας των κοινόχρηστων χώρων

3. Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλMvτoς χώρου και βελτίωση της δημόσιας θέας

4. Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής των κτιρίων

5. Εμπλουτισμός με πράσινο της πόλης

6. Προστασία και ασφάλεια του πολίτη

7. Ομαλή ένταξη των νέων ιmpίων στον περιβάλMvτα χώρο (ΔΕΜΕΚΑΒ, 1997:81

90)

4.5. ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ URBAN 1&11 ΣΤΟΠΣΒΟΛΟΥ

Η προσέλκυση επενδύσεων δεν περιορίζεται στην ύπαρξη ενός προηγμένου

δικτύου υποδομών, αλλά και στην καλή ποιότητα ζωής, που συνιστούν η προσεκτική

διαχείριση και προστασία του φυσικού περ1βάΜοντος, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

οι αναβαθμισμένες μεταφορικές δυνατότητες μιας πόλης. Ο κύριος φορέας υποστήριξης

των παραπάνω δράσεων είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνεπικουρούμενα από το

Ταμείο Συνοχής, το πΡό'Υραμμα URBAN και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Από το

πΡό'Υραμμα URBAN προέκυψαν τα πρώτα πρότυπα αστικά έργα που κατέδειξαν την

αξία των συντονισμένων και ολοκληρωμένων μέτρων. Με περισσότερες από 90

δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη (6 από αυτές αντιστοιχούσαν στην Ελλάδα) το

πρό'Υραμμα URBAN στην πρώτη φάση του φάνηκε να παράγει ορατές βελτιώσεις στην

ποιότητα ζωής και κατοικίας στα συγκεκριμένα τμήματα των πόλεων όπου

εφαρμόστηκε.(Στεφάνου-Μητούλα, 2003: 126-129)

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN εντάσσονται παρεμβάσεις σε μεγάλα

αστικά κέντρα της χώρας μας, όπου κυριαρχούν η αποβιομηχάνιση, η ανεργία, η

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η υποβάθμιση του περιβάλMvτoς. Βασικός στόχος

είναι η βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών , η αναβάθμιση του

περ1βάλλοντος και η δημιουργία δικτύων κοινωνικού εξοπλισμού ώστε να

προσελκύονται οικονομικές δραστηριότητες που θα αλλάξουν την εικόνα των αστικών

αυτών περιοχών, θα καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της ανεργίας και θα θέσουν τις

βάσεις της ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Αποβλέπει στην "επιχεφησιακή

πόλη", στη "κοινωνική πόλη της απασχόλησης / πρόνοιας / ιryείας / ασφάλειας", στην
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"πολιτισμική πόλη", στη συμμετοχική και πληροφορημένη πόλη", στην "τοmκά

ολοκληρωμένη διεθνή πόλη". (www.minenv.gr)

Γενικά, η ολοκληρωμένη προσέγγιση του URBAN λομβάνει υπόψη όλες τις

διαστάσειςτης αστικής ζωής. Εφαρμόζειτο πακέτο των προγραμμάτωνπου συνδυάζει

την αναμόρφωση των απαρχαιωμένων υποδομών με οικονομικές και παραγωγικές

δράσεις. Αυτά συμπληρώνονταιαπό μέτρα που μάχονται που κοινωνικό αποκλεισμό

που υπάρχει στις υποβαθμισμένεςπεριοχές και μέτρα που αναβαθμίζουντην ποιότητα

του περιβάλλοντος.Το πρόγραμμαURBAN Ι περιλαμβάνει 6 υποπρογράμματα για 11

πόλεις: Πάτρα, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, ΠεριστέρΙ, Βόλος, Ν. Ιωνία, Μενεμένη,

Πολίχνη, Σταυρούπολη, Εύοσμο και Ερμούπολη της Σύρου. Οι κύριες προτεραιότητες

όλων των ελληνικών υποπρογραμμάτων ήταν η βελτίωση νέων και υποστηρικτικών

οικονομικών δράσεων και η δημιουργία απασχόλησης αστικών και κοινωνικών

υποδομών, εκπαιδευτικά μέτρα και κοινωνική υποστήριξη ..(Στεφάνου-Μητούλα,2003:

126-129)

Το Ελληνικό Επιχεφησιακό Πρόγραμμα URBAN Ι έχει την ακόλουθη

χρηματοδοτική κατανομή στις εγκεκριμένες πόλεις

Πίνακας 18: ΣΥΝΟΛΙΚΉΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(σε ΕγΡΩ)

Πηγη: www.ιmnenv.gr

Με την επόμενη πρωτοβουλία URBAN II μια νέα προσέγγιση της αστικής

ανάπτυξης προωθείται Ενώ διατηρείται η ολοκληρωμένη προσέγγιση στα κοινωνικά,

Ι IΣυνολικό ~ύνoλo 'κ . Εθνική Ιδιωτικήοινοτικη

Ι . Δημοσίων

,γποπρογράμματα κοστος Συμμετοχή Συμμετοχή ιΣυμμετοχήΔαπανών

1~2+5 -3+4 3 4 ,5
Κερατσίνι-

11.543.590 10.933.333 1610.257
IΔρωrετσώνα

8.200.000 .733.333

'Περιστέρι 10.227.000 10.227.000 7.670.250 .556.750 Ο

;Νέα Ιωνία - Βόλος 11.509.166 11.509.166 8.631.875 .877.291 Ο

ϊΠάτρα 11.465.834 11.465.834 8.599.375 .866.459 Ο

!Δυτ.Θεσσαλονίκη 13.583.300 11.251.300 8.438.475 .812.825 2.332.000

!Ερμσύπσλη 4.867.333 4.757.333 3.568.000 1.189.333 110.000

f~ρΙΚή Τεχνική
178.700 178.700 134.025 4.675 (jBorιθεια

ΣΥΝΟΑΟ 63.374.923 60.322.666 45.242.000 15.080.666 13.052.257
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οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, βασικός στόχος του URBAN 11 είναι η

καινοτομία. Η ακριβής επιλογή των προβληματικών γειτονιών είναι μία από τις

ουσιαστικές προϋποθέσεις για δραστική πολιτική ανάπτυξης. Έτσι, η συγκεκρψένη

κοινοτική δράση αυξάνει την επφροή και τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμΟ'Υή

των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το URBAN 11 χρηματοδοτεί προγράμματα για

την ανακαίνιση κτψιακών αποθεμάτων, δημιουργεί θέσεις εργασίας κυρίως μέσω της

τεχνολογίας της πληροφορίας, αναμορφώνει τις βασικές υπηρεσίες και βελτιώνει τη

μεταφορά και τις επικοινωνίες. Οι ανησυχίες για το περιβάλ/ον είναι επίσης πρώτης

προτεραιότητας για το πρόγραμμα του URBAN Π, με μέτρα όπως μείωση των

απορριμμάτων και βελτιωμένη χρήση αυτών, καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων και

περιορισμό στην ηχορύπανση και στην κατανάλωση υδρογονανθράκων.. Για την

περίοδο 2000-2006, 70 αστικές περιοχές είναι κατάλληλες για χρηματοδότηση από το

URBAN 11 (Στεφάνου-Μητούλα,2003: 126-128)

Κατά την χρονική περίοδο 2000-2006 θα εισρεύσουν στην ελ/ηνική

πραγματικότητα 15 τρις. δρχ. μέσω του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ'

ΚΠΣ).Αναμφισβήτητα, το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο που πακέτο οικονομικής

βοήθειας που έχει λάβει ποτέ η Ελ/άδα και η «ιστορική ευκαψίω> για την επίλυση

σοβαρών προβλημάτων καθυστέρησης είναι δεδομένη. Η αξιοποίηση και η χρήση των

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν στόχο την ανάπτυξη της συνοχής, της

ανταγωνιστικότητας και της αστικής οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν παράλληλα

να συντελέσουν και προς την κατεύθυνση της διατήρησης και ανάδειξης της ιδιαίτερης

φυσιογνωμίας των πόλεων. Έχει ήδη παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του

εθνικού χώρου και στην πολιτική γι' αυτόν η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή

Ένωση μέσω των κοινωνικών δράσεων και πολιτικών, καθώς και μέσω των χρημάτων

των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. .(Στεφάνου-Μητούλα, 2003: 146

147)

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες

του Γ' ΚΠΣ για την περίοδο 2000-2006 στην Ελ/άδα. Έχουν τεθεί 7 βασικοί στόχοι και

προτεραιότητες που αφορούν:

>- Ανθρώπινους πόρους

>- Υποδομές μεταφορών

>- Ανταγωνιστικότητα

>- Γεωργία - Αλιεία

~ Ποιότητα ζωής
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~ Κοινωνία της πληροφορίας

~ Περιφερειακή Ανάπτυξη

Πίνακας 19: Επιχεψησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας 2000-2006

Περιγραφή (δισ. δρχ) Πόροι Εθνική Δημόσια Ιδιωτική Σύνολο

Ε.Ε. συμμετοχή Δαπάνη συμμετοχή

l.Βελτίωση 59 24 83 46 129

επιχεψηματικού

περιβάλλοντος

2.Στήριξη & ενθάρρυνση 245 153 398 598 996

επιχεψηματικότητας

3.Προώθηση 32 17 49 54 103

επιχεψηματ. αριστείας

4.ΤεχνολοΥική 84 31 115 86 201

καινοτομία

5.Τουριστική προβολή 21 9 30 26 56

της Ελλάδας

6.Ασφάλεια ενεΡΥ. 115 115 230 174 404

εφοδιασμού και

προώθηση της απελ.

αΥοράς ενέΡΥειας

7.Ενέργεια και αειφόρος 38 38 76 89 165

ανάπτυξη

8.Ανθρώπινοι Πόροι 51 17 68 16 84

9.Τεχνική βοήθεια 24 14 38 38

ΣΥΝΟΛΟ 669 418 1.087 1.089 2.176

Πηγη: Στεφανου-Μητουλα, 2003

4.6. ΟΙ IIPOOmIΚEΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο Βόλος την περίοδο αυτή βρίσκεται κατά την απαισιόδοξη άποψη σε βαθιά

ύφεση. Η αισιόδοξη άποψη αντίθετα χαρακτηρίζει τη σημερινή κατάσταση ως

μεταβατικό στάδιο που οδηγεί στον μετασχηματισμό της διάρθρωσης και των δομών

της οικονομίας ή με άλ/α λόγια η κρίση παίζει τον εξυγιαντικό της ρόλο. Αποτελεί

δηλαδή μια δυναμική διαδικασία που εκτοπίζει τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης

της κοινωνίας και της οικονομίας εισάγοντας νέα σχήματα πιο αποτελεσματικά και
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ανταγωνιστικά και διαμορφώνοντας μια νέα ισορροπία με το αντίστοιχο προσωρινό

κόστος και το μελλοντικό όφελος.

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα σιryιφΙΤΙKά πλεονεκτήματα που θα

μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο αξιοποίησης για την έvιαξη της πόλης στην

τροχιά της γρήγορης ανάπτυξης αXJ.il και τα αρνητικά στοιχεία που εμποδίζουν την

οικονομική της ανάδειξη. Αυτά έχουν ως εξής

Χωροταξία Η πόλη βρίσκεται σε καλή θέση και δεν απέχ.ει πολύ από τα μεγάλα

αστικά κέντοα της 'Υ'ώοας.

Γεωγραφική θέση Είναι χτισμένη μεταξύ του Πηλίου και του Παγασητικού και διαθέτει

ένα μοναδικό φυσικό πεΡιβάλλον.
Χρήσεις γης Η συγκέντρωση της βιομηχc:.νίας στην πολεοδομική οργάνωση.

Βωμηχανική ζώνη.

Χαρακτήρας της Οι λιμενικές εγκαταστάσεις με τους αναγκαίους χώρους επέκτασης του

πόλης λιμανιού και οι ζώνες κατοικίας, εμπορίου και υπηρεσιών

προσδιορίζουν τον χαρακτήρα της πόλης που δεν είναι ιδανιιcός, αλλά

έχει σχετικά καλή τάξη, αν εξαιρέσουμε την κυκλοφορία, τις μεταφορές

και την επικοινωνία.

Τεχνολογικό επίπεδο Χαρακτηρίζεται χαμηλό ακολουθώντας το μέσο όρο της χώρας,. με

εξαίρεση κάποιες ιδιωτικές εταφείες και το Δήμο που φροντίζει να

ενσωματώνει σχετικά γρήγορα τις εφαρμογές της τεχνολογικής

ποοόδου.
Επικοινωνία, Υπάρχει μεΥάλη υστέρηση σε όλα τα επίπεδα (αεροπορικές

σύνδεση της πόλης σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες συνδέσεις) με αποτέλεσμα την

με τον έξω κόσμο σχετική αποιιόνωση τηc πόληc.

Ανθρώπινο Η βωμηχανική παράδοση της πόλης έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο

δυναμικό ανθρώπινο προσωπικό το οποίο όμως δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να

προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις του δευτερογενή και κυρίως του

τριτογενή τομέα. Είναι αναγκαία η επανειδίκευση και ο

αναπροσανατολισμός.

Πληθυσμιακό Η αύξηση του πληθυσμού θα εξασφάλιζε στην πόλη οικονομίες

uΈVεOoc κλίιιακας, όχι όιιωe Ύωρκ να δημιουργηθούν δυσεπίλυτα ποοΒλήιιατα.
Υποδομές Σε σύγκριση με τον ελληνικό μέσο όρο θεωρούνται ικανοποιητικές

αλλά σε σχέση με τις αντίστοιχες των ανταγωνιστικών πόλεων της

Euoώπnc ΚΌίνονται ανεπαοκεΚ.

Νοοτροπία Η νοοτροπία των κατοίκων χαρακτηρίζεται μάλλον παραδοσιακή, με

αρκετή εσωστρέφεια, και μόνο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται κάποια
_i, .

Πηγη: θ. Μσλούτσς, 1995

Οι προοπτικές της πόλης εξαρτώνται από τρεις βασικούς παράγοντες:

) τον ιδιωτικό παράγοντα, που λειτουργεί με τα κριτήρια της αγοράς να κατευθύνεται

εκεί που προσδοκά υψηλές αποδόσεις, πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο του ευρύτερου

ανταγωνισμού.

}> την προσέλκυση ιδιωτικών επιχεφημαπκών κεφαλαίων που εξαρτάται από τη

γενικότερη εθνική πολιτική αJJ.iJ. και από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που

εμφανίζει η πόλη.
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~ τις επενδύσεις που αποφασίζει το κράτος και συναρτώνται με τη βελτίωση κυρίως
---

- -- των υποδομών και από τις πρωτοβουλίες τοπικού - περιφερειακού δυναμικού.

(http://www.anhma.gr)

4.7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Υφιστάμενη Κατάσταση

Η διαδικασία της ιεράρχησης των κυρίων δρόμων του αστικού ιστού είναι

πολύπλοκη διότι λόγω '[ου ιπποδάμειου συστήματος δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς

δρόμους να παίξουν τον ίδιο ρόλο εναλλακτικά ή συμπληρωματικά. Κατά τη

διαδικασία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές κλίμακες ιεράρχησης και

κριτήρια αξιολόγησης. Έτσι τα κύρια κριτήρια είναι η διάκριση των οχημάτων σε

επιβατικά και φορτηγά και ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι δρόμοι στην κυκλοφορία της

πόλης αλλά και στο ευρύτερο κυκλοφοριακό δίκτυο.

Τις κύριες κατηγορίες αποτελούν οι πρωτεύοντες, οι δευτερεύοντες, οι

συλλεκτήριοι και οι τοπικοί άξονες. Αναλυτικότερα στην πρώτη κατηγορία έχουν

ενταχθεί:

1. Η Αθηνών που συνδέει το δίκτυο της πόλης με την εθνική οδό μέσω Μικροθηβών

2. Η Λαρίσης που συνδέει το Βόλο με την εθνική οδό από Βελεστίνο

3. Η Καρτάλη μέχρι την Αναλήψεως και η Ιωλκού που οδηγεί προς ΠήλlO

4. Η Πολυμέρη που οδηγεί προς Αγριά

5. Η Γ. Λαμπράκη, το δίδυμο Ιάσονος και Δημητριάδος που διατρέχουν την κεντρική

περιοχή της πόλης

6. Ο σημερινός δακτύλιος 2ας Νοεμβρίου, Παγασών, Αναλήψεως, Αγ. Δημητρίου,

Σταδίου

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι εξής δρόμοι:

1. Η Γ. Δήμου ανατολικά της Ιωλκού, η προέκταση της, η Ορμηνίου και η Σταδίου

2. Η 2ας Νοεμβρίου, η Αναπάσεως και η Αναλήψεως βορειοδυτικά της Παγασών

3. Η Κύπρου που συνδέει την Αναλήψεως με την άλλη Μεριά

4. Η Μπότσαρη και η Αλαμάνας που αποτελούν την είσοδο της. Ν. Ιωνίας από

Λαρίσης και Αθηνών

Τέλος στην τρίτη κατηγορία διακρίνονται:

1. το ζεύγος Γαλλίας - Αν. Γαζή στις κεντρικές συνοικίες της πόλης

2. Η Γ. Δήμου από τη Ζάχου ως την Ιωλκού
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3. Η Ξενοφώντος με τμήμα της Μακρυνίτσης και η Βασσάνη με τμήμα της Θέτιδος

4. Η Μεταμορφώσεως βόρεια της Αναλήψεως

5. Η Κ. Καρτάλη βόρεια της Αναλήψεως

6. Η Κασσαβέτη και η Φιλιππίδη ως την Αναλήψεως

Β. Βασικές αρχές σχεδιασμού

Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν κατά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης

και την μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται είναι οι εξής:

1. Αποφόρτιση του κέντρου της πόλης από την κυκλοφορία (υπεραστική ή αστική)

2. Διασφάλιση σαφούς, εύκολα προσπελάσιμου και συνεχούς ροής δακτυλίου

εξυπηρέτησης της διερχόμενης κυκλοφορίας

3. Απεμπλοκή της βαριάς κυκλοφορίας από το δίκτυο εξυπηρέτησης της πόλης

4. Μείωση της διαμπερούς κίνησης μέσα από τις συνοικίες

S. Ένταξη της πρώτης φάσης κατασκευής του περιφερειακού στον αστικό ιστό

6. Μείωση της ατμοσφαφικής και ηχητικής ρύπανσης στις συνοικίες και στο κέντρο

της πόλης

7. Διασφάλιση της κίνησης των πεζών

r. Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οδικού δικτύου προτείνονται παρεμβάσεις

που ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη προβλέπονται για το διάστημα ως την

ολοκλήρωση του περιφερειακού και στην δεύτερη παρεμβάσεις συνδυαζόμενες με τη

λειτουργία του. Ειδικότερα η πρώτη φάση περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις

1. Κατασκευή γέφυρας για τη σύνδεση Αλαμάνας-Παγασών επί του Κραυσίδωνα και

ανισόπεδο κόμβο στην Παγασών

2. Ισόπεδη σύνδεση της Αλαμάνας και της Ζάχου με την Παγασών δια μέσου της

Παπαδιαμάντη

3. Μονοδρόμηση της Κ. Καρτάλη μέχρι τη Γ. Δήμου σε πρώτη φάση και στη συνέχεια

μέχρι τη Μαβίλη για μείωση του φόρτου της Αναλήψεως

4. Διάνοιξη της Κασσαβέτη με έξοδο προς Άλλη Μεριά και ένταξη της στο βασικό

δίκτυο της πόλης ως δρόμου αμφίδρομης κίνησης

5. Αποφόρτιση της Γ. Λαμπράκη από τη βαριά κυκλοφορία με την διοχέτευση της στον

δακτύλιο και την διαμόρφωση εισόδου στο λιμάνι από την Αθηνών

6. Μείωση του ρόλου της Κύπρου )Jyyro παρόδιων χρήσεων (σχολεία, τοπικό κέντρο)

και γεωμετρίας και μετατόπιση της κυκλοφορίας στην Καρτάλη και την Κασσαβέτη

7. Έvταξη της Ζάχου και της Σέκερη στο κύριο οδικό δίκτυο
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8. Μετατόπιση του δίδυμου Γαλλίας-Γαζή στο Γαζή-Κωνσταντά λόγω τάσεων

εξάπλωσης του εμπορικού κέντρου, χρήσεων (σχολεία, αστυνομία, πυροσβεστική)

και γεωμετρικών χαραΚτ/ριστικών

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα εξής έργα και παρεμβάσεις

Ι. Η απεμπλοκή της βαριάς κυκλοφορίας από το οδικό δίκτυο της πόλης και ένταξη της

στον περιφερειακό

2. Η σύνδεση του περιφερειακού με την Πολυμέρη για κίνηση περιμετρικά της

συνοικίας της Ν. Δημητριάδας

3 Η υποβάθμιση του ρόλου της Ζάχου βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής και η

απόδοση του στην τοπική κυκλοφορία

4. Η μονοδρόμηση της Ιωλκού βόρεια της Αναλήψεως και διαπλάτυνση πεζοδρομίων

με παράλληλη ενσωμάτωση της στάθμευσης (ΔΕΜΕΚΑΒ, 1997:16-22)

S. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΟΛΕΩΝ

Η παραπάνω αναλυτική και διεξοδική παρουσίαση της πολεοδομικής εξέλιξης

και οργάνωσης των πολεοδομικών συγκροτημάτων της πόλης των Σερρών και της

πόλης του Βόλου έδωσε μια πολύ καλή εικόνα του ρόλου αυτών των πόλεων στο

τοπικό και στο περιφερειακό τους δίκτυο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται μια

συγκριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των

απε1λών σε διάφορους τομείς της ζωής των δύο πόλεων, καθώς επίσης και μία

παρουσίαση των προτάσεων και των δυναμικών που μπορούν να ενισχύσουν και να

ενδυναμώσουν τον ρόλο των δυο πόλεων σε τοπικό σΧλ/. και σε εθνικό επίπεδο.

5 Ι ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡ1ΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Θέση Χωροταξικήθέση Ι.Όχι άμεση I.Προγραμματισμ Καθυστέρηση

στον ελληνικό χώρο επαφή με τους ός άξονα Βόλου- έργων

νεώτερους ΗΥουμενίτσας σύν&σηςμε

άξονες 2.Σύν&ση με τους νέους

ανάπτυξηςτης Εγνατία άξονες που

Ελλάδας 3.Αεροδρόμιο συνδέουν την

2Χωροταξική Νέας Ελλάδα με τα

θέση στον Αγχιάλου Ευρωπαίκά

ευρωπαίκό δίκτυα

γώοο

Οικισηκό Κοντινή θέση με τη l.Avυπαρξία Δημιουργία- Διατήρηση

δίκτυο Λάρισα μητροπολιτική ενίσχυση δίπολου περιφερειακή

ς περιοχής Βόλου-Λάρισας ς θέσης στο

σύ"φων. οε ελληνικό
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τα ευρωπαϊκά αστικό δίκτυο

δεδομένα

2.Έλλειψη

σύγχρονων

δικτύων

μεταφορών

Πρωτογενής Ύπαρξη εύφορων I.Απουσία ΙΕπώνυμα Λειψυδρία

τομέας πεδινών εκτάσεων αγιχ>τικών πιχ>ϊόντα λόγω

προϊόντων με 2.Ανανέωση έλλειψης

υψηλή ζήτηση αλιευτικών σχεδιασμού

στο μέλλον συστημάτων στην

2.Απεφοελάχι παραγωγής αξιοποίηση

στη 3.Ειδικά των υδάτινων

συμμετοχή προγράμματα πόρων

των προϊόντων δράσης του

αλιείας στο Υπουργείου

συνολικό Γεωργίας

βάρος 4.Αύξηση

παραγωγής υδατικών πόρων

3.Υψηλό στη θεσσαλία

ποσοστό μέσω των

νιτρικών ΠροΥραμματιζόμεν

αλάτων c.τους ων μεΥάλων έργων

υδάτινους (Αχελα/σς,Κάρλα)

πόρους

4.Περιορισμέν

οι υδάτινοι

πόροι

Δευτερογενής l.ΤεχνολσΥικό Πάρκο I.Ελλιπής I.Αξιοποίηση I.Περαιτέρω

τομέας 2.Πανεπιστημιακές προβολή των δυνατοτήτων του απουσία

εγκαταστάσεις πλεονεκτημάτ Τεχνολογικού ιδιωτικών

3.Λψάνι Βόλου ων της Πάρκου επενδύσεων

4.Βιομηχανική περιοχής Θεσσαλίας 2.Περαιτέρω

κουλτούρα 2.Ελλιπής 2.Εδραίωση του αποβιομηχάνι

5.0ργανωμένη ΒΙΠΕ σύν&ση του Πολυτεχνείου, ση

6.Αναπτυξιακά Πανεπιστημίο σύνδεση έρευνας- 3.Νέος

Jci\1lτpa υ με τη παραγωγικότητας Αναπτυξιακό

βιομηχανία 3.ΕΚσυΥχιχ>νισμός ς νόμος

3.Απουσία του εμπορικού και

επαρκούς επ1βατικού λψένα

σύνδεσης της 4.ΠροΥραμματισμ

περιοχής με ός άξονα Βόλου-

την υπόλοιπη Ηγουμενίτσας

χώρα και με το 5.Δημιουργία

εξωτερικό τεχνολογικού

4.Έλλειψη πάρκου, νέας

σύγχρονων ΒΙΠΕ

μεθόδων

οργάνωσης και

εξειδικευμένω

ν στελεχών

5.Ύπαρξη

αρκετών

αντίστοιχων

Ι Υώρων (BmE)
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Ι σmνEλλάδα

Τριτayενής I.Πανεπιστημιακές l.Διάσπαση I.Περαιτέρω Τουριστική

τομέας εγκαταστάσεις τουΠ.Θ. σε ανάπτυξη του α\'άπτυξη με

2.Ύπαρξη πλούσιας τέσσερις Πανεπιστημίου βάση το

ιστορικής παράδοσης πόλεις και σύνδεση του παραδοσιακό

και φυσικού 2.Ελλιπή με τις ανάγκες της μoντ~

περιβάλλοντος προς προβολή των τοπικής υποβάθμιση

ανάδειξη τουριστικών οικονομίας του

3.0ργάνωση αξιοθέατων 2.Δημιουργία τουρισμού

εναλλακτικών μορφών 3.Πολύ τελεφερίκ

τουρισμού χαμηλός μέσος 3.Επέκταση

4. Αξιοποίηση όρος αεροδρομίου για

αεροδρομίου Ν. διανυκτερεύσε πτήσεις

Αγχιάλου ων στο ΠΣ εσωτερικού

Βόλου

Πολεοδομική I.Επίπεδη πόλη I.Ύπαρξη l.πρayράμματα I.Έντονες

Οργάνωση 2.Εύκολη πρόσβαση κοινωνικού ανάπλασης ανισότητες

λόγω Ιπποδάμειου διαχωρισμού (URBAN) μεταξύ

συστήματος 2.Έντονα 2.Περιφερειακός δυτικών και

κυκλοφοριακά Βόλου βορειο-

προβλήματα 3.Ανάδειξη ανατολικών

στο κέντρο της θαλασσίου περιοχών

πόλης μετώπου 2.Συνεχής

3.Ασυνέχεια 4.Δημωυργία του εξάπλωση

φυσικού Πανθεσσαλικού του αστικού

χώρου λόΥω Αθλητικού ιστού

σιδηροδρομικ Κέντρου ενόψει

ώνγραμμών, των OλυμmαKών

κύριων οδικών Αγώνων της

αξόνων Αθήνας

4.Αδυναμία

προσανατολισ

μού

5.Ύπαρξη

αυθαίρετης

δόμησης

6.Ελλιπείς

τεχνικές

υποδομές

στους

μικρότερους

δή"ους

Πεptβόλλoν I.Ύπαρξη ΧΥΓΑ και I.Καθυστέρησ I.Συμμετοχή σε

μονάδας επεξεργασίας η στη δίκτυα πόλεων

αστικών λυμάτων για δημιουργία σχετικά με τη

το ΠΣ Βόλου μονάδων διαχείριση του

2.0ργάνωση δυο επεξεργασίας περιβάλλοντος

BmE αποβλήτων 2.Δημιουργία νέας

στους BmE κοντά στην

,υπόλοmoυς πόλη

δήμους 3.Επανάχρηση

2.Ατμοσφαφικ των χώρων της Α'

ά προβλήματα ΒΙΠΕ

ωtό τη 2
η 4.Μεταφοοά
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Ο ΠολεοΟΟμικός Σ)I,:διασUΌC και ι' φυσΙOΎVωμία Π1' σόηοονης Ελληνικής πόλης:

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

Πηγη :Σολιδακης,2001-lδια επεξεργασια

Βιπε βιομηχ.ανιών σε

Μαγνησίας ΒΠΙΕ

και τη μονάδα 5.Απομάκρυνση

Χαλυβουργία του στρατοπέδου,

Θεσσαλίας των βιομηχανιών

3.Ύπαρξη (ΒαμβακουΡΎία,

οχλουσών ΜΕΤΚΑ) και του

βιομηχανιώνl νεκροταφείου στη

βιοτεχνιών Ν. Ιωνία

δίπλα σε

περιοχές

κατοικίας

4.Έλλειψη

χώρων

πρασίνου

στους δύο

μεγαλύτερους

δήμους (3%)
, , ,

1

)

]

]

j

5.1.1. Προτάσεις )'ια την ενίσχυση της ανταγωνιστική θέσης του Βόλου

Παρακάτω αναφέρονται κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν και να

ενισχύσουν την θέση της πόλης του Βόλου σε τοπικό και εθνικό δίκτυο και να την

καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική. Αυτά είναι τα εξής

~ Η σύνδεση της πολεοδομικής ενότητας με τα νέα δίκτυα μεταφορών στον ελληνικό

χα/ρο (Εγυατία Οδός)

}i> Η ανάληψη σημαντικού ρόλου στην περιοχή της Βαλκανικής και νοτιοανατολικής

Ευρώπης μέσω της συμμετοχής στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

}i> Η εμπορευματική επανασύνδεση με τις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Για

το λόγο αυτό πρέπει να βρεθεί τρόπος να ενισχυθεί περαιτέρω η κίνηση στο λιμένα

του Βόλου

J
J

,

);> Η δημιουργία νέων και η ολοκλήρωση των υποδομών όσον αφορά τη χωρική

οργάνωση κυρίως στους τομείς μεταφορών, περιβάλλοντος και αναψυχής

);> Η ποιοτική αναβάθμιση των γειτονιών και των αστικών υποδομών ώστε να

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων της πόλης

);> Η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των ανατολικών και βορειο

δυτικών περιοχών

);> Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της βιομηχανικής ανάπτυξης και της

επέκτασης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

);> Η διαμόρφωση στρατηγικής καινοτομίας και η διάχυση της σς όλους τους

παραγωγικούς τομείς
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ο Π()λεoOOμικ:όc ΣXΕδιασμQς και t φυσΙοΥνωιιία mc σιrnοονης Ελληνικής πόλης;

Αναλυτικήπαρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΩΣ Βόλου

);> Η χρήση του δυναμικού του Πανεπιστημίου για έρευνα σχετικά με τα προβλήματα

που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία

);> Η υιοθέτηση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης στην επιλογή των χωρικών

παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν και η προώθηση εναλλακτικών μορφών

τουρισμού

)ο> Η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλούσες χρήσεις και λειτουργίες

);> Αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος μέσω του εκσυγχρονισμού των

υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων

)i> Η δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός"

πολιτιστικός-συνεδριακός, αθλητικός τουρισμός για τους οικισμούς του Πηλίου

)i> Ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων (Διμηvίoυ. Ν. Αγχιάλου) και η

μετατροπή τους σε πόλους έλξης τουρισπκού ενδιαφέροντος

~ Ισόρροπη ανάπτυξη του ΠΣ Βόλου με την εγκατάσταση μονάδων εμπορίου και

διοίκησης στις περψετρικές συνοικίες της πόλης

~ Ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μέσω προγραμμάτων αναπλάσεων (π.χ. UR.BAN)

με επεμβάσεις στα κελύφη των κτψίων και στις χρήσεις της περιοχής

~ Η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων με τη δημιουργία πλέγματος ελεύθερων χώρων σε

ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού

~ Η απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων όπως οι βιομηχανίες και η ψαραγορά που

γειτνιάζουν με περιοχές κατοικίας και τις υποβαθμίζουν

5.2.ΑΝΑΛ ΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΠΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ AΠEIΛEΣ

Θέση Ι.Σημαντική θέση l.Ελάχιοτη 1.Σύνδεση με την Ι.Καθυστέρη

στον ελληνικό χώρο επαφή με τους Εγνατία ση έργων

και )jyyro της ιδιότητας νεώτερους 2.Ανάπτυξη σύνδεσης με

της ως παραμεθόριος άξονες εμπορικών τους νέους

περιοχή ανάπτυξης της δραστηριοτήτων άξονες που

2.Κοντινή απόσταση Ελλάδας με Δράμα, συνδέουν την

από τη Θεσσαλονίκη 2.Πολύ μικρή Καβάλα και Ελλάδα με τα

επαφή με την Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκά

κεντρική και 3.Δημιουργία δίκτυα

βόρεια δικτύου

Ευρώπη συνεργασίας με

χώρεςό_η

Βουλγαρία, η

Ρουμανία κ.α.

OικtσΤΙKό I.KovnYή θέση με τη Ι.Ανυπαρξία Συνεργασία με Διατήρηση

δίκτυο Θεσσαλονίκη οργανωμένης Δράμα-Καβάλα περιφερειακής

2.Κοντινή απόσταση δόμησης κατά και με γειτονικές θέσης στο
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Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός και r φυσιqyνωμία t'11C σιΊηοονης Ελληνικής πόλης:

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

από γειτονικές πόλεις τα ευρωπαϊκά πόλεις τ/ς ελληνικό

όπως η Καβάλα και η κριτήρια Βουλγαρίας αστικό δίκτυο

Δράμα. 2.Έλλειψη

σύγχρονων

δικτύων

Ι Uaa<OOΙXj}y

Πρωτσyεvής Ι.Ύπαρξη εύφορων I.ΑπουσΙα I.Επώνυμα Λειψυδρία

τομέας πεδινών εκτάσεων αγροτικών προϊόντα λiYyω

2.Μεγάλη ποικιλία προϊόντων με 2.Ανανέωση έλλειψης

αγροτικών προϊόντων υψηλή ζήτ/ση αλιευτικών σχεδιασμού

3.Αυξημένη στο μέλλον συστημάτων στην

δυνατότητα 2.Μικρή παραγα/Ύής αξιοποίηση

εκμετάλλευσης του συμμετοχή 3.Ειδικά των υδάτινων

Σερραϊκού κάμπου ορισμένων προγράμματα πόρων

προϊόντων της δράσης του

γεωργίας στο Υπουργείου

συνολικό Γεωργίας

βάρος 4.Αύξηση

παραγωΥής υδατικών πόρων

3.Υψηλό σε όλι:> το Νομό.
ποσοστό μέσω των

νιτρικών προγραμματιζόμεν

αλάτων στους ων έργων

υδάτινους (Στρυμόνας,

πόρους Κερκίνη)

4.Περιορισμέν

οι υδάτινοι

πόροι

Δευτερογενής I.Κατασκευή νέου I.Ελλ",ής I.Εδραίωση και I.Περαιτέιχο

τομέας KOλυμβητ/ρioυ προβολή των αύξηση των ΤΕΙ, απουσία

2.Πανεπιστημιακές πλεoνεΙCΤΗμάτ σύνδεση έρευνας- ιδιωτικών

εγκαταστάσεις (ΤΕΙ, ων της παραγα/Ύικότητας επενδύσεων

ΤΕΦΑΑ) περιοχής 2.Προγραμματισμ 2.Νέος

3.Σχετικά καλά 2.Ελλιπής ός άξονα Σερρών· Αναπτυξιακός

οργανωμένη BillE σύνδεση των Θεσσαλονίκης- νόμος

4.AνωrrυξιαKά ΤΕΙ με τ/ Δράμας

κίνητρα βιομηχανία 3.ΕπέκτασηΒΠΙΕ

3.Απουσία

επαρκούς

σύνδεσηςτης

περιοχής με

την υπόλοιπη

χώρα και με το

εξωτερικό

4.Έλλειψη

σύγχρονων

μεθόδων

οργάνωσηςκαι

εξειδικευμένω

ν στελεχών

5.Ύπαρξη

αρκετών

καλύτερων

αντίστοιχων

ιώοων(ΒmΕ)
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Ο ΠολεοΟΟμικός Σχεδιασμός και r ([)\)σιovνωμία rnc σύηOOVΗς Ελληνικής πόλης

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

Ι σmνEλλάδα

Τριτογενής Ι .πανεπιστημιακές I.Ελλιπής Ι .Περαιτέρω Τουριστική

τομέας εγκαταστάσεις(ΤΕΙ, προβολή των ανάπτυξη των ανάπτυξη με

ΤΕΦΑΑ) τουριστικών σχολών ΤΕΙ και βάση το

2.Ύπαρξη πλούσιας αξιοθέατων ΤΕΦΑΑ και παραδοσιακό

ιστορικής παράδοσης 2.Πολύ σύνδεση τους με μoντέλo~

και φυσικού χαμηλός μέσος τις ανάγκες της υποβάθμιση

περιβάλλοντος προς όρος τοmκής του

ανάδειξη διανυκτερεύσε οικονομίας τουρισμού

3.0ργάνωση ων στο ΠΣ 2.Αξιοποίηση

εναλλακτικών μορφών Σερρών και σε λίμνης Κερκίνης

τουρισμού όμορους και

δήμους Χιονοδρομικού

κέντρου Λαϊλιά

3.Επέκταση

αεροδρομίου για

πτήσεις

εσωτεοικού

ΠολεοΟΟμική Ι .Πόλη χrισμένη σε Ι.Ύπαρξη I.Προγράμματα I.Έντονες

Οργάνωση κάμπο κοινωνικού ανάπλασης ανισότητες

2.ΕύκΟλη πρόσβαση διαχωρισμού 2.Περιφερειακός μεταξύ

λάΥω από όλες τις 2.Έντονα θεσσαλονίκηςω δυτικών και

εισόδους της πόλης κυκλοφοριακά Δράμας βόρεω-

προβλήματα 3.Ανάδειξη ανατολικών

στο κέντρο της ιστορικών περιοχών

πόλης μνημείων της 2.Συνεχής

3.Ασυνέχεια πόλης εξάπλωση του

φυσικού 4.ΔημιουΡΥία του αστικού ιστού

χώρου λάΥω νέου

μικρού Κολυμβητηρίου

πλάτους και η μεταστέγαση

κύριων οδικών του δημοτικού

αξόνων γηπέδου σε νέες

4.Αδυναμία ανεγειρόμενες

προσανατολισ εγκαταστάσεις

μαό

5.Ύπαρξη

αυθαίρετης

δόμησης

6.Ελλιπείς

τεχνικές

υποδομές

στους

μικρότερους

δήμους

Περιβάλλον I.Δημιουργία ΧΥΤΑ Ι .Καθυστέρησ Ι .Συμμετοχή σε I.Μόλυνση

και μονάδας η στη δίκτυα πόλεων της Λίμνης

επεξεργασίας αστικών δημιουργία σχετικά με τη Κερκίνης

λυμάτων για το ΠΣ μονά&υν διαχείριση του 2.Κίνδυνος

Σερρών επεξεργασίας περιβάλλοντος μόλυνσης του

2.0ργάνωση της ΒΙΠΕ αποβλήτων 2.Μεταφορά της περιβάλλοντο

2.Ατμοσφαφικ ΒΙΠΕ μακριά από ς ωτό την

ά προβλήματα την πόλη κακή

από τΤ1 ΒυΊΕ 3.Επανά1ρηση επεI:,~lYYασία
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Ο Πολεοδοuικά: Σ εδιασuό και r φυσι ωuία

ΑναλUΤΙKή παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

c Ελλ νι c πόλ

l

j

J

3.Ύπαρξη χώρων της BmE λυμάτων

οχλουσών που βρίσκοντανσε

βιοτεχΥιών αχρησία

δίπλα σε αδικαιολόγητα

περιοχές 4.Μεταφοράόλων

κατοικίας των βιομηχανιών

4.Έλλειψη στη ΒΙΠΕ

χώρων 5.Απομάκρυνση

πρασίνου και του στρατοπέδου

δημόσιων από την είσοδο

ελεύθερων της πόλης

χώρων

5.Παρουσία

κτηνοτροφικώ

ν μονάδωνκαι

λατομείωνσε

κοντινή

απόστασηαπό

Ι mνπόλπ

ΠηΥη. Ιδια επεξεΡΎασια

5.2.1. Προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των Σφρών

• (-Ι αξιοποΙηση ΠραΥραμμάτων αναπλάσεων και χρηματοδοτήσεων από το κράτος ή

την Ευρωπαϊκή ·Ενωση. προκειμένου να αναδειχθεΙ ο πολεοδομικός ιστός της

πόλης.

• ·ΕλεΥχος της οικιστικής ανάπτυξης των παραδοσιακών οικισμών περιοχής ΠαγγαΙου,

Στρυμωνικού Κόλπου και της παραλίμνιας ζώνης της Κερκίνης.

+ράΥ1>Ω KEρ"'Ι"'rις

Η Λί~lνη Κερκίνη στο Νομό Σερρών

• Αξιοποίηση χιονοδρομικού κέντρου Λα\λια με την βελτίωση και τη διαφήμιση των

εγκαταστάσεων.
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Ο Πολεοδο ικό Σ εδιασ ό και 1 υσ ωιιία

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΙΊΣ Βόλου

σ> Υης Ελληνικής πόλης:

j

J

• Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της Επαρχίας Βισαλτίας και του Σπηλαίου

της Αλιστράτης.

• Η αvtιμετώπιση των ελεύθερων χώρων με μια κεντρική συνθετική ιδέα, στηριγμένη

στη φυσΙO'yVωμία και την ιδιαιτερότητα του τόπου.

• Η μη αποσπασματική επίλυση τμημάτων αλλά ενοτήτων αστικών χώρων.

• Η απOKρuπτσyράφηση παλιών ρεμάτων και η επανασύνδεση τους με αvoίΎματα του

αστικού ιστού στη λογική των πεζοδιαδρόμων και πεζοτόπων.

• Η πλεγματική δομή των ελεύθερων χώρων.

• Η άρθρωση τους σε ισχυρές για τον χώρο κατευθύνσεις φυσικές ιστορικές και

πολιτισμικές.

• Η αναγνωσιμότητα της δομής του τοπίου μέσω της κατάλληλης εΥΥραφής του

δικτύου πεζοδρόμων και νέι»ν διαμορφώσεων.

• Οικολογική αποκατάσταση και προστασία προς απόλαυση του τοπίου.

• Τονισμός των φιryOKεντPΙKών προοπτικών Ν και ΝΔ και απεΥκλωβισμός της πόλης

από την περιφερειακή της οριοθέτηση προς την πεδιάδα.

• Διαμόρφωση των δύο εισόδων στην πόλη από Θεσσαλονίκη και Δράμα, στα

πραγματικά τους όρια, επί των ρεμάτων αντίστοιχα και προσημαίνουσες

διαμορφώσεις.

• Διαμόρφωση της τρίτης εισόδου από και προς τον κάμπο.

• Αποκατάσταση συνέχειας και οικολογικής ταυτότητας στο αποσπασματικά έως

σήμερα και τμηματικά διαμορφωμένο ρέμα Αγίων Αναργύρων.

• Δημιουργία ελεύθερης περιφερειακής λεωφόρου που ξεκινάει από τη διασταύρωση

της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης προς Βουλγαρία, εφάπτεται στο νότιο τμήμα της

πόλης και καταλήγει στην εθνική οδό προς Δράμα.

• ΔημιουΡΎία τεσσάρων ισόπεδων κόμβων στην περιφερειακή λεωφόρο για την

είσοδο στην πόλη από αυτήν και ειδικότερα έναν ισόπεδο κόμβο στη συνάντηση της

οδού Μεραρχίας με το δρόμο προς Nrypha, δύο ισόπεδους κόμβους (στο δρόμο

προς Νεοχώρι και προς Σιδηροδρομικό Σταθμό) και έναν ισόπεδο κόμβο για την

εξυπηρέτησητων νOΤΙOδUΤΙKώνπεριοχώντης πόλης.

• Δημιoυργiα ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση της περιφερειακής λεωφόρου με την

εθνική οδό Σερρών-Θεσσαλονίκης και ενός ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση της

με την εθνική οδό προς Δράμα.

134



J

J

J

J

J

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασuός και r φυσιογνωμία rnc σύηρονης ΕλληνικlΊc πόλης:

Αναλυτική παρουσίαση του ΠΣ Σερρών και του ΠΣ Βόλου

• Αναδιάρθρωση των αστικών και υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών της πόλης με

παράλληλη χωροθέτηση τριών τερματικών σταθμών στο ανατολικό, νότιο και δυτικό

τμήμα της πόλης

• Δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε σημεία φυσικού κάλλους τ/ς πόλης (π.χ. κατά μήκος

του χειμάρρου Αγ. ΑναΡΥύρων) αλλά και στο οδικό δίκτυο τ/ς κεντρικής περιοχής

με σημείο αναφοράς τ/ν Πλατεία Ελευθερίας και τους προτεινόμενους πεζοδρόμους.

• Αναβάθμιση της θέσης της περιοχής στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στο

διασυνοριακό χώρο.

• Προσαρμογή τ/ς περιοχής στο νέο ρόλο της ως παραμεθορίου περιοχής της

Ενωμένης Ευρώπης

• AνασtYyKρότηση του τοmκού οικιστικού συστήματος και βελτίωση της διασύνδεσης

του με το λο1πό σύστημα του Νομού Σερρών και της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.

6. EΠIΛOΓOΣ

Η πόλη των Σερρών και η πόλη του Βόλου είναι καθεμία από τ/ μεριά τ/ς και

με τον δικό τ/ς ξεχωριστό τρόπο μοναδικές περιοχές με αυξημένες προοπτικές

ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια. Διαθέτουν πλούσια χλωρίδα και πανίδα, η οποία είναι

κατανεμημένη κυρίως σε γειτονικούς δήμους, τοπία άπειρου φυσικού κάλλους και

ομορφιάς και είνω πάντα ανOιχtές σε οποιονδήποτε επισκέπτη. Φυσικά δεν τίθεται

θέμα ανταγωνιστικότ/τας μεταξύ τους, καθώς η κάθε μια ανήκει σε διαφορετική

περιφέρεια όπου ισχύουν και διαφορετικά κριτήρια.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τ/ς Αθήνας και το γεγονός ότι ο Βόλος είναι ολυμπιακή

πόλη είναι μια πρώτ/ς τάξεως ευκαφία ώστε να αξιοποιηθούν σωστά τα προγράμματα

χρηματοδότησης, να κατασκευαστούν καινούργιες κτφιακές και γηπεδικές

εγκαταστάσεις και να διαφημιστεί η πόλη παγκοσμίως, με συνέπεια την έλξη ακόμη

περισσότερου τουρισμού. Από τ/ν άλλη μεριά, οι Σέρρες μπορεί να μην συμμετέχουν

ενεργά σε αυτό το μεγάλο αθλητικό και πολιτισμικό γεγονός, ώστε να μπορούν να

αποκομίσουν άμεσα οφέλη σαν πόλη, αλλά μακροπρόθεσμα θα έχουν μεγάλες

προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικές ευκαφίες ενίσχυσης της θέσης τους στο

περιφερειακό αλλά και στο βαλκανικό δίκτυο πόλεων.

Η δόμηση και των δύο πόλεων με βάση το Ιπποδάμειο σύστημα κυρίως a>J..il

και η σύνδεση τους με το υπόλοιπο δομημένο περιβάλλον-αστικό και μη-δημιουργούν
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μια εικόνα γοητευτική, η οποία σε συνδυασμό και με το φυσικό τους ανάγλυφο (Πήλιο

Λιμάνι στο Βόλο, Λαϊλιάς-Κοιλάδα στις Σέρρες), είναι αρκετή για να τραβήξει τον

επισκέπτη και να του δώσει πολλές δυνατότητες αναψυχής.

Βέβαια, δεν θα πρέπει οι φορείς των δύο αυτών πόλεων να επαναπαυτούν στα

κεκτημένα τους και να τις «εγκαταλείψουν», αδιαφορώντας για τις υποδομές τους και

την ανάπτυξη τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να προωθήσουν όσο γίνεται καλύτερα

τις πόλεις τους σε εθνικό οΧλά και σε διεθνές επίπεδο, να αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο

ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στην περιφέρεια τους και να βελτιώσουν

ακόμα περισσότερο τις συνθήκες ζωής εντός και εκτός των πολεοδομικών τους

συγκροτημάτων.
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ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

911

Αρ. ψύλλου 102
18Φεβρουορίου 1999

Αριθ.1005450/46Ο10010 (2)
Αναγκαστιχη aπαλλoτρίωση ακι'ιήτου στην Κόνιτσα 1ω

aννtνωνγια aρχαιoλoγικoύς σκοπούς.

Olynoyprol
OIKONOMIΚΩNΚΑΙ ΠOΛlT1!MOY

Έχονταςυπόψη:

1. Τιςδιατάξειςτοu Ν. Δ/τος 797/1971 ηπερίανaγKαστι.

κών απαλ/οτριώσεων>ο σε σuvδυασμό με nς διατάξειςτου

Β. ΔJτoς 139/1971 ..περί της αρμοδιότητος των νομαρχών

προς κήρυξιν αναγκαστu<ώντινων απαλλοτριώσεων>ο.

αναγκαοτικης απαλλοτρίωσης ακινήτων προς συντ/ρη·

σιν ή ανευρεση aρxα:oτή'rων-.

3. ΤΟ από 13.7.1998 απόσπασμα πρακτικού οπό τη συ

νεδρίαση με οριθ. 35/27.5.1998 του Κεντρικού Αρχαιολc·

γικού Συμβουλίου.

4. Την 1107147/1239/0006,AJ4.1O.1996 (ΦΕΚ

92217.10. 19Ε6τ.81 KOlνηCΊΠόφασητoυ Πρωθυπουργού και

του Υπουργού Οικονομικών. σχετικά με ανάθεση αρμοδιο·

2 τήτωνστους Υψunουργούς Οικονομικών, αποφασι'ζουμε:

Κηρύσσουμετηναναγκασπκή απαλλοτρίωση ακινητου.

3 για λογους δημασιας ωφελειας και ειδικότερα για την α

νάδειξη. ΣUΝΤΉρηση και προστασία του αρχαιολογικού

χώρου Kαστελλioυ έκτασης συνολικού εμβαδού 97 μ~ π-::υ'

βριοκεται επί ;ης οδού Κανεβάρο στο Καοτέλλι Χανίων

και εικονίζεται με κλίμακα 1:50 και με στοιχεία Α-Β·Γ-Δ·Α

στο από 31.10.94 και με,AJΑ 2670 κτημ<πολογlκό διό-

γραμμα·πίναιι:α. το οποίο έχει συντάξει ο Ε. Μπαμπαγίω

γη και έχει θεωρήσει η nροiσroμένη Aπoτuπώσεων και

Συντηρησεως ΚΊφίων του ΤΑΠΑ lφιγένεια Γεωργοπού

λου Ντ. Αμίκο.σης 30.11.1994.
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαιώ

ματα κυριότητας ο Νικόλαος nρωτοπαπαδόκης.

Η απaλλoτριωση κηρύσσεται uττtρτoυ Δημοσ{ου και με

δαπάνη του ϊaμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο

τριώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνι;σεως.

Αθήνα. 2Φεβρουαρίου 1999
οι YΓ.o'tPf"OL

YΦ'ιf\.. αι<oNQI.ιtκΩH ΓιΟΛι11ΣΜΟΥ
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑ!ΕΙ!

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

AναγκασnKή απαλλοτρίωση ακινήτου στο Καστέλ/ι

Χανίων για αρχαιολογικούς σκοποί/ς .
Αvαγκcσπκή απαλλοτρίωση ακινήτου στην Κόvtτσα

lωawινων για αρχαιολογικούς σκοπους .
Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 653Π7 για το έργο:

~AΡτ/Ρ(a Δυτικής εισόδου πόλεως Δράμας-......•..•

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑ!ΕΙ!

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου όρων δόμησης

του εγκεκριμέ.νου ρυμοτομικού σχεδίου .. 12ης
Π.Ε. .. τοu Δήμου Αρτέμιδος.................................... 4

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού του

προύφισταμένου του 1923 του Δήμου Θάσου. στο

Ο.Τ. 3Ω, Ν. Καβάλας. ........•.................••...............•..• 5
Τροποποιησητου εγκεκριμένου ρυμοτομικού ~-δίoυ

πόλης του ΒόλουστοΟ.Τ.Γ2. 6
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

πόλης του Βόλου στο Ο.Τ. 1565 στις Βόρειες Συ-

vuU\~ς _....................................... 7

ΑΠΟΦΑ!ΕΙ!

Αριθ.1005191/45510010 (1)

Αναγκαστικη απαλλοτριωση ακινήτου στο Kαστiλ/ι Χα-

νίων για αρχαιολογικούς Ο1<.οπούς. .

ΟΙ Ynoγprol _
OIKONOMIΚΩN ΚΑΙ ΠΟΛmΙΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Μος 797/1971 ..περΙ αναγκαστι
κών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό μετις διοτάξειςτου

B.Δhoς 139/1971 ..περίτηςaρμoδιότητoςτωννoμaρxών
προς κηρυξιν αναγκασηκώντινων απαλλοτριώσεων_.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1Νόμου ΒΡΞΖι'1893 "περί

Ι

Ι

Ι ]

Ι 1
Ι ]
Ι

Ι

Ι j

11
11

'1
r
'1
fJ
J
!

r



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΤΕΤΑΡΤΟ) 917

Ι

IJ
J
J
1

Αριθ. 2300 (7)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

πόλης του Βόλου στο Ο.Τ. 1565 σης Βόρειες Σι.ινοι·

κίες.

ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.23 Ν,Δ. -περί σχεδίωνπό

λεων και κωμών του κρά1'ους.. όπως τροποποιήθηκαν κω .
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις ταυ Ν. 3200/55 -περίδΙOΙKητtKηςαnOKε

VΤρώσεως.. όπως τρoΠOΠOUΊθηKOν και συμπληρώθηκαν

με το Ν.Δ. 532170.
3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 όπως τροποποιήθηκαν

και συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 1018ΠΙ.

4. Τις διατάξεις του υπ' αριθμ. 183/86 n. ΔJτας.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερυ<ής Υπηρεσίας της Νομαρ·

χιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391 6'111.5.95).
6. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Βόλου.

7. Την un' αριθμ. 117/98 απόφαση του Δημοτικού Συμ

βουλίου Βόλου με την οποία γνωμοδοτεί για τ/ν συγκε

κριμένη τροποποίηση.

8. Την υπ' αριθμ. 20/10.12.98θέμα20γνωμοδότησητου

Συμβαυλίόυ Χωροταξίας Οικισμοίι και Περιβάλλοντος Ν.

Μαγνησίας που είναι σύμφωνη με την πρόταση του Δη

μαηχαίι Συμβαυλίου Βόλου, αποφασίζουμε:

Εγιφiνουμε τ/ν τροποποίηση ταυ εγι<εχριμένου ρυμο

τaμιKoίι σχεδίου Βόλου στο Ο.Τ. 1565 σττς Βόρειες Συ

νοικίες και ΣUΓΚΕKριμένα για τη μετσromση των O.r. και
Ρ.r. στη νότια πλευρά του Ο.Τ. με σκοπό την αύξηση του

Ο.Τ. με την προσχύρωση 10.56Τ.μ. διόη πρόκειται για μι

χρή μετατόπιση των Ο.Γ. και Ρ.Γ. έτσι ώστε να προσαρ

μόζεται με ης αντίστοιχες του Ο.Τ. 1557.
Η πρόταση αι.rτή φαίνεroι αναλυτικότερα στο πρωτότυ

πο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμαχα 1:500. που έχει

θεωρηθεί από το ΔJνnΊ ΠΕ.ΧΩ.ΠΕ σττς ... χαι αποτελεί α

ναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Από τις διατάξεtς της απόφασης αυτής δεν προκαλείται

δαπάνη σε βάρος του πραϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.

Η οπόφαση oι.rτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως κω ισχύει. από την ημερομηνία δημοσίευ

σης. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσης στην Ε·

φημερίδα της Κυβερνήσεως. ακριβές αντίγραφο του

πρωτότυπου τοπογραφικού διαγράμματος που την σιινο

δεύει. θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμή

ματος Κτηματολογίου και ΤοπογραφιΧών Εφαρμογών

του Νομού Μαγνησίας. στην οδό lωλι<ού 76 erti 15ήμερον
για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Βόλος, 1Φεβρουαρίου 1999

Ο Νομάρχης

ΠΑΝ. ΣΚΟΤ1Ν!ΩΤΗΣ
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E.ΘNIL<:O Τ'Ι'ΠΟΓΡΑΦΙιο

ΓΙΑ ΔΗΗΟΙΙ E'Il.H
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I'1ArNJHIAl

ΠΡΟΣ ΤΟ

tdU~ΙΙΡΙΥe.\JΌU ?υ'τ'ΟΤοΥιιωύ θ>'eδίσυ

6ΤΟ στ. ..1565' 6C1~ 'P.:χJ?.eoI~ .1υνolιι.ί,,~

roo

Α .Ν. 314./68 όJl"«.Ό

Ν. Δ. 1018!n.

Α Π Ο cD Α [Η

roυ

(~

του l-.ιcJcu

Ο Ν Ot\A'PX\-\1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

532/'+0.

Τι~ διαrόξl:.J,
,

pci:θn.uC!\J με ΙΌ

ΘΕΝΑ: ίOoIIOΠOίrι6ΙΙ
ι

Ε.χοντα5 UJT~n:

~ ΤΙ5 διαΙ:άJι=.ιs του από Li/1/Z3 Ν.Δ. "Πι'.ρί ~ίω>' J!όJtUl'/

uQl υωyωv του U'jJάτοιJJ' άιrιι..D ~OJtoIri.'Vrιuι. uai_.

6uιΡ9rι.?ώtJrιu€. ιrc.rαδe.ue.sτφ.

11.5 Οια.rάJι=.ιs·· του Ν. 39..00/55 ΗJfEfi δΙΟΙΜι:ιυή" αJtOυΙVΙfώ-

etl1D~ όJra.o 'I"'j'O!1'OJ1'OI n.9rιuau <-LOJ 6Uι(Jt)rιριύθrιtlαv μ e. το Ν. Δ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/νση Π.ριβόλλσντσς X"ρσTα~(άς

& Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Κτηματολογίου &
Τοπογραφικών Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 76
Πληροφορίες:

Τηλ: 47623 - 47622
Fax: 47623
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4) 1'5 δ,Cιτάόε.ls του UJ{ αρ'fj.ι. 183/86 rr.Afr.os.

5) Το\! ΟΡόQ.ιJ16\-,ό E..6<ιJTC?IU':'S YJΓrtιrCsias Τη5 .Νοι,.ιο.φςiαs

...λυroδ,oίυrιδY1.5 !1ao"n6iα.s (ΦE.~ 3'11 'ΒΊ Jj -5-'(5) ,

6) 10 εoυιu,?,y"-IJΌ Ρι.Χ(ΟΤΟΥ'υό ",χΕ-διο 'J?,c{Jou.

ιr} τrιυ UJI CI'jJΙ<ϊ1ι. 1Η /98 αJfό,lΟ6n' Δ rιγoιιυoύ' 2.ύ~OιDiού '&-
j]Oύ με crιυ οποία (fΨοδοτeί. J'Cl U1ιJ 6<fjuειψ'\,EVn

ΨOJl'OJIο;n 6rι .

8) Τ,ω υΠ' αρ,9μ . .'iO /10-19. -98 Θι!ψα i5 ouωι-ιCΔά:r16n του luμ-

ι,uJiσυ X,,-,,?orciia5 Ο,Ul6μού υαι 1q>'.&ωουτCJJ JJ. )/αγ.mδίω
0It1.J είιJω 6uμqoJYn με crtu Jf?όrΟ6rι τού Δn.yoυυCΎ

.~.ιψtoιDίaυ 'P-Jό9aυ.

[δυ?ίι)ΟύΥΙ .ιrιυ ηοποποί nSrl tOU EDUWpl'f'iIlou ?υγο-

WY1UOU 6χεσίΣU Ί3ό9ou 6ΤΟ ΣΤ. 1565 61,s ~E.IES ~U1IOI-

uies ιια.ι 6UOUE.u,?'yeua δια mU ΥΕ.τατα//6η eωι or15'
'Ρ. Γ. α;rι οόι:ια. otJeuρcι Του. ο.τ μ ίο 611071ό σι\) a'-l:frιsrt

ΤΟύ στ. f-'E. crιu ηΟ6uύ'jJClJ6n 10.56 c.y-. ι dlocl 1ψόυει=ι ο/α.

Ι, . nr ''''Γ .r'up rι \,E.TarOJl I6rι ιωι _... ::s ...... ΞιδΙ W6TE. VQ Jt'P06CΨ'.
f'OJeTαI" Υε cis acr:/6TOI?le.S ΤΟύ 0.1. L551.

11 ~c.α6Tl αorrι 'ί'αίUδΤα.ι. αu::LJu::ruόζε,?α 6ΤΟ

:rρaπ.όζU1lΌ ιo.tΌό9αφUΌ δίά6,?αΥΥα .Υι:. ιlA;yαυα 1:500, Jt'OV έχει

tJEιψrι9E.i =0 roιJ Δ{ι.t.ιΊ. JίE.XΩ.JίE. 6CI-'. ,υα/ αιtWεί

λ 1Γ Ο ώΑ L Ι ΙΟ Υ Μ Ε.

=C6JfCt61Ό ι.ιίfas U1S QJlόqa:6rtS αυΓΠ~ .

J11'ό CIS SIα:rqf~Is CrtS aIΓό<faSrtS αυτrιs Seo' -rrpouα2JeΊ-
GCLI 8ωrό.lm 6~ ~ιrω Του :J(roUnt:f.!qj,~ = Δnμσυ ΈxΩCV. (

11 α/fόqα6Π αvei1 ιlΌ: δΠ?Ο61~JJcί 6I:J1\! L;ny~,?ida rnS •
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- Eυcι ceσroό?αqιυό ιlΊ"γΡCΨF

61:. u9iy= 1: 500

r]J:0lιJQΠO;n6rι:
ί] Δήμσ 'Μου

r E6UJ1. ~Iα.uαrή:
r -Φ ..5.υ.

-:/ψι. aρ 9Ιε.ί ο

tJ -xE.Qi;m. 'EόiF·
'J -.~έ.vη eΊ~rι.

J
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tj
J

J,: ~.
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Ι. /(ugEfurιseω.s υαι ι6?ύει aJfό c:ηι! rιΥe.,?,,~nιi\α δΙΙ~06ίευ6rιs.i -ΛγΒ6ω5 f'cι:ά ι:.nύ διιyσ βίευ6rι cn5 Jrα?αJ6i1S q:c:nu Eιϊrι.

μ8(ίόα U1S \ώ~ερΙ;;;6εωJ. au?IQes ωχίδταψο t.ou π?ωco-

Il ωJ!'οU COJfOJI(C!9 L.vou διaό?CΙΥΥατοs JΓOU U1V 6U110be.ύδl ίJQ

cιVaρcn8ei 610υ Jfiuaua σ.υα~OιΙXΎ6.eιι.rι τού Τμι'ψa:rΟ5 I6:rι.

~Ί μωo.'Jοοίσυ uα< ΤQJ1"ΟQ?αι:,ιιιών [q;CXf!'C~ιu,/ του j{oyciJ )λαγιm-
Jl 6iaS, 6αΊύ c8ό Jι:J)uoύ :[6 EJri 15 nyt'i'av σια να .!Jά.-

&,υv 6ιWβη σι cuδιαgqό μe.ιJΌΙ.

Ι,
, J

~]



,

•

,

..

Ι

. ,-.'.

,

>.

ι

\,'.ι~

Τ' . "::-'

,'. '"
.-

__ ο

....
'.

Ι ο. τ. 15571

., "

" .

-- _.'-'-:

-F
"'~ ". ~ ;

- ~."

''- . .. i.

"

"

.,

----" _:

1565

-

.'

σ. Τ. 1δ64

15671.....lο.τ.

ι·



-_._- ΜΕΤΑΞΎΑΝΑΤΟΜΙΣΚΑI..\γΣΗΣ Παραρτημυ.τα

1

Ι

Ι

J

J

J

J

Παράρτημα 2 (κ,φ.3)

ΦεβQ. 1859. Η πόλη του Β6λου i'.(tΙ η ε:τ:ικταση της:

(F.Q. 195,586 Ι-Ε. 112. έγγραφο 1.3.1859)

Alluding ιο ιπe Regulation which allo\vs a Fortrcss a. cerιain space upon Iλ'hich πο

buildings can be establίshed. Fuad Pa!iha has stated that as ιπι: inhabilants οΙ Νι..... Υοlα
showed a ιJisρosition το encroach υροη that space. ιπι: prohibiIion ίπ quesIion was issued.

Fiγst of 311 there is πο fortress at στ near Volo. What ίs 50 called is a mean lίιιlι: Iown,
220 yards squ"rc, enclosed by an ill·buiJI crcneJated wall, varying from 15 ιο 25 feet ίη high,
according ιο the inequaliIies of the ground and flanked wiIh Iowers aI irregular dίstances. Ιι

is situated aI che bottom of the !υlΙ at a dίstance of 300 yards from the shorc. The half of
Ihe souch wall contains, conIerraneous with the eastern, has been strengthened and pierced
with Ι5 embrasures, and Ihere λΓ!: 5 embrasurcs ίη Ihe tower λΙ the south-eastem angle.
Νοηι: ΟΟI small guns could with safe~' be fired from these embrasures. as the waHs would
crumble under che concussion of a heaνy discharge. Οη ιπι: East and North sides and part
of thc: West is a shIIIlOw ditch. useless for military serνices. 3.nd serνing only as a reserνoir

for stagnan! waler. Ιπι: fertile 50urce of dic~.ιse within !he waIIs.
The siιuacion of thίs 50 ca1led fortress \\'35 ποι weII chosen. 11 commands ηoΠf: of Τπι:

land cummunications and as ιπι: waIer 3Ι ιπι: bottom of ιπι: Oulf ίs very shoaI, Ihe anchorage
of large vesseIs is scarcely wi1hin range. The space between ίl and 1he water edge is coνered
with λΩ assemblage of mean buildings. shops and houses, which. separaIed from the 50uth
waII by only a few feeI, λΓ!: uDder ιπι: \'('ry muzzIes of che guns and would possibIy intercepl
their fire.

If Ιπι: Turkίsh governmenl really considers the pJace ίη quescion a Fortress and ifbe any
meaning ίπ Ιπι: Regulation referred Ιο by Fuad Pasha. these buildings ought ηοι ιο be wherc
1hey are. Βυι they λΤ!: sli1l adding to Ihem and a good-sized store IaleIy begun Ihere is now
nearly finishcd.

These ouildings λΤΙ: known as "ιπι: old magazincs~ and 1he insufficiency of them for 1he
lncreasing commcrce of Ihe Iocali~' suggested thc thought of a new cown. Ι am lold that
previously ιο acIing οη ιΠίs though1. aJl Ihe necessary preliminaries were gonc Ihrough: Α
government engineer was sent here. ιπι: gτoundwas surνeyed. a plan was given. a ,;Iear space
of 650 yards was reserved for che fortress.u consideraole sum of moncy was pa~'ed ίπto the
ρτίναιι: purse of ιπι: SUl1an, and <ιη Imperial Firman was ootained, and ίη 1844 οτ soon afler.
building was commenced.

Ιη my dispa1ch ηο ΙΟ of 1πι: 3151 December 1858. Ι poinIed οω some of the <:\'ίl effccts
which have resulted from Ιπι: order 10 cease building. TΠίs order was ποι suggesIcd ΟΥ

reasons of mili1ary necessicy and to m~' judgemenI ίl seems 10 Πλνι: bcen 3.1 variancc wich
sound poJicy, whilc ίη Fuad Pasha's remarks Ι find λΩ enor as 10 facls, Α sIone pillar was
crcc1cd below πίΒΩ water mark, to designare the lίmίl reserνed 10 Ihe Forlress. The ncarcsl
housc does ποι approach within 50 ~'ards of rhs ρίllλΤ, while Ihe town. as ίι increascd, was
slrelching off ίπ the OPPOSi1C direclions.

lf Ihe goνcrnment entcrlained ωη~' suspicion Ιπλl any disloyal feeling prevailed amongst
Ihe inhabitanls of Ihis dislrict. Ιπι: besl polir:y would have bccn 10 encourage ~' all means
Ihe building of a 10wn, wherc thcy \\Όuld be conccntratcd wilh Ihcir families and etfecI$, and
where 1hey would οe kept ίη 3We by the prescnce ο! a single sloop ofwar. Whereas they 3ΓΙ:

nQW distrίbutcd ίη 1he surrounding \·illages. mosc of which arc difficul1 of access.

•

The site ο! New
of drainuge, building
shoal. shipping cann(
a mile and a half. Ιπι

wiIh deep waIers ..... ίι
Here ιπe Ancienu w

οΙ Pagasa, Ιπe tr."cc:,>
aDd boundary οΙ wal!

The irκ::reasing Ιτ

such as New νοlα.

withholding rhis pcrr
elsewhere. στ Ιπe entl
seήοus evils which w!

Ι have (ully discu$
ση the oc:casion of πί

greal value 10 ιπe f.
senIimcnιs.

(Aναφ<>Qά του m
25.2.1859)
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εaι_l\.: TρoΠΌ'πoίrιcη της' v'Π αΡιθ8411 /15-12-1992 ιr.rόΦcσης Νοuάοχη {o!.ιryνησ{ας u1rEC t
ΤΡσΠ"Ο1Τοιricεωc; Kcn O\.Iμ,II,λη;ώσc.ις τών δια,~εt::ν πεο( ΟΡιιν δoUΉσεως cc1j

Δήμου Eόλou κλπ NOι.toυ Μι:::.wησίας.

σ N(J}ι.A?!ΞΣ. ιMΓNEΠ.<l.Σ

Εχοντας uπ6ψη:

1)Τίς διατάξ!::ις τού ωrό 17/7/23 N'.Δ.~ΊTεP( σχεδίων 1'1'C~V κa: ιι:ω-~ν του ΚΊ..,:; ...,.,· ...

omuς ΤΡΟ'ΠΌ'ΠΌιή$ηκε Imt <ΤJιrιrληp.;jeηΚΖ μετcryενέστε;:α.-

2)Τ(ς δια:ro.ξ!Ο.ιc; του N.J2GO/55 Πvερ( διaικπτιl':f,ς α'Jl'cκε-.ιτc~ Πoπtι.:ς' cCQ1fQ

1Γοιriθη'<nν κa.ι σuuπλn,ιUeηKαν ι.ιέ τό Ν Δ 532./70.-
3)τίς διατάξεις του A.N •.,1LJf3,Q1!tιJς' ΤP0'IfΌ1I"oιτ151,\ιc:αν Κ::Ι C\Ju'Π,\r1ι::ώcηκα'J \.ιέ τό

Ν Δ 1018/71.-

~)T(ς 5ιατάζ~ις τσύ υπ ttCl8 183186 Π.Δ/τος.-

5)τ6ν Oργανισuό EC'..πε:::n!Giς !!!Τ1ρεσίας της 'Ό;.ιαcχιακ1'1ς Αυτοδισί 1'1Cηι; !ο!!:ιγνησίας

(.ΕΚ 391 8'111-5-951
6)Τήν uέ' αριΘ 52368/2143../29-7-1985 aτrόφαση !1TCuσyoV ΙΟΠ ":rεoi εγχ:ρίσ~

Γενικcύ Πολεοδοu\lccύ σχεδίου τού Πολεσ σμικW Σ:VΓκ"στr;uατaς τών ΔJ1UQIJ

Βόλου ..,,'f Ιων{ας "σπω; ΤC01fC1TCιΙ;6ηκε μετcryενέστωα UΈ τήν ωι.6ι./2f:,.J-Α7

cr.rόd;::lσ:Ί Y11ΌUΡYoύ ΙΟΠ_

7)την υπ αote8l..11/15-12-1992 α'ΠόΦοοη lloUΆΣx.rι M!r(νησίαςΙΤ:rε,:ι{ τσσ1ΓΟ1Ttnήσεως

και σuιrrrλnι::~ τών δια~εων 1rεPί a~ν δσμήσεως τού ΔJ1UQIJ %oλΣU πού

αόσ~α τόν σwτελεστn Scunoεωι: 1Cat τιi υdιn τι;'ν 01κcδο!Jώv."

8)Τήν 78/96 crtr6Φαση του Δημοτικού [uuSσuλίO\J Εόλου.-

9)rι;...; υπ αgιθ 10/20-6-96·~e:..!CL 3σν ~aM't!1oη τού ΣUuSQlJHO'J 1ί.ιρaταξίας

Οικιouού iQt !IεpιβCΊΛΛoντaς BΌuaύ Mayvησίας

ΑΙΙΟ<!ιΑ.ΣΙΖΟ!ΜΞ

ΤρσTiοtrotaύ'ue: τ{ς,πτrσ::γράΦouς1 ιι:αί 2 τCΎ !iQecau 3 της υπ αριθ Sl.11/15-12-9Z

cr.rCιOaσrιS'!fo~xη M:ryνησίΊ:ις,oί οποίες I%νΤ1JCCLθ(οταντα.ι,ωc; αιcσλcU6wς:
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Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ WJΉHDAL

. ~rιόΨιι.:.

ζτ~~.
ο).τόίiN...960119 (ΦΕ< 194.Α) ΚQloδ;ιιό'τUJQ τοάι::θρο

2·πσρ:'"Ζ'"ά.·... CM:ou. όπως ιoχiιt: σήμr;ρα,
.151τω ΠΑ'μΣ·Φ. ~0I1Q.9.96 (ΦΕ< ~17.9.9θ)

ιicί ά&κόtcρa τα άρθοα ,.. 2. 5, 9 ιιι. 1 Τ OUΤCV.

:i..:..2}~7iι: Oά:~πoω:r..;.η ~3129.1o.~~ πιι::
~~oδcuicς τou Δz'\μcu 8άλou.

. :n TηvΜCoP~~19S6 Anό:poση τouΔημοτ8<ού Συμ

~ Baλcιu="-_

..) τι;ι Yeνoνάςότι σn(ι τ/ δημιχιίEuαη της nσρoύσσς δf:V
ΠPOιαν.εitaι δanάIιη σι!: l5άοοι; τou -.φατικσV nooCπoAcyι

σ:μQ\ι ιeιι::ι:ι: τou αιu:iσυ 0.1Α
S1 Τη yvωμaδό'τ/ση μι:~. 1S131.1Q.86, (etιJσ 10) του

ΣuυδcuλIou Xωootcξiας ιι;αι~(ΣΧαη του

Ν.. Mσ'yYηoίaς κc.βώς ΙΙΘ tT'JV οσήΥηοη τ/ς ΔΙνοης nω.

Xι.ιoιπaξ'iQς ιcaι ΠaλεΌδoμ1Κών ~ ιιι: πowτ.

263213.1.10.96, οι σnoiEις oιιuΦωVOUv ue την 355196
Anόφσση toU ΔηIJ(JtlltOli I.ι.ιμt.ouλiou βόλου 110.

6) Τις noλcoδoμuttς, ιn.ιd~ ασθηnxtι; Ι{(Ι

λoιntς ττιπικtς auvθι'μcEς τ/ς nφoxi',ς totI Bάλσu lCOt

mCΙΔΉ IIrιόoXCI tν"nNo rιρόβλημa oτόθμeι.ισrις "ςQI γιο την

πooστooίQ 1011 π:cριll(ιλλoνtoς. σnQΦOOiζouμc:

ταν l{QβoρIαμό της cmφαvtQς ιπφioιι. ανάλοΥσ με: τη

χρήση tOtI. η oιιoiσ. θα αvιoτoιxεiοι uia (1) αnσιτoύuεvrι

θtoη στόθμcuaης, μtσι:ι στα δι::ικn'r.κό άριο; totI Δi\μou

θQ.\ouσJjμφωνα \lC την urτ' σρ. 3SI96 λπόφαση tou Δη

\ΙΟ11ΚΟ1.ί ΣUμ80uλiσυως ι;uΦλo\ιθως:

τι Για κστσικiσ. IIia (11 θέαΊ στt:eιιcιισης σ'ο'ό Cl«Itό

(1 (0) 1".\1- mιφσYciσ,. ornρiou.

2\ Γιο yρσφciσ (ιδιωτικόή δημόOlα).τώΠtΦ;.QOΦQλι

CJtIΚt.; ctαφeitς.ραδιοφωνιχσύ;στσθμούς.ιισrooτι'ιμστo

κοι ycνικόnαρι:μφtρciςXΡΉσtιςμία (1) 6tQη otόθμ.ι:UΣΗς

ανά πCΝΉνrα (~\ Τ.μ. tmφαvtiας ornpiou.
3) Για υΠΙΙΙαΥορέςtρoφiuωvή όJJ,ων cιδώvιmι l1Qλuκο

ταστήμστα μία (11 θtoη σ-τάθμtυσης CJ\Iό (iκooι (20 1.μ.

cmφανcίας Κ1'ΙΙιίου.

4) Για (ατιατάοια. ΖΣXQΡOnλσotciα, αναψυκτήρια 1<01
~CVlKό xρl'jσεις ανα~υxής μία (1) θtση otάθμcυσης ανά

πCΝΙΊντσ (~OI'Τ'\I- mtφavcioς ΚΤΙΙ:Ιισll.
51 Γιο Κί:ντρα διαoκtδασης μία (1) θtση O1άθμtυσης

ανά είκοσι (20) "μ. tmφανεiαςΚ1'IPicu.

6) Για xωρσUς ouVΆΘΡ01QT1,.κοινού (Si:mpσ. oανt1μaτo

ΥρόΦους. αίθοuοcς σιιγκι:vrριi)σεfolV)κτίQα nαλιτιot\Κών

ΛCIttIuρytών (I!ιΙΙλιοθήια:ς, αίθουσες εκθέοεων μouι:ιciσ.)

(μπoρικ:tςcxθέαtις και λοιπές rτcραμφι:ρι:ίςχρήσεις μία

(1) etστι ιπόθμcuσηςανό π~ (~ Τ.\ι- εrnφaνeioς

1mPicιu.

1) Για \IOOQΚQIIciσ., ιcλινικtς, θερan~ρlQ κλπ. μία (1)
θtαΊ oτόθμcιισης ανά tξ! (6) ~Nες.

1

r~ .>(~~Γαγηρcιcqιι:!ιi' όαuλσ. .«ιιτιιιocμφcp!:i,. ~C,,. I/iα

~ . ·--"Em~inι)io.j:~μcτ/XPI'ιάfι ~ ~1) θtσηgt~ανά~c~Ι1~ ιάινι:ι;.
.-......~.θα. -' - - - Γ- ..- (11 σ~ιjμcνη '_.9J Γιο πσ6ι<οίις σrae...ouc;. cιαaδcuti'lρια.(ιδιωt'J<Cι'ι
ΤOtI;':'l:~.....s;:σ=π:~ πιι:: ΠόλcΩςτοιι δήμόόdσrσιx~ICQI μtσης i:xnσiδctιαις κα λαΙΤV;
~εωόu:κ.~όiαι;:. ~ noPC\l~dι:; XΡΉΣc:ι; μiιcι (Τ) βtcη σtόθμ.cvoηι; σνά μiσ (Τ)

σίθσuoσ. . "f' - , ~

ΤΟ) Γιο ανώttρQllαι αYώ'tcmι cιιnaδcιmι«ι ιδρύιιQ1Q μιο

(1) θtσt1 αtόθμcuσης ανό (ι{ατό (100) 1.\1- αnφσvOcς 1m-
piσu.' : --

111 Γιο yυμνooπήριa. Vfιncδo CΒΛσnι:nδ>ών, f:V γt:oJQ

oθλrιtlllt:ς C'tκσtOσ'tόσας μΙα (11 θtoη Iπόθucu::Jl'lι; CYIl
δισι<bιxι 1200Ι t.1L Σταν σριιθμό των θtocων noιι πρcιW

eτm παoσtiθt:τaι μία (1) θtση ΑvΌ δcxαntνtc (15") etcc:ι;

θ!:αtWoι. cΦόooν νια '(Q ιιπόΨη ιιπiρoQ ή φctCOTάcc:ι;

~~ς-

121 Γιc ouνccvciα αιm:ικMιtων μίσ (1) θtcη στtBμco.: •
σης CI'<ό Φ'άVtα (30) Τ.\Ι- αl1Φ<m.iaς.cτφiσιι_

Τ.3Ι Για 1Iιιoμηxανicς. 8ιotqνicι;. mαyyeλμ:Irucά wvc·
αtήι:ιια ICQIΛCΙnb; ΠΙΣΙXΜΦCΡCIς xι:ιι'ICJΘι; μίCI (1) θtoη αtόε
ιιevcιηr; cνά tJ«Πό (1001 Τ.μ. cmφανciα; ιπφiσu.

14) Γιο cnoθήιςr;ςχωρίς προθι';ιΦς.eγιαnaιπόιπ:ςΧΟ'ο'

δΩc\ιnOρiDtι \lQ (11 θtoη otόθμtuσης-ανό διΦι:όσιCJ (2C{))
Τ.\ι- O'1IPCM:ioι; ιmpio.ι.

151 Γιο ξcνaδαxt;iσ \«D cΝγ~τouριcιnιctςtyIIIΠα(Jtά

σc:ι:; μία (1) θtση στόeιιevoης ανό rri:νtc (5") ιιλivr;ς.

16) Γιο μrνόλααι.ιτoιιίotητQπρσtti..tctaινα~η

μ:ιφόttρη(~ιmρiσιι oc 1.\1- ιιοιι αναλσΥti σε μία

θtση Ot'όθμt;vσης από roν πi_σ 5 1011 Π.Δ. 35Q1$6.
mcδή hc:ιι θα nρσιMπoι.ιv ncι:ιooι!m:oc.. Btt1t1ς O1Ce·
ΙΙWΣΙΙς 'tια ><aλUtι:ρη cξιιnηρCτ/ιΠI των ιmρiων.

Η~ πιι:: noι:ιoiιαrις σρxiζtι αιό την ημeρσιιηνία 11110

γρc:;ιής ΠΙΙ::. ο. CllΚQδoμιxtς άδaσ; ΠOtI txouν cxΔCθεi 1It
χρι την κιxU τ/ς πσρoιjαης (Κ1'dιoUvωι ή σναθtωOOύlι'to.

χωρίς ΣUΞΗση OyIlOU ή cmφovtiας r\ aλλσyής χρήσης totI

1ΠIQiou. cMιφωνσμc nς πρoισxiιcιtισeςδιαt*ς. E..'tiσης

ι.ιt n:: "ρoIσxι:ιcuσες δtι:mξ~.ς ι:ιιδiδoνtaι. r;κτελcύνπ:ι

ΚQI ~~xωρiς αύξηση totI όγι<ou ή της cmφc

νciσς r\ της αλλαγής xρr'ισης wll ιmρίαυ ιa:2I ο. όδCΙtς,CQO·
OQV~ την lσ",tIί της naρoύσηςαnόφoσης':

α) ·E~CI uool5ληθclσχι:n1!ήI!ίtηση στην αρμόδιαunηpt

αiσ. IIC όλα το σχtδια κοι δισΚlaλιιyητικά fTOtI αnσιτoύνtol

από 11 oιιdtς διaτάξcIς νια έκδαση αδcicις (π,.\J'ιρης pt
λσς).

151 Αν η οικοδόμηση txeι ouμφωrtηθεi μtxρι την ημtρι;l

cΝΆρΞcΩς της ιoxUoς της απόφιJσης μ.c OU~pQ,

φική πράξrι "QI
γ) Αν aφoρoύνσvtγcρση κnpiσuγια το =io έXcι προ

lCfIP\JX'fti QΡΧItt:κtOYlκός δταγωνιομός βάotι τ/V με: οριθιιό

Ε279δΟ11665ι30.9.1970 (Φ8< 6488) Απόφσσης

ΥΠOllρΥούΔημσι:ιiων'Εργωνήμετάαπόπρόσκλησηεκδή·

λωσης cνδιoφtΡOlltol;l!oocI tou όρθροu 11 παρ. 5 του Ν.

716m.
Η αnόφσαη cutf\ να δημοαιι:ιιθάστην Eφημ.cρίδα της

Κuβtρνι\σcwς.

eόλoς. 31 Οκτωβρίου 1996

Ο Nouάρχης

ΠANAΓlQ"T1oIIIΚOT1NΚlTHΣ

λt10 το ΕθΝιΚΟ ΤVΠOnoAΦI!.JO

L_~ _



ΕΦΗΜΕ?!Σ ΤΗΙ ΚΥ8Ε?ΝΗΙΕ2Σ (TEYXQI TE'TA?TQ\ 2913

Οι CII""ι;.\εστές::ιιιτοl θο ισχύσυναια αlκοδσμικό ttτDό

γωνα στα onoia ιδιcκτηοιες naασ':(tojρoιJv κατά χρήση ι.ιε

ouul!aλaιoyaaΦl!<l\ πσαξ!'! tQV υnoxρι:ωτucό α"ΆΛUnτo

Χώρο "tCυς σε ΚQI'Iή χι:ι'Ίση.

- Οι mo πeνω noρσχωσσν/ενσι Xt:!tI01 θα nρtncl να ano
τι:.\oιJv εvIdo σύνολο I(QI V(I tfνφ εν μ.tρι:ι σε εnoφ!\ ι.ιε

τους ειrγKεxριutνoι.ις ΚQινόxPηστouς xώJ)Qυς που προ

1!λtnoν1CΙ οπό tQ οχtδιο πόλεως.

"Al:,eQQV lον

TρσnαnoιoύIJC τα όρια των Toμtωv Ι και 111 των oιιcσπέ·

δων των oα::ιιtνων ος τ/ν cvτΌς ΕVr«:>CQIIItvou PUUOΤo\'lI

ιcoύ. ΣX«iicu ncolC7Xl'\ πόλε'".ος και Δ!ιμou θόλου όπως δα!·

ν~ στο σπό 21.5.199<: οπό τ/Υ Πρσισταμένη m και

πε Ν. MayνtΊoίας θε~ηι.:t'lα oxcη"ό πρωτότυπο διό.

Υραμμc oε><.\!ιιaι<α \:!500 και κσ:Ξ!ορίζουι.ιε cιπόως ~:';ς:

TOM8t;

Toμtaς Ι Ορ!ζ=η π~ιoxή που "ι:l:'ιιo:λείcτaι με-;σξύ.

των oδ<;ιv Πcnαδιaι.ιόντη, nO'IQaι.Jv, Αριοτοτέλους. θσ

σΆVΗ Γοζ(}. KoutQQt.\ιo. AVΑΛΉιιιεως Γκλοβάνη Γαζή. Ι

Κσρτόλη. λλ~ά'lδρας, Περocιfoύ Παι:CΛΙO.

Toμl;cς 11. Oρ!ζcτoι η nι:::;ισι:ι'ι που nερικλι;lεταΙ\lt":"αζύ

των οδών Πcπoδlaι.ιάντη AδμήtQυ τεθλαoμt'vη Αριστοτέ

λους. Πσvσcι.Jν και Αρ,cτοτt.\ους naγcct:!v AνCΛήι:ιεως

Kouτoct.\sa. ΓσζιΊ θcσccνη KCΙ Kαuτσσtλια. KoU'tQt:t.\so.
Γ. Δι'ιμou Kύnρσμ Πουοίου. Γκλαβάνη ΑναΜιιιεως 1(0'

Γ~CYη, Αvoλ!\ιιιεως nccoc:ιfooJ. λλεξάνδσος 1. Κα::!'

τάλη Γαζή.

Toμtaς 111. Ορ!ζεται '1 πεοιοχή nαu πι:ριι(,\ι:ίε":αl μι:roξύ

των οδών Παπι:διαι.ιάντη. ΑδμΓΙτου (τεθλασμένη) Αριστο

τt.'ους. ΠcγcσΏV Aνaλήιιιε':.:ς K~tλια. Γ. Δ!\μου Ζό

xou. >(cι Kύπcσι.ι. Πομρίου Γκλσ5CΝΗ Ανσλ!\ιιιεως Πει::ι:αι

lΙού. Παραλία Φιλιππίδη.Γ. Δι'Ίμοι.ι.

ΆοΕοον 20ν

Κσθσο!ζi::υμι: τους συντελε:πες δόμπσης κσι τα (ιψη

tΩV oικoπεδιwν των κειμΙ:-,ων εvtός του C'("cιroiut"ou ρυ

lIστoμucoί: οχεδ\ομ πeλεως Δήμου θόλομ ως ~ής:

TOMelr

15ι.ι

22ι.ι

19.511
17.5μ

16.51.1
16.511
16.51.1

"u

1.20

0.80

0,60

!ι.ιvτι;.\εστής

δόι.:ησης

370
2.<0
310
',00
1.60
, ,<Ο

"",Η

22ο

22ο

19.5μ

11.5μ

tΔ

3
'7,.
"

Τομείς

Ι

11

111"
IV

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΞJΙ

ι'Jjιθ. β.411 (6)

τροποποίηση και oυμπλ!1ρωσT'l των διατάξεων rn:p! όρων
δομήσεως tau Δήμομ θΌΛΣU Ν. Μcyνηc!cςnou c~ρό
ταν OμVΤι;.\εστ/ δοι.ιήοεως ι<:σι τα ύψη tCoIV OΙΙCOOO

μΏV.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗ! MAΓNHLA!

'E~oντας υnόι:ιη:

1. Τις διαιό,ξεις του Π.Δ.lτσς 17.1.1923 όπως ΙΙΙ::σΥε

~εoσ tροnοnοu'\6ησcνι<:σι συμπλnσώθι1σtr\1και ειδικώ

τCΡΣ 1'0 άc€l:'α 9.
2. Τις δΙQτQξι;::; του ΑΝ :31-.ι19εθ όπως ΤOOnon01!\BΓI

σανκοι οuμnληρώθηοcv με τουπ' Clριθ. 1018111 Ν.Δ1γμα

και τ/'ι πcράyρ.:3 του QC. 34 τοιι Ν. 1577.
3. Τις διστάξεις του lIt οοιθ. 183/1986 Π.Δtτoς

.έγκριση όρων και περιαριΣUι;;,., δομήσι:ως οπό τους Νο

~ες•.
4. Την. με COIe. !52368121-'J/29.1.19S5 οπόφαση

νΠOUρΥού χοπ .περ! εγκρίσεως ΓCVιι<:σύ no.\c:oδoι.uκOίI

cxεδίου ταυ Πολεοδομικού OUVΚΡOτήματoς των Δι'Iu:uv

θ<)λοι.ι Ν. !ωνίcς. όπι.:ς τρoπαnoCΉθηκε μεταγι:vtστερα με

τ/ν 40464/26.6.87 on6Φσση Yπouρyoύ ΧΟΠ.

S. ΤΓ\V οπό 21 .!5.1992 συνεδρίαση του Σι.ιι.ιlΙαuλlου Χω

POtσξ1co; Οικισμού KC1 Πεoι!!άλλovτσς.

6. Τις υπ' αι:ιθ. 5 176/~.7.1991. 3301122.5.1992 και

~S8119.9.92 αποφό:οεις Nαι.ιι'm:n Μαγνησίας -m:a! τσο
ποπο,ήσεως των όρων δσLJήocωι: Δ. Βόλou κ..λn.

Ι

"'",ν
ν

ν,

νιl Δια τ/ν ι::Iνέγε~oη ι«ΠQIΚ. και novτός κτφίαμ μη ouμncpIλau!3cvoμtvou

σπς Kαtωτtρι.) χΡή=ς ταμ αιπού Ταμtως

Δια την ανέ,1εOσl1 σΙ 8ιaurn:ΑΝUΙΏΝ και BlottχνlKt:!v μη σχλαuot:lν ι:γ",α

τcιnόQεων ως και αιτσθηκών β) E-/Kστcιπeσε:ς χανδρικσύ KCΙ λιανικα(ι

ει.:παρίσυ γΙ κλCδ<.ιν IJCτoΦOQt:lv cmKOινωYlt:lν. TρcπεζιJν. ceφαλειών

KQj διεKπεpeιt:lσι;ως υnσθtσι:ωv yρaφεlων ια:n υπακαιαστηματων. δ)

Γocφείων Διαlκηcης

νlll Δ1σ τ/ν oνέγεcση ιαrτσllC!ών ΙΙ(ΙΙ παντός ιmolou uΕ περΙΛCUβαναμtναυ

σης Kt1'tCoIttQCoI χρήσεις τσυ σutσύ τσutως.

Δια τ/ν ονέγερση σΙ BIOUfD.CΣYIκών και βcott:(YIΚΏv lΠ1 σxλσυιr';'''' εγκσ_

τσστcσc.:ν ΙWς ια:n απσθηκών. 11) εyKστσιm:ισεων XQνδQικσύ >(QΙ λισνι

καύ εμπσρίσυ γ) κλάδων μεταφσρών cmKoIYCoIVlt:lν.

Άρθρον 3οΎ

Κατά nagtlc:λιcn τομ eιιθDoμ 2. Oρ!2;ouιu: συνπ;!ιεστtς

σTαuι:; ι OUΕtς:
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