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Περίληψη.

Η παρούσα εργασία αναλύει τις παραμέτρους εκείνες που καθορίζουν

και επηρεάζουν την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων των πόλεων. Αρχικά

γίνεται μια ομαδοποίησή τους σε 5 κατηγορίες : βιοκλιματικές, πολεοδομικές,

κυκλοφοριακές παράμετροι, τεχνητά στοιχεία, και τέλος η κατηγορία άλλες

παράμετροι.

Αφού αναπτυχθούν θεωρητικά όλες οι παράμετροι των παραπάνω

κατηγοριών, εφαρμόζονται στην πράξη σε 15 δρόμους του πολεοδομικού

συγκροτήματος του Ηρακλείου. Οι δρόμοι που εξετάζονται είναι

αντιπροσωπευτικοί, από διαφορετικές περιοχές του πολεοδομικού

συγκροτήματος του Ηρακλείου και επομένως με διαφορετικές πολεοδομικές

παραμέτρους, με διαφορετικό προσανατολισμό, και άρα με διαφορετικές

βιοκλιματικές παραμέτρους, με διαφορετικές κυκλοφοριακές παραμέτρους και

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και με διαφορετικούς συνδυασμούς

των παραπάνω,  ούτως ώστε, τόσο η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης,

όσο και οι προτάσεις βελτίωσης που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, να

αντικατοπτρίζουν, κατά το δυνατόν, το σύνολο των περιπτώσεων που

συναντώνται στην πόλη.

Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης

που είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν  και προκύπτουν κάποια

συμπεράσματα για την παρούσα κατάσταση της περιβαλλοντικής ποιότητας
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των δρόμων που εξετάστηκαν, αλλά και κατ’ επέκταση του συνόλου των

δρόμων του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα προτείνονται διάφορες

παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας των δρόμων

της πόλης που αφορούν τόσο την πολιτεία, όσο και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
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1. Στόχος – σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των παραμέτρων

εκείνων που, μεμονωμένα ή αλληλοεπηρεαζόμενοι, συντελούν στην

περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων γενικά, και ειδικότερα αυτών του

πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου.

Για την πρακτική εφαρμογή της αλληλεπίδρασης εξετάζονται κάποιοι

χαρακτηριστικοί και ενδεικτικοί δρόμοι της πόλης, απ’ όπου προκύπτουν

διάφορα συμπεράσματα, τόσο για τους δρόμους που εξετάστηκαν, όσο και για

το σύνολο των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και άλλων ελληνικών

πόλεων γενικότερα, και προτείνονται διάφορες παρεμβάσεις για τη βελτίωση

των προβληματικών περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Ετσι, με την ολοκλήρωσή της, η παρούσα εργασία θα μπορεί να

αποτελέσει οδηγό εξέτασης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας των

δρόμων των πόλεων, τόσο για τους φορείς της πολιτείας, όσο και για τους

πολίτες μεμονωμένα.
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2. Εισαγωγή.

Προκειμένου να προχωρήσει κανείς στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής
ποιότητας των δρόμων των πόλεων, είναι απαραίτητο να εξετάσει την
περιβαλλοντική ποιότητα του αστικού ιστού στο σύνολό του.

2.1 Η έννοια της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού ιστού.

2.1.1 Αστική ανάπτυξη και αστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε. το 80% περίπου του πληθυσμού κατοικεί
στα αστικά κέντρα. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, 90 πόλεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας των 12 είχαν πληθυσμό μεγαλύτερο των 250.000
κατοίκων με περίπου 4 στους 10 ευρωπαίους να ζουν σε μεγάλες
μητροπολιτικές περιοχές άνω του 1 εκ κατοίκων και 1 στους 2 σε αστικές
περιοχές με πληθυσμό άνω των 330.000 κατοίκων. (Γιαννάκου Α., 1997)

Εξαιτίας των τάσεων ανάπτυξης των πόλεων καθώς και της
συγκέντρωσης μεγάλου πληθυσμού και δραστηριοτήτων σε αυτές, οι πόλεις
αποτελούν τους μεγαλύτερους παραβάτες του περιβάλλοντος. Καταναλώνουν
το μεγαλύτερο απόθεμα μη ανανεώσιμων πόρων, ενώ αποτελούν τις
σημαντικότερες πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Με την ελεύθερη
κίνηση τόσο του νερού, όσο και του αέρα, οι επιπτώσεις αυτών των
περιβαλλοντικών προβλημάτων διαχέονται και έξω από τα όρια των πόλεων.

Η πολυπλοκότητα των ζητημάτων περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές,
θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρακάτω ταξινόμηση :
 Ποιότητα ζωής : η ρύπανση της ατμόσφαιρας, ο θόρυβος και η

κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα της
κατάστασης του περιβάλλοντος στην πόλη. Ωστόσο, και άλλες
παράμετροι, όπως η ποιότητα των νερών, οι ανοικτοί χώροι και το
πράσινο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η πολιτιστική και κοινωνική
διαφορετικότητα, η χλωρίδα και η πανίδα είναι όλα σημαντικά για να
μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής στην πόλη.
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 Ροή των πόρων : στις πόλεις γίνεται κατανάλωση τεραστίων ποσοτήτων
οξυγόνου, νερού και οργανικών υλικών (ορυκτά καύσιμα και τρόφιμα),
ενώ απελευθερώνεται ποσότητες ρύπων και αποβλήτων.

 Αστικά πρότυπα : το μέγεθος της πόλης , η δομή της , οι υποδομές κλπ.
καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τόσο τη φύση , όσο και την έκταση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η πυκνότητα και η χωροθέτηση των
αστικών δραστηριοτήτων επηρεάζουν για παράδειγμα τις αστικές
μετακινήσεις. Η υποδομή σε δημόσιες συγκοινωνίες επηρεάζει την
επιλογή των κατοίκων για τη χρήση ή όχι των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ενδεικτικά των όσων αναφέρθηκαν προηγούμενα , είναι τα μεγέθη των
επιπτώσεων των πόλεων στο περιβάλλον και αναφέρονται στη συνέχεια :
 Κατά μέσο όρο μια ευρωπαϊκή πόλη του 1 εκ. κατοίκων καταναλώνει

καθημερινά 11.500 τόνους ορυκτών καυσίμων, 320.000 τόνους νερού
και 2.000 τόνους τροφίμων και παράγει 1.500 τόνους ατμοσφαιρικών
ρύπων, 300.000 τόνους υγρά απόβλητα και 1.600 τόνους στερεά
απόβλητα.

 Σε ποσοστό 70-80% των πόλεων άνω των 500.000 κατοίκων, η
ρύπανση της ατμόσφαιρας υπερβαίνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
και για έναν ή περισσότερους ρύπους τα επιτρεπόμενα όρια της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

 Στις μεγάλες πόλεις η αναλογία πληθυσμού που εκτίθεται σε μη
αποδεκτά επίπεδα θορύβου είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερη από το μέσο
εθνικό όριο. Στο 30-40% των πόλεων ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των
κατοίκων εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου άνω των 70 dB.

 Η μέση πυκνότητα στις δομημένες περιοχές των Ευρωπαϊκών πόλεων
είναι 9300 κάτοικοι ανά δομημένο km2, σε σύγκριση με τη μέση
πυκνότητα που ανέρχεται σε 171 κατοίκους/Km2,  με δεδομένο ότι η μέση
δομημένη επιφάνεια σαν ποσοστό της έκτασης που καταλαμβάνουν οι
ευρωπαϊκές πόλεις είναι περίπου 60%.

 Το 87% των κατοίκων στις ευρωπαϊκές πόλεις έχει πρόσβαση σε χώρους
πρασίνου εντός 15 λεπτών περπατήματος.

 Τέλος ο μέσος αριθμός ατόμων που τραυματίστηκαν σε τροχαία
ατυχήματα στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι 85 ανά 10.000 κατοίκους.
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 Οι πόλεις της Βορειοδυτικής Ευρώπης είναι σε καλύτερη κατάσταση σε
ότι αφορά τη μακροχρόνια έκθεση στο διοξείδιο του θείου, παρόλο που
σήμερα αντιμετωπίζουν άλλα είδη απειλών , όπως το μονοξείδιο του
αζώτου και οι υδρογονάνθρακες (Γιαννάκου Α.1997 ).

2.1.2 Αειφορία – βιώσιμη ανάπτυξη – περιβαλλοντική ποιότητα των πόλεων.

Οπως αναφέρθηκε προηγούμενα, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε
τοπικό επίπεδο ανάμεσα στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των
πόλεων συγκαταλέγονται :
 Η ποιότητα του αέρα
 Η ποιότητα των υδάτων
 Η μόλυνση του εδάφους
 Ο θόρυβος
 Η διάθεση των λυμάτων και των αποβλήτων
 Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
 Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και
 Οι απειλές στην πολιτιστική κληρονομιά
Ηδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80 το περιβάλλον αποτελεί

πλέον μείζον ζήτημα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ η ενσωμάτωση
των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
άλλων πολιτικών γίνεται ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Για πρώτη φορά το 1987 στην έκθεση του Παγκόσμιου συμβουλίου για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη (Εκθεση Brundland) τίθεται ο όρος της αειφόρου
(βιώσιμης) ανάπτυξης :
‘‘ η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να
διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές
τους ανάγκες ’’

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε ότι αφορά το αστικό περιβάλλον,
το 1990 συντάχθηκε το Πράσινο Βιβλίο για το Αστικό Περιβάλλον με
προτεινόμενες κατευθυντήριες αρχές για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος που αναφέρονται σε δύο πεδία – δράσεις :
Α. Πολιτικές που έχουν σχέση με την οργάνωση της πόλης
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- πολεοδομικός σχεδιασμός
- αστικές συγκοινωνίες
- προστασία και προβολή της ιστορικής κληρονομιάς
- προστασία και προβολή των φυσικών πόρων μέσα της πόλεις

Β. Πολιτικές που έχουν σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων των αστικών
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον

- αστική βιομηχανία
- διαχείριση της ενέργειας στις αστικές περιοχές
- διαχείριση των αστικών αποβλήτων
- διαχείριση των υδάτων
Ετσι κατά την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, ο σχεδιασμός

άρχισε να αποκτά οικολογική συνείδηση και συνδέθηκε πλέον με νεότερες
αρχές για ‘Πόλεις ισόνομες, υγιείς, ασφαλείς και βιώσιμες, όπου η βιωσιμότητα
των κοινωνιών εξαρτάται από την ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων και
τη βιωσιμότητα των πόλεων’ (Habitat Agenda). Οι σύγχρονες τάσεις στον
πολεοδομικό σχεδιασμό εστιάζονται σε λύσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη
δίκαιων και αλληλοεξαρτώμενων κοινωνιών, όπου και οι μελλοντικές γενιές θα
απολαύσουν εξίσου τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισμού, χωρίς να
διακυβεύεται το μέλλον του πλανήτη, ενώ η ‘ιδανική’ πόλη είναι αυτή που, εκτός
των άλλων, κατορθώνει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη
λειτουργία στη βάση μιας άλλης ποιότητας του αστικού συστήματος, όπου το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλληλοσυμπληρώνονται, τα
οικοδομήματα προσαρμόζονται στο τοπικό μικροκλίμα και τις ανθρώπινες
κοινωνικές δομές. (Χόνδρου –Καραβασίλη Μ.,2002).

Στη συνέχεια δίνεται πίνακας μεταβολών διαφόρων στοιχείων, κλιματικών,
ρύπανσης κ.α. λόγω αστικοποίησης (Καρτάλης 1999).

Στοιχείο Σύγκριση με την ύπαιθρο

Ρύποι
Αιωρούμενα σωματίδια 10 φορές περισσότερα
Αέρια συστατικά 5-25 φορές περισσότερα
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Νέφωση
Νεφοκάλυψη 5-10% μεγαλύτερη
Ομίχλη το χειμώνα 100% περισσότερη
Ομίχλη το καλοκαίρι 30% περισσότερη
Υετός
Συνολικά 5-10 % περισσότερο
Ημέρες με λιγότερο από 5 mm 10% περισσότερο
Χιονόπτωση 5% περισσότερη
Σχετική υγρασία
Χειμώνας 2% μικρότερη
Καλοκαίρι 8% μικρότερη
Ακτινοβολία
Ολική 15-20% λιγότερη
Υπεριώδης 5-30% λιγότερη
Διάρκεια ηλιοφάνειας 5-15% μικρότερη
Θερμοκρασία
Μέση ετήσια 0.5-1 οC μεγαλύτερη
Μέση ελάχιστη 1-2 οC μεγαλύτερη
Ταχύτητα ανέμων
Μέση ετήσια 30% μικρότερη
Ισχυροί άνεμοι 10-20% λιγότεροι
Νηνεμία 5-10% περισσότερη

Πιν 2.1 Mεταβολή διαφόρων στοιχείων λόγω αστικοποίησης.

2.1.3 Μελέτες περίπτωσης με στόχο την περιβαλλοντική ποιότητα των
Ευρωπαϊκών πόλεων.

 Σε ολόκληρη την Ευρώπη αναπτύσσονται δίκτυα πόλεων που έχουν
στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το 1994 τα 700 μέλη της συμμαχίας για τις
κλιματικές αλλαγές (klimabundnis) η οποία αποτελεί ένα από τα
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παραπάνω δίκτυα, συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 στο
50% των επιπέδων του 1988 μέχρι το 2010.

 Το Mader, μια μικρή πόλη της Αυστρίας, ιδρύει το πρώτο οικολογικό
σχολείο της Αυστρίας, λειτουργεί θερμικό σταθμό με χρήση βιομάζας για
την τηλεθέρμανση των κτιρίων της περιοχής και προωθεί τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δημόσια κτίρια (εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στοιχείων). (Gauzin – Muller D.2003)

 Στη Δανία το πρόγραμμα ‘Αστική Οικολογία’ βασίζεται στην κατασκευή
πρότυπων οικολογικά οικισμών, που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα
θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα οικολογικής βαθμονόμησης για τα
κατασκευαστικά υλικά σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

 Στη γειτονιά του Viikki στο Ελσίνκι της Φιλανδίας το 91% των κτιρίων και
το 95% των γραφείων συνδέονται με τηλεθέρμανση (συμπαραγωγή που
λειτουργεί με 52% με φυσικό αέριο , 46% με άνθρακα και με 1%
πετρέλαιο), εφαρμόστηκε πρόγραμμα προστασίας της φύσης και
οικολογικής εκμετάλλευσης των δασών, ενώ αντιστοιχούν 10τμ
δημοτικών κήπων ανά κάτοικο. Η σωστή ανάπτυξη των δημόσιων
συγκοινωνιών καλύπτει το 70% των αναγκών τις ώρες αιχμής με
σημαντικό μέρος των μετακινήσεων να πραγματοποιούνται με δίτροχα
(850 km ποδηλατόδρομοι) . (Gauzin – Muller D.2003)
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Εικ. 2.1 Γενικό σχέδιο του Viikki (Ελσίνκι)

 Η Ισπανία θέσπισε έναν οδηγό οικολογικής αποδοτικότητας του αστικού
χώρου, ενώ πρόσφατα συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία ‘το στοίχημα
των πράσινων κτιρίων’ που θεσπίστηκε αρχικά για τον Καναδά και
αφορά τις επιθεωρήσεις των κτιρίων των μεγάλων αστικών κέντρων.

 Η Γαλλία ενέταξε την αειφόρο διάσταση, τόσο σε μέτρα κινητικότητας,
όσο και ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος που εστιάζονται σε μέτρα
για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και στην ποιότητα των
κατασκευαστικών υλικών.

 Η Ιρλανδία δίνει έμφαση στον πολεοδομικό σχεδιασμό με την επιλογή
κατάλληλης τοποθεσίας, τον καθορισμό του ύψους των κτιρίων, τη σχέση
κτισμένου – ελεύθερου χώρου, τη χρήση συλλογικών συστημάτων
ενέργειας, και συστημάτων εξοικονόμησης, καθώς και την ανανέωση του
υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

 Η Ολλανδία προωθεί την εξασφάλιση ασφαλούς, υγιούς και αειφόρου
κατοικίας για όλους δίνοντας έμφαση στο μικροκλίμα και στην επάρκεια
των χώρων πρασίνου. Στο Άμστερνταμ, στις υποχρεώσεις και συστάσεις
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για τα νέα κτίρια μετά το 1992 περιλαμβάνεται και πίνακας εναλλακτικών
ή οικολογικών υλικών. Ασκήθηκε πολιτική περιοριστικών μέτρων για τις
μετακινήσεις των αυτοκινήτων και τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης,
ενώ κατασκευάστηκαν μεγάλα έργα υποδομής για τις μεταφορές με τα
δημόσια μέσα και αναπτύχθηκε ένα σημαντικό δίκτυο από
ποδηλατοδρόμους. Ακόμη έγινε αναδασμός των αστικών χέρσων
περιοχών και δημιουργήθηκαν γειτονιές που ακολουθούν τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης . (Gauzin – Muller D.2003)

Εικ. 2.2 Γενικό αξονομετρικό σχέδιο της γειτονιάς GWL  (Άμστερνταμ) που
δείχνει την οργάνωση του τοπίου.

 Στην Πορτογαλία όλα τα κοινωνικά στεγαστικά προγράμματα βασίζονται
στην βιοκλιματική αντίληψη.

 Η Φινλανδία προχωρεί στην ανακαίνιση και αποκατάσταση του κτιριακού
αποθέματος και τις αναπλάσεις περιοχών με μια καθαρά οικολογική
προσέγγιση.
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 Η Σουηδία έχει από χρόνια λύσει ανάλογα οικολογικά προβλήματα και
εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα των
κτιρίων.

 Η Στουτγάρδη στη Γερμανία, η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αυτοκινήτου,
έκανε υποχρεωτική την εφαρμογή πρασίνου στις στέγες και τα δώματα,
ενίσχυσε κατά 25% τη μόνωση στα δημόσια κτίρια, χρησιμοποίησε ξύλο
και άλλα αβλαβή για την υγεία υλικά στις σχολικές και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις, ενώ προχώρησε σε επιχορηγήσεις τόσο σε παλιά όσο και
σε νέα κτίρια για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
(Gauzin – Muller D.2003)

Εικ. 2.3 Προοπτικό της γειτονιάς του Burgholzholf (Στουντκάρδη) όπου
διακρίνονται οι στέγες και τα δώματα με το πράσινο, οι φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις και στο βάθος δεξιά το κτίριο των 20 διαμερισμάτων με μεζονέτες
duplex σε σειρά.

 Στην πόλη Φράιμπουργκ της Γερμανίας το 1996 το Δ.Σ. υιοθέτησε ένα
συνολικό σχέδιο προστασίας του περιβάλλοντος με αντικειμενικό στόχο
τη μείωση κατά 25% των εκπομπών CO2 πριν από το 2010, υποχρέωσε
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τις νέες κατασκευές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήματος
κατοικίας χαμηλής ενέργειας, υποστήριξε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και την εφαρμογή πρασίνου στα δώματα, δόθηκε
προτεραιότητα στην ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, ενώ τόσο η
τοπογραφία όσο και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης ευνοούν τη
χρήση δίτροχου (160 χλμ διάδρομοι για δίτροχα) (Gauzin –Muller
D.,2003)

Εικ.2.4 Σχέδιο του συνόλου της γειτονιάς του Riesefeld (Φράιμπουργκ).
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Εικ. 2.5 Γενικό σχέδιο της γειτονιάς του Vauban (Φράιμπουργκ)

2.1.4 Η περιβαλλοντική ποιότητα των πόλεων στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα γνώρισε την έντονη αστικοποίηση χωρίς ουσιαστικά να
περάσει από μια βιομηχανική επανάσταση. Απλά παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση του αστικού πληθυσμού κυρίως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του
1922. Τότε 1.200.000 προσφύγων ζήτησαν στέγη στις ελληνικές πόλεις. Το
ρεύμα αυξήθηκε από εσωτερικούς μετανάστες λόγω της υποβάθμισης των
συνθηκών ζωής και εργασίας στο ύπαιθρο. Ωστόσο, η πληθυσμιακή
συσσώρευση στα αστικά κέντρα δε συνοδεύτηκε από ανάλογη εξέλιξη της
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δομής και της οργάνωσης των διαφόρων τομέων της οικονομίας και από
παράλληλη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εξαίρεση αποτέλεσε ο
τριτογενής τομέας του οποίου η ανάπτυξη μπορεί να χαρακτηριστεί
υπερτροφική και άνιση σε όφελος παρασιτικών απασχολήσεων.

Ετσι η αστικοποίηση στην Ελλάδα εκδηλώθηκε σαν αύξηση της
πληθυσμιακής συγκέντρωσης στο χώρο των πόλεων, χωρίς να συνοδεύεται
από ουσιαστική αναδιοργάνωση του οικονομικού και παραγωγικού μηχανισμού.
(Αραβαντινός Αθ.1997)

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 αρχίζει μία πορεία για τη συγκρότηση
μιας συνεκτικής περιβαλλοντικής πολιτικής στον αστικό χώρο. Ενσωματώνονται
οι αρχές της αειφορίας στον αστικό σχεδιασμό με μια σειρά νέους θεσμούς στον
τομέα του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού:
 Η αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Γενικού Οικοδομικού

Κανονισμού, στον οποίο εισάγονται νέες διατάξεις με στόχο την
προστασία και την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και την
αποφυγή ενεργειακής σπατάλης.

 Η ψήφιση του Ν.2508/97 για τη Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη που ήρθε
να συνεχίσει και να συμπληρώσει το Ν.1337/83. Σύμφωνα με αυτόν και
με βάση την ανάγκη μιας ορθολογικής χρήσης των φυσικών και
πολιτισμικών πόρων, περιορίζεται η ανάπτυξη στα απολύτως αναγκαία
μεγέθη, ενώ δίνεται η δυνατότητα για την εφαρμογή εκτεταμένων
προγραμμάτων ανάπλασης σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και στα
ιστορικά κέντρα των πόλεων, με στόχο την αναγέννηση και
επαναχρησιμοποίηση του αστικού χώρου.

 Η έκδοση της Κ.Υ.Α. 21475/4707 με την οποία εναρμονίζεται η
νομοθεσία της χώρας με την κοινοτική οδηγία SAVE 93/76/Ε.Ε. περί
σταθεροποίησης και περιορισμού των εκπομπών CO2 μέσω της
ενεργειακής απόδοσης .

 Η οδηγία 91/2002/Ε.Κ. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με τις
πράξεις αυτές θεσπίζεται ένα νομικό πλαίσιο στήριξης της αειφόρου
αστικής ανάπτυξης, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α’).
Με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός
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σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις.

2.1.5 Μελέτες περίπτωσης με στόχο την περιβαλλοντική ποιότητα των
ελληνικών πόλεων.

Παρά το βρεφικό στάδιο εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει κάποια παραδείγματα
αειφόρου ανάπτυξης όπως :
 Στο Βόλο, όπου υλοποιείται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επέμβαση στην

Ελλάδα με μετατροπή δρόμων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, με χρήση
υλικών που έχουν θετική επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής και την
εισαγωγή του ποδηλάτου σαν μέσου μετακίνησης μέσα στην πόλη, με
μειονέκτημα το γεγονός της κάλυψης μερικών μόνο δρόμων της πόλης.

Εικ. 2.6 Γ.Π.Σ. Βόλου όπου απεικονίζονται με κίτρινο οι δρόμοι ήπιας
κυκλοφορίας και οι ποδηλατόδρομοι.
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Εικ.2.7 Η οδός Ρήγα Φεραίου στο Βόλο , όπου διακρίνονται τα υλικά
επίστρωσης με θετική επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής.

 Στη Λάρισα κατασκευάστηκαν ποδηλατόδρομοι στα προάστιά της.
 Το πλάτος της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης επιτρέπει τη συνύπαρξη

πεζών και ποδηλάτων.

Εικ. 2.8 και 2.9 Νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

 Δίκτυο ποδηλατοδρόμων έχει κατασκευαστεί από αρκετούς δήμους της
χώρας, όπως της Αθήνας, του Ν. Ψυχικού, της Ν. Σμύρνης της Λάρισας,
της Πρέβεζας, της Καρδίτσας κλπ.
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Εικ. 2.10 Ποδηλατόδρομος στην Καρδίτσα.

Εικ. 2.11 Αποψη της κεντρικής αγοράς στην Καρδίτσα , όπου συνυπάρχουν
ομαλά πεζοί και ποδήλατα ή μηχανές.

 Στην Αθήνα γίνονται επεμβάσεις αναπλάσεων, όπως η πεζοδρόμηση του
εμπορικού τριγώνου, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων κλπ. Στις
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επεμβάσεις αυτές γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης της χρήσης
αυτοκινήτου και της αύξησης του ποσοστού πρασίνου. Ωστόσο δε
λείπουν και ατυχείς παρεμβάσεις, όπως αυτή της πλατείας Ομονοίας,
όπου η απομάκρυνση του υδάτινου στοιχείου και του έστω και
στοιχειώδους χώρου πρασίνου και η αντικατάστασή τους με εκτεταμένες
πλακοστρώσεις δημιουργούν αφόρητες συνθήκες για τους κατοίκους,
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κατά κύριο λόγο.

Εικ. 2.12 Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα.

Εικ. 2.13 Ενοποίηση Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Αποστόλου Παύλου.
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Εικ. 2.14 Διαμόρφωση πεζοδρομίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

 Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ναύπλιο και στα Τρίκαλα έγιναν
αποκαταστάσεις ιστορικών κέντρων και γειτονιών με πολεοδομικές
εξυγιάνσεις, ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα, και αποκαταστάσεις
και επαναχρήσεις εγκαταλελειμμένων κτισμάτων.

Εικ. 2.15 Πανοραμική αποψη ανάπλασης της Πλάκας.
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Εικ. 2.16 Η ανάπλαση της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας.
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Εικ. 2.17 και 2.18 Απόψεις από την ανάπλαση των λαδάδικων στη
Θεσσαλονίκη.

 Στον τομέα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υλοποιήθηκε το
ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση Αττικής, ενώ μέσω των επιστημονικών
προγραμμάτων Thermie και Altener έγινε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος, ισχύος 11,9 kW σε πολυκατοικίες στον Ταύρο και η
κατασκευή 120 κατοικιών χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων σε γειτονιά
της Καλαμάτας που υπέστη μεγάλες ζημιές από το σεισμό του 1986.

Εικ 2.19 και 2.20 Το ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση Αττικής.
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2.2 Περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων των πόλεων.

Οι πόλεις στις οποίες ζούμε σήμερα είναι τελείως διαφορετικές από τις
πόλεις του παρελθόντος. Σ’ αυτές ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος ήταν
συνυφασμένος με την ύπαρξη του κέντρου όπου συνυπήρχαν οι θρησκευτικές,
διοικητικές, εμπορικές και πολιτισμικές λειτουργίες, ενός κέντρου
περιβαλλόμενου από περιοχές κατοικίας, που όταν ήταν πιο εκτεταμένες,
αναπτύσσονταν και κάποιας τοπικής σημασίας δευτερεύοντα κέντρα, σε
αποστάσεις που μπορούσε κανείς να διανύσει πεζός. Στις σημερινές πόλεις,
που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερη έκταση, οι βασικές λειτουργίες έχουν ξεχυθεί
έξω από το, ενδεχομένως διατηρούμενο, ιστορικό κέντρο σχηματίζοντας ένα
πλέγμα αξόνων, περιφερειακών κέντρων και ειδικής χρήσης εγκαταστάσεων,
που μπορούν να συγκοινωνούν κυρίως χάρη σε μηχανικά μέσα μεταφοράς και
κυκλοφορίας.

Επομένως ο δημόσιος χώρος έχει πάψει προ πολλού να
αντιπροσωπεύεται τυπολογικά από την παραδοσιακή πλατεία, τον
παραδοσιακό κεντρικό δρόμο ή τις νεότερες εκδοχές του, το βουλεβάρτο και τη
στοά. Παρουσιάζεται και αυτός σαν ένα πλέγμα τόπων ισχυρά
διαφοροποιημένων και ως προς τη χρήση και ως προς τη μορφή τους.
(Κονταράτος Σ., 2003)

Ο δημόσιος αστικός χώρος είναι δημιούργημα της κοινωνίας που τον
διαμόρφωσε και τον χρησιμοποιεί και αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία, τις
ανάγκες, τις αντιλήψεις, τα οράματα και τον πολιτισμό της. Οι δημόσιοι
ελεύθεροι χώροι μιας πόλης – οι δρόμοι, οι πλατείες, οι κήποι, τα πάρκα, τα
προαύλια των εκκλησιών, οι αρχαιολογικοί χώροι – είναι αυτοί που με τη μορφή,
τις διαστάσεις, τις αναλογίες, τις προοπτικές που δημιουργούν και τα κτίρια που
τους περιβάλλουν, συνθέτουν τελικά την εικόνα της πόλης, αυτήν που ο κάθε
κάτοικος – πολίτης προσλαμβάνει και βιώνει καθημερινά και ο κάθε επισκέπτης
συναποκομίζει επιστρέφοντας στη δική του πόλη. (Ζήβας Δ., 2003)

Η πλειοψηφία των πολιτών έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει το δημόσιο
χώρο ως υπόλειμμα του ιδιωτικού, ως χώρο που προκύπτει και δε σχεδιάζεται
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‘‘Κόβουν οικοδομικά τετράγωνα υπό μορφή κανονικών σχημάτων και ό,τι
απομένει το βαπτίζουν δρόμους και πλατείες’’ αναφέρει χαρακτηριστικά ο C.
Sitte.

Ετσι ο δρόμος εξακολουθεί να είναι ένας χώρος κίνησης, όχι ένας χώρος
μετακίνησης, όπου η σημασία του ενδιάμεσου χώρου εξαφανίζεται
μεταφέροντας όλο το βάρος στα σημεία της αρχής και του τέλους μιας
διαδρομής. (Αίσωπος Γ., 2003)

Ο κατ’ εξοχήν κοινωνικός χώρος της πόλης, ο δρόμος, έχει υπόσταση
μόνο εφόσον προσφέρει τις ελάχιστες εκείνες συνθήκες περιβάλλοντος που θα
επιτρέψουν στον κάτοικο να κινηθεί με ασφάλεια, αλλά και με ευχαρίστηση.
(Βλαστός Θ. et al.,1994) .

Σήμερα ο αστικός δρόμος αποτελεί την υποδομή για το αυτοκίνητο (για
την κίνηση και για τη στάση του), για τον άνθρωπο (χώρος παιχνιδιού,
συνάντησης, διαδηλώσεων, ομιλιών, περιπάτου, παρελάσεων, εκδηλώσεων
κλπ), για τον ποδηλάτη, για τη δημόσια συγκοινωνία. Ανάλογα με τις αξίες κάθε
κοινωνίας, το οικονομικό και το πολιτιστικό της επίπεδο καθώς και την εκάστοτε
διαθέσιμη τεχνολογία, ο ίδιος χώρος είναι δυνατό να κατανέμεται διαφορετικά
μεταξύ των διαφόρων χρήσεων και χρηστών.

Πέρα από το δρόμο αυτό καθεαυτό και ο εξοπλισμός του αποτελεί ένα
σημαντικό μέσο, το οποίο με σωστή χρήση συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση
του οδικού περιβάλλοντος, ενώ συνδέεται άμεσα και με τη διάθεση και την
εικόνα που τελικά αποκομίζει ο χρήστης (πεζός, οδηγός, επιβάτης, μόνιμος
κάτοικος, επισκέπτης κλπ).

Σημαντική επίσης παράμετρος είναι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται
στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, αλλά και στα παρόδια κτίρια, τα οποία
επηρεάζουν το μικροκλίμα, τις συνθήκες άνεσης σε υπαίθριους χώρους, αλλά
και την ενεργειακή κατανάλωση των γύρω κτιρίων.

Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση όλων εκείνων των παραμέτρων
που συντελούν στην περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων.
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2.3 Παράγοντες – δείκτες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική
ποιότητα των δρόμων.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν και
επηρεάζουν την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων των πόλεων.

Αρχικά γίνεται μια ομαδοποίησή τους σε 5 κατηγορίες : βιοκλιματικές,
πολεοδομικές, κυκλοφοριακές παράμετροι, τεχνητά στοιχεία, και τέλος η
κατηγορία άλλες παράμετροι. Οπως φαίνεται και στη συνέχεια κάποιες από
αυτές τις παραμέτρους, κυρίως παράμετροι που ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες, αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλοκαλύπτονται ή επηρεάζουν και
επηρεάζονται από κάποιες άλλες. Το γεγονός όμως αυτό δεν παύει να τις
καθιστά σημαντικές για την κατηγορία τους και γι’ αυτό να εξετάζονται και
χωριστά.

2.3.1 Βιοκλιματικές παράμετροι.

2.3.1.1 Ηλιασμός – ηλιοπροστασία.

Ως ηλιασμό εννοούμε την επιδίωξη επιλεκτικής έκθεσης χώρων στην
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ ηλιοπροστασία είναι η ηθελημένη αποφυγή της άμεσης
ηλιακής ακτινοβολίας ή/και μέρους της διάχυτης για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα ή/και μόνιμα.

Οι παράμετροι που επηρεάζουν τον ηλιασμό ενός δρόμου είναι ο
προσανατολισμός, η κλίση και η αλληλοσκίαση των επιφανειών που τον
περιβάλλουν. Ο προσανατολισμός και η κλίση μιας επιφάνειας ως προς το
οριζόντιο επίπεδο επηρεάζουν την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και
την πιθανότητα σκίασής της από παρακείμενες επιφάνειες. Ανεξάρτητα από τον
προσανατολισμό και την κλίση, η σκίαση μιας επιφάνειας εξαρτάται από τη
γεωμετρική της σχέση με γειτονικές επιφάνειες, το γεωγραφικό πλάτος του
τόπου, την εποχή του έτους και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με δεδομένα
το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τόσο ο
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προσανατολισμός των δρόμων της πόλης, όσο και η διατομή της είναι οι κύριοι
ρυθμιστικοί παράγοντες του ηλιασμού.

Έτσι, ένας δρόμος με κατεύθυνση βορά – νότου έχει συμμετρική
πρόσβαση στον ήλιο, ενώ σε δρόμο με κατεύθυνση ανατολή – δύση ο ηλιασμός
είναι ασύμμετρος διότι ο ήλιος βλέπει μόνο το νότιο τμήμα του δρόμου. Και στις
δύο περιπτώσεις η θέα του ήλιου από το δρόμο είναι συνάρτηση του λόγου υ/π
που αναπτύσσεται παρακάτω.

Εικ 2.21 Ο ηλιασμός σε δρόμο με κατεύθυνση Β-Ν και Α-Δ κατά το θερινό και
χειμερινό ηλιοστάσιο

Γενικά, αν ο ηλιασμός που δέχεται ένας δρόμος είναι ικανοποιητικός το
μεσημέρι της 21ης Δεκεμβρίου, τότε θα είναι ικανοποιητικός όλους τους άλλους
μήνες, και για περισσότερες ώρες την ημέρα. (Γιάννας Σ., 2001)

2.3.1.2 Αερισμός – ανεμοπροστασία.

Γενικά, τα κτίρια των πόλεων λειτουργούν ως εμπόδια στον άνεμο. Ετσι,
οι ταχύτητες ανέμου στις πόλεις είναι γενικά μικρότερες απ’ ό,τι στην ανοικτή
ύπαιθρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ταχύτητα του αέρα σε ύψος 10μ σε μια
αστική περιοχή είναι το 36% της ταχύτητας του αέρα σε ύψος 10μ σε ανοικτή
περιοχή, ενώ η ταχύτητα του αέρα σε ύψος 20μ σε μια αστική περιοχή αποτελεί
το 47% της ταχύτητας του αέρα σε ύψος 10μ σε μια ανοικτή περιοχή.
(Νικολοπούλου Μ., 2004) Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις και στη διασπορά
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των ρύπων και κατά συνέπεια και στην ποιότητα του αέρα και τον αερισμό τόσο
των υπαίθριων χώρων, όσο και των κτιρίων.

Τα τοπικά ανεμολογικά στοιχεία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση των
συνθηκών ανέμου. Το πιο σημαντικό είναι η ταχύτητα και η διεύθυνση. Γενικά,
θα πρέπει η ταχύτητα του ανέμου να μην υπερβαίνει τα 5m/sec. Πάνω από αυτό
το όριο ο άνεμος προκαλεί ενόχληση, πάνω από 10 m/sec γίνεται δυσάρεστος,
ενώ πάνω από 15 m/sec μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. (Γιάννας Σ., 2001)

Ο τρόπος κίνησης του αέρα μέσα στις πόλεις είναι συνάρτηση της
γεωμετρίας του αστικού ιστού. Οπου οι δρόμοι είναι παράλληλοι με την
κατεύθυνση του ανέμου, η κίνηση του αέρα είναι πιο ελεύθερη. Οι γραμμικές
αστικές δομές, όπως είναι τα κτίρια, μπορούν να δημιουργήσουν το φαινόμενο
του καναλιού, όπου ο άνεμος επιταχύνεται και δημιουργεί δυσάρεστο
περιβάλλον (δίνες και στροβίλους). Το φαινόμενο παρατηρείται σε δρόμους
μακρύτερους από 100-125 μ. Μέτρο προστασίας μπορεί να αποτελέσει η
φύτευση του δρόμου ώστε να αυξηθεί η αντίσταση στον άνεμο, μειώνοντας την
ταχύτητά του. Η βλάστηση είναι πολύ αποτελεσματική στην εμπόδιση του
ανέμου καθώς κλαδιά και φυλλώματα επιβραδύνουν τον άνεμο χωρίς να
δημιουργούν πολλούς στροβιλισμούς. Μελέτες έδειξαν ότι ελαφρώς κλειστές
σειρές φυτών δίνουν την καλύτερη και την πιο ομοιογενή προστασία (50-65%
επιφάνεια ανοίγματος). Είναι σημαντικό η ζώνη των φυτών να παρέχει την ίδια
προστασία σε όλο το ύψος, έτσι μπορεί να χρειαστεί να συνδυαστούν
διαφορετικά είδη βλάστησης, για παράδειγμα χρήση δέντρων για προστασία σε
ορισμένο ύψος και θάμνων για προστασία κοντά στο έδαφος. Τέτοιες σειρές
φυτών μπορούν να παρέχουν προστασία σε απόσταση 4-5 φορές το ύψος
τους. (Νικολοπούλου Μ., 2004)
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Εικ. 2.22 Η επίδραση του είδους και του τρόπου φύτευσης στην
ανεμοπροστασία.

Οσο φαρδύτεροι είναι οι δρόμοι τόσο λιγότερη είναι η αντίσταση στην
κίνηση του αέρα. Όταν η κατεύθυνση του ανέμου σχηματίζει οξεία γωνία με το
δρόμο, η κίνηση μοιράζεται στα δύο με το ένα τμήμα να ακολουθεί την
κατεύθυνση του δρόμου. (Γιάννας Σ., 2004)

Εικ 2.23 Το φαινόμενο του καναλιού. Εικ. 2.24 Η επίδραση της
βλάστησης ως ανεμοφράχτηs.
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2.3.1.3 Ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ως ρύπανση, γενικά, θεωρείται η αλλοίωση της σύστασης ή της μορφής
του περιβάλλοντος που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διαταραχή της
ισορροπίας της οικοσυστήματος, με αρνητικές επιπτώσεις, τόσο για την υγεία,
όσο και για το περιβάλλον.

Ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικότερα, είναι η αλλοίωση της σύστασης του
αέρα με την παρουσία στην ατμόσφαιρα ουσιών (στερεών, υγρών και αερίων),
είτε ξένων με τα φυσιολογικά συστατικά, είτε σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
από τις κανονικές, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία των
ανθρώπων, στα φυτά, τα ζώα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Παράγοντες, όπως η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και
δραστηριοτήτων, η σταδιακή μείωση των ελεύθερων χώρων, ιδιαίτερα των
χώρων πρασίνου και αναψυχής, ο υπερτροφικός ρόλος του ΙΧ αυτοκινήτου, η
άναρχη δόμηση και η παρεμπόδιση του φυσικού αερισμού, επιβαρύνουν την
ατμόσφαιρα της πόλης.

Οι παραπάνω παράμετροι σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του
εδάφους, την ταχύτητα και τη διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων στην
περιοχή καθώς και την διαφοροποίηση της θερμοκρασίας ανάλογα με το ύψος,
οδηγούν στη δημιουργία του γνωστού νέφους που παράγεται καθημερινά από
τις λειτουργίες της πόλης και τις παραγωγικές της δραστηριότητες, αλλά γίνεται
αντιληπτό μόνο κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες.

Οι βασικοί ρυπαντές που ευθύνονται για τις εκπομπές των
ανθρωπογενών ρύπων είναι κατά κύριο λόγο τα οχήματα, οι βιομηχανίες και οι
κεντρικές θερμάνσεις. Οι χημικές αυτές ουσίες εκλύονται με τα καυσαέρια είτε
εκπέμπονται κατά τη διάρκεια της διακίνησης των υγρών καυσίμων, είτε, τέλος,
παράγονται από τις φωτοχημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, ως
δευτερογενής ρύπανση.

Ρύποι και ρυπαντές :
 Αιωρούμενα στερεά : εκλύονται κυρίως από την καύση στα αυτοκίνητα

την ηλεκτροπαραγωγή, τα τζάκια και τις ξυλόσομπες, τη διακίνηση
υλικών, τη σκόνη του εδάφους κλπ.
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 Διοξείδιο του θείου (SO2) : από την ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία,
την κεντρική θέρμανση, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και από
ηφαίστεια και τη σήψη οργανικών ουσιών.

 Οξείδια του αζώτου (NO – NO2) : από τους κλιβάνους και τους λέβητες
των βιομηχανιών και από την κεντρική θέρμανση. Το ΝΟ2 θεωρείται ως
δευτερογενής ρύπος και είναι προϊόν της οξείδωσης του ΝO στην
ατμόσφαιρα.

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) : παράγεται κυρίως από ατελείς καύσεις
και κύριος ρυπαντής του θεωρείται το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.

 Μόλυβδος : παράγεται κυρίως από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και κατά
τις διαδικασίες εξαγωγικής μεταλλουργίας του μολύβδου.

 Όζον, αλδεϋδες, ΡΑΝ (Φωτοοξειδωτικά) : δευτερογενείς ρύποι που
παράγονται κατά τις φωτοχημικές αντιδράσεις. (Πλαγιαννάκος Π., 2000)
Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συνοπτικά οι ρύποι

(πρωτογενείς και δευτερογενείς), καθώς και οι κύριες πηγές εκπομπών τους :

ΡΥΠΟΙ /
ΡΥΠΑΝΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ

Αιωρούμενα
σωματίδια


 

SO2
  

NO   

NO2  

CO 

HC  

Βενζόλιο 

Μόλυβδος  

Ο3 , ΡΑΝ ,
αλδεϋδες



Πιν. 2.2 Ρύποι και κύριες πηγές εκπομπών τους.

Οπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για
την εκπομπή όλων σχεδόν των ρύπων που ανιχνεύονται στην ατμόσφαιρα. Η
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εκτίμηση συντελεστών εκπομπής αέριων ρύπων από την κυκλοφορία των
οχημάτων βασίζεται συνήθως στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (CORINAIR κλπ.) που αφορούν τον ελληνικό χώρο, στη
σύνθεση του στόλου σε κατηγορίες κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα συντελεστών εκπομπής :

Συντελεστές εκπομπής (γρ/χλμ) για ταχύτητα 50 km/hΕιδος οχήματος

CO NΟx VOC
I.X. cc < 1.4 lt 0.0200 0.0065 0.0034
I.X. cc < 2.0 lt 0.1097 0.0371 0.0234
Ελαφρά φορτηγά <3.5 t
βενζινοκίνητα νέας
τεχνολογίας

0.4966 0.1222
0.0849

Οχήματα >16 t
συμβατικά

0.6800 0.6600 0.2120

Πιν. 2.3 Συντελεστές εκπομπής (γρ/χλμ) ανάλογα με το είδος οχήματος.
(Βλαστός et. al, 2001)

Από τους παραπάνω ρύπους, η πρόβλεψη του CO αποτελεί πολλές
φορές το δείκτη για την έμμεση πρόβλεψη των άλλων αέριων ρύπων της
εξάτμισης χωρίς να χρειαστεί ειδικός υπολογισμός τους, αφού το CO μετράται
εύκολα, είναι χημικά αδρανές και οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην
κυκλοφορία με πολύ μικρές συγκεντρώσεις βάθους.

Ετσι, οι σχέσεις που κατέληξε το T.R.R.L. στη Μ. Βρετανία για την
αλληλοσυσχέτιση των διαφόρων αερίων ρύπων μεταξύ τους είναι οι παρακάτω :

Πρόβλεψη υδρογονανθράκων : H = 1,8 CR + 4,0
Πρόβλεψη οξειδίων του αζώτου : N = CR +0,1
Πρόβλεψη μολύβδου : L = 0,2 CR +0,8
όπου Η : συγκέντρωση HC σε ppm
N : συγκέντρωση ΝΟχ σε ppm
L : συγκέντρωση Pb σε μgm-3 (για περιεκτικότητα Pb στη βενζίνη 0,4
g/lt)
C : συγκέντρωση CO σε ppm
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R : αναλογία των αέριων ρύπων σε σχέση με το CO εκπεμπόμενο
καυσαέριο  (Βούγιας Σ.,1990)

Τέλος, οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν για τη μείωση των εκπεμπόμενων
ρύπων μπορεί να είναι :

1. Βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων.
2. Ενθάρρυνση της χρήσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ποδηλάτου και
μετακινήσεων πεζή.
3. Ρύθμιση κινητήρων (αυτοκινήτων, μηχανών, κλιματιστικών κλπ)
4. Χρήση νέων τεχνολογιών για περιορισμό των μετακινήσεων (π.χ.
internet , τηλεεργασία).
5. Βελτίωση υποδομών, οργάνωση μετακινήσεων.
6. Ανανέωση του στόλου οχημάτων αρχικά των Δημόσιων Φορέων (με
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, υγραέριο ή φυσικό αέριο).
7. Φορολόγηση των καυσίμων ανάλογα με την επίπτωσή τους.
8. Αύξηση του πρασίνου με ανάλογη κατανομή του στις γειτονιές.
9. Επεκτάσεις πόλεων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του τοπίου
(ανάγλυφο, αέρας, κλπ που προαναφέρθηκαν).
10. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11. Άλλα μέτρα (π.χ. ανακύκλωση, επανάχρηση, μείωση κατανάλωσης
και σπατάλης, πρόστιμα στους ρυπαίνοντες, μέτρα περιορισμού
ρύπανσης στην κατασκευή) κ.α.
Συμπερασματικά, οι πλέον αποτελεσματικές παρεμβάσεις

προσανατολίζουν προς την κατεύθυνση του περιορισμού της ρύπανσης στην
πηγή, καθώς εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια όχι μόνο μείωσης των
εκπομπών των ρύπων, αλλά ακόμα και εξάλειψης της σχετικής ρύπανσης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι δυνατότητες μείωσης της
παραγωγής CO2 με αλλαγή της τεχνολογίας έλξης :

Τεχνολογία έλξης Μείωση CO2 / όχημα

Πετρέλαιο αντί βενζίνη Εως 30%
Αέριο για όλα τα αυτοκίνητα Εως 45%

βιοαλκοόλη 100%
υδρογόνο 100%
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Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 100%
Κυκλοφοριακοί περιορισμοί 1%

Έλεγχος ταχυτήτων 5%
Προώθηση ποδηλάτου 4%

Car pooling , car sharing 3%

Πιν. 2.4 Δυνατότητες μείωσης της παραγωγής CO2. (Βλαστός Θ., 1999)

2.3.1.4 Θόρυβος.

Στις πόλεις, η ακουστική επίδραση από έναν ανοικτό χώρο είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Τα όρια και τα στοιχεία του τοπίου μπορεί να προκαλέσουν
αντήχηση, γεγονός που επηρεάζει την ακουστική άνεση. (Νικολοπούλου Μ.,
2004)

Ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί την κύρια πηγή θορύβου στο αστικό
περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά του κυκλοφοριακού θορύβου αποτελούν η
συνέχεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε ορισμένες οδούς και κατά τη
διάρκεια της νύχτας με μικρότερη βέβαια ένταση, η συνολική κάλυψη του
οικιστικού πλέγματος σε μήκος και σε πλάτος, η ανωνυμία και η απροσδιοριστία
του που σχετίζονται με τα ανάλογα χαρακτηριστικά του αιτίου που τον προκαλεί,
δηλαδή του κυκλοφοριακού φόρτου.

Στο γράφημα που ακολουθεί δίνονται τα επίπεδα ηχητικής εκπομπής (Ε
= Lw -10logV-50),
όπου Lw : η μέση στάθμη ηχητικής ισχύος ενός οχήματος και
V : η ταχύτητα του οχήματος σε χλμ/ώρα, για ελαφρά και βαρέα οχήματα σε
τέσσερις κατηγορίες ροής – συνεχής, ασυνεχής, επιταχυνόμενη και
επιβραδυνόμενη ροή – και για κίνηση σε ανωφέρεια, κατωφέρεια ή οριζόντια
κίνηση, ανάλογα με την αναπτυσσόμενη ταχύτητα.
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Εικ. 2.25 Επίπεδα ηχητικής εκπομπής Ε = Lw -10logV-50 για ελαφρά και
βαρέα οχήματα σε 4 κατηγορίες ροής. (Βλαστός Θ. et al., 2001)

Στον πίνακα που ακολουθεί αναπτύσσονται οι παράγοντες επηρεασμού
του κυκλοφοριακού θορύβου (Βούγιας Σ.,1990) :

ΤοπογραφικοίΚυκλοφοριακοί
Οδού Περιβάλλοντος

χώρου

Ατμοσφαιρικοί

Κυκλοφοριακός
φόρτος

Υπερυψωμένη ή
υπόγεια
κατασκευή

Απόσταση
παρατηρητή

Διεύθυνση και
ταχύτητα ανέμου

Σύνθεση της
κυκλοφορίας

Κλίση Προστασία Θερμοκρασία

Ταχύτητα Πλάτος Είδος εδάφους Βροχή – ξηρασία
Κατανομή της
κυκλοφορίας

Είδος επιφάνειας
οδοστρώματος

Είδος επιφάνειας
οδοστρώματος

Ανακλάσεις

Πιν. 2.5 Παράγοντες επηρεασμού κυκλοφοριακού θορύβου.
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Το πιο συνηθισμένο κριτήριο για την αξιολόγηση του θορύβου από τα
οδικά μέσα μεταφοράς είναι η ενόχληση του πληθυσμού. Σύμφωνα με σχετικές
έρευνες τα όρια της στάθμης του κυκλοφοριακού θορύβου σε σχέση με την
προκαλούμενη ενόχληση αναφέρονται στον επόμενο πίνακα (Piede T) :

Κατάσταση από
πλευράς όχλησης

Στάθμη θορύβου (Leq) Πιθανές αντιδράσεις
του πληθυσμού

Σαφώς ανεκτή 55 dB(A) Καμιά

Σχετικά ανεκτή 55-65 dB(A)

Πρώτος στόχος μέτρων
βελτίωσης

65 dB(A)

Μέγιστο ανεκτό όριο 70 dB(A)

Σποραδικά έως συνεχή
παράπονα

Σαφώς απαράδεκτη >70 dB(A) Βίαιες αντιδράσεις

Πιν. 2.6 Όρια στάθμης θορύβου σε σχέση με την προκαλούμενη
ενόχληση.

Για τη μείωση του θορύβου δρουν πολύ αποδοτικά ο εξοπλισμός του
δρόμου, όπως φωτιστικά, φράχτες, τοίχοι, παγκάκια, τηλεφωνικοί θάλαμοι.
Eπίσης, η βλάστηση στις όψεις των κτιρίων και στο έδαφος μπορεί να αυξήσει
τη διάχυση του θορύβου, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το θόρυβο. Η
αποδοτικότητα της βλάστησης σε αστικούς χώρους είναι μεγαλύτερη σε σχέση
με αυτή σε ανοικτούς χώρους, λόγω των πολλαπλών ανακλάσεων. Με τον ίδιο
τρόπο τα δέντρα σε αστικούς χώρους προκαλούν επιπλέον απορρόφηση και
διασπορά του ήχου. (Νικολοπούλου Μ.,2004)

2.3.1.5 Οπτική όχληση.

Ενας επιτυχημένος δημόσιος χώρος συχνά σχετίζεται με μια θετική
οπτική εμπειρία. Σ’ αυτή την ικανοποίηση μπορούν να συντελέσουν πολλοί
παράγοντες (ανεμπόδιστη θέα του τοπίου και των γύρω κτιρίων, καλαίσθητη
βλάστηση, εντυπωσιακές προσόψεις κτιρίων, καλοσχεδιασμένος αστικός



51

εξοπλισμός). Ολοι οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται με την αισθητική και
είναι συνεπώς πηγές οπτικής ευχαρίστησης.

Για την εξασφάλιση οπτικής άνεσης πρέπει να παρέχονται στο χώρο
επαρκείς στάθμες φωτισμού, που μετρώνται σε lux, ενώ πρέπει να αποτρέπεται
η αίσθηση της θάμβωσης. Θάμβωση που προκαλεί είτε οπτική όχληση, είτε
παρεμπόδιση της όρασης προκύπτει όταν το οπτικό πεδίο περιλαμβάνει είτε
πολύ ψηλές τιμές φωτεινότητας (μονάδα μέτρησης cd/m2) ή μεγάλες αντιθέσεις
φωτεινότητας.

Επομένως, η οπτική άνεση αναφέρεται σαν μια ποιοτική παράμετρος
που προκύπτει από το σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου, γενικά, και ειδικότερα
του δρόμου, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στην αξιοποίηση της φυσικής
πηγής φωτισμού κατά την ημέρα, δηλαδή το ηλιακό φώς. Η διείσδυση του
φυσικού φωτός μέσα στον αστικό ιστό έχει χαρακτηριστεί ως ένας σημαντικός
ποιοτικός παράγοντας που απαιτείται να εξασφαλίζεται, ιδιαίτερα σε
πυκνοδομημένες πόλεις.

Γενικά, για τις καθημερινές εργασίες απαιτείται στάθμη φωτισμού για
άνετη οπτική αντίληψη μεταξύ 100 και 1000 klux αντιστρόφως ανάλογη με το
μέγεθος και τις γεωμετρικές λεπτομέρειες που πρέπει να διακρίνονται
(μεγαλύτερη στάθμη φωτισμού για τις μικρότερες λεπτομέρειες). Η οριζόντια
στάθμη φωτισμού που έχει καταγραφεί σε ανοιχτούς χώρους, σχεδόν πάντα
υπερβαίνει τα 1000 lux, ακόμα και σε σκιασμένα σημεία. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνήθους εργασίας. Η στάθμη
φωτισμού μπορεί να είναι ανεπαρκής τις ώρες της αυγής ή του σούρουπου ή σε
πολύ πυκνοδομημένες περιοχές με βαθιές χαράδρες.
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Εικ. 2.26 & 2.27 Πιθανές αιτίες
θάμβωσης σε ανοικτούς χώρους

(ασυνήθιστα ανοιχτόχρωμες επιφάνειες,
ανοιχτόχρωμος αστικός εξοπλισμός,

ασυνήθιστα σκούρες επιφάνειες).
(Νικολοπούλου Μ., 2004)

Από μετρήσεις που έγιναν υπό διάφορες συνθήκες, η πιο συχνή αιτία
θάμβωσης φαίνεται να είναι οι όψεις των γύρω κτιρίων. Ο ουρανός και οι
ημιδιαφανείς επικαλύψεις φαίνονται ως δεύτερη αιτία θάμβωσης και τέλος, το
έδαφος ή το πεζοδρόμιο προκαλούν μεν θάμβωση, αλλά αυτή παρατηρείται
μόνο κάτω από υψηλές στάθμες φωτισμού, και όχι υπό σκιά.

2.3.2 Πολεοδομικές παράμετροι.

2.3.2.1 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων – μέσο ποσοστό κάλυψης.

Ο συντελεστής δόμησης είναι ένας συνδυασμός του ποσοστού κάλυψης
και του αριθμού των ορόφων, αφού εκφράζει τη σχέση της συνολικής
επιφάνειας των ορόφων των κτιρίων προς την επιφάνεια του γηπέδου. Στην
Ελλάδα συνηθίζεται η χρήση υψηλότερων Σ.Δ. σε σχέση με τις ευρωπαϊκές
χώρες, με επιχειρήματα που βασίζονται στη μεγάλη αξία γης, αλλά και στη
μεγαλύτερη ηλιοφάνεια της χώρας μας, ενώ αγνοούνται άλλοι παράγοντες,
όπως η ανάγκη για απευθείας θέα και για κάθε είδους απομόνωση, οι ανάγκες
σε πράσινο και ακάλυπτες επιφάνειες κλπ.

Γενικά, αποδεκτές τιμές του Σ.Δ. για αστικές περιοχές μόνιμης κατοικίας,
μπορούν να θεωρηθούν οι τιμές μεταξύ 0,3 και 1,5. Ετσι, τιμές 0,3 έως 0,6
έχουν εφαρμογή σε προαστιακές περιοχές πολύ υψηλών εισοδημάτων και
προϋποθέτουν αυξημένο κόστος γης και έργων υποδομής, ενώ παρουσιάζουν
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προβλήματα αποστάσεων από τις θέσεις κοινόχρηστων και κοινωνικών
εγκαταστάσεων και απαιτούν μετακινήσεις σχεδόν αποκλειστικά με τροχοφόρο.

Οι πιο ενδεδειγμένες τιμές του Σ.Δ. είναι από 0,6 έως 1,0, αφού οι
περιοχές που αναπτύσσονται μέσα σε αυτά τα όρια παρουσιάζουν σχετική
οικονομικότητα από άποψη κόστους γης και έργων υποδομής, καταφέρνουν να
επιτύχουν την απαραίτητη κοινωνικότητα και δεν επιφορτίζονται με τα
προβλήματα της πυκνής δόμησης.

Περιοχές με ΣΔ μεταξύ 1,0 και 1,5 παρουσιάζουν προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας και απομόνωσης, αν όχι για το σύνολο,
τουλάχιστον για μέρη του οικοδομικού τους όγκου. (Αραβαντινός Α., 1997)

Το ύψος των κτιρίων είναι αλληλένδετο με τον αριθμό των ορόφων, με
τον περιορισμό από το Γ.Ο.Κ. να μην υπερβαίνει το 1,5 π (π = πλάτος δρόμου
+ προκήπιο, όπου αυτό προβλέπεται).

2.3.2.2 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης.

Η πυκνότητα και το σύστημα δόμησης επιδρούν έμμεσα στην
περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων, αφού επηρεάζουν την κίνηση του αέρα,
τον ηλιασμό, την ορατότητα του ουράνιου θόλου, την πρόσπτωση και την
απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας.
Όλα τα παραπάνω επιδρούν καθοριστικά στις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες
αέρα και επιφανειών, στο φωτισμό, τον αερισμό, το δροσισμό εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων, αλλά και στη συγκέντρωση ή τη διάχυση των αέριων
ρύπων. Ειδικότερα, οι πανταχόθεν ελεύθερες πολυκατοικίες ή/και μονοκατοικίες
μπορεί να επιτρέπουν καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και να
προσφέρουν περισσότερο χώρο για πράσινο, παράλληλα όμως αυξάνεται το
εμβαδό των εκτεθειμένων επιφανειών τους με αντίστοιχη αύξηση των θερμικών
τους φορτίων, ενώ η αύξηση των αποστάσεων ανάμεσα στις χρήσεις γης
συνεπάγεται αύξηση του ενεργειακού κόστους των μετακινήσεων μέσα και γύρω
από την πόλη. Η δόμηση εν σειρά και τα πολυώροφα κτίρια έχουν μικρή
εκτεθειμένη εξωτερική επιφάνεια ανά μονάδα επιφάνειας δαπέδου γεγονός που
σημαίνει και μικρότερα θερμικά φορτία, διαθέτουν όμως και αυξημένη
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αλληλοσκίαση, ελάττωση της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των
συνθηκών αερισμού των κτιρίων καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης.
(Γιάννας Σ., 2001)

2.3.2.3 Προσανατολισμός – διατομή οδών.

Οπως ήδη έχει αναφερθεί, ο προσανατολισμός και η διατομή των
δρόμων επηρεάζουν τόσο τον ηλιασμό της οδού, όσο και τον αερισμό της.

Για πνοή ανέμου κάθετη στον άξονα του δρόμου και πανταχόθεν
ελεύθερα κτίρια, όταν ο λόγος υ/π (ύψος επί της προσόψεως του κτιρίου
/πλάτος δρόμου) <0.4 η ροή του αέρα είναι σχεδόν όπως αυτή της υπαίθρου.

Όταν η απόσταση μικραίνει και υ/π <0.7 επέρχεται ανάμιξη, ενώ για
ακόμα μικρότερες αποστάσεις ο άνεμος περνά ξυστά πάνω από τα δώματα
προκαλώντας δίνες ανάμεσα στα κτίρια.

Για πνοή ανέμου κάθετη στον άξονα του δρόμου και κτίρια εν σειρά για
υ/π<0.3 η ροή του αέρα είναι σχεδόν όπως αυτή της υπαίθρου ενώ όταν η
απόσταση μικραίνει και υ/π <0.65 επέρχεται ανάμιξη. (Γιάννας Σ., 2001)

Σύμφωνα με τον Oke, υπό ιδανικές συνθήκες θερμικής νησίδας :
- το 1/3 της μέγιστης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας επιτυγχάνεται για υ/π
=0.4
- το 1/2 για υ/π =0.7 και
- τα 2/3 για υ/π =1
Τέλος, όσον αφορά τη σχέση του ηλιασμού και αστικής γεωμετρίας, ο Oke
υποστηρίζει ότι υ/π=0.6 είναι το κατάλληλο πάνω όριο για ιδανικές συνθήκες
ηλιασμού μιας πόλης. (Oke, 1988)

2.3.2.4 Μορφή κτιρίων.

Η μορφή των υφιστάμενων κτιρίων επηρεάζει καθοριστικά και με
πολλαπλό τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος στον ιστό της πόλης, αφού
προσδιορίζει τα όρια των δρόμων και των υπαίθριων χώρων και επηρεάζει τον
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ηλιασμό και τον αερισμό τους, επιδρά – ανάλογα με την επιφάνεια, τα υλικά, τον
τρόπο κατασκευής τους – τις συνθήκες του μικροκλίματος, επιδρά στην
κατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας, προσδιορίζει την εικόνα του
δρόμου και του δημόσιου υπαίθριου χώρου και τέλος μιλά για την ιστορία και
την εξέλιξη του τόπου. (Beckman E.P., 2001)

2.3.2.5 Προκήπια.

Προκήπια είναι οι υπαίθριοι χώροι που, σε ορισμένες περιπτώσεις,
παρεμβάλλονται μεταξύ των κτιρίων και του δρόμου. Τα προκήπια, αφενός
προστατεύουν τον εσωτερικό, ιδιωτικό χώρο από τις ‘‘εισβολές’’ και δίνουν
δυνατότητες για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, και αφετέρου διαμορφώνουν
ένα λιγότερο ‘‘σκληρό’’ μέτωπο επί του δρόμου που μπορεί να φέρει φύτευση
και να υποδεχθεί ανθρώπινες δραστηριότητες. (Beckman E.P
2001)

Ειδικότερα, τα προκήπια αποτελούν ζώνες προστασίας ανάμεσα στα
κτίρια και την οδό με σκοπό να προστατεύουν το κτίριο από την οδό αλλά και
την οδό από το κτίριο συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη ασφάλεια της οδού από τα
παρόδια κτίσματα και σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων (σεισμοί,
πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.), στην αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων για τους χρήστες
της οδού, από εργοταξιακές δραστηριότητες στα κτίρια, στη μείωση των
οχλήσεων για τους χρήστες του δρόμου από μεταφορές αγαθών, εναπόθεση
υλικών κλπ., καθώς και στην αισθητική και τη λειτουργία των κοινόχρηστων
χώρων των κτιρίων (φύτευση, υποδομές δικτύων, ‘‘επίπλωση – εξοπλισμός’’
κλπ).(Αραβαντινός A ,. 1999)

2.3.2.6 Πεζοδρόμια.

Για πεζούς που κινούνται σε πεζοδρόμια ή σε διάβαση πεζών γίνεται
δεκτή αξονική απόσταση 1,00 μ. κατά την κατεύθυνση κίνησης και εγκάρσια
αξονική απόσταση 0,75 μ. για μονή και 0,60 μ για διπλή κατεύθυνση
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κυκλοφορίας , γεγονός που οδήγησε στον καθορισμό ελάχιστου πλάτους
πεζοδρομίων για τις διατομές αστικών οδών το 1,50 μ. (Πιτσιάβα Μ., 1991).

Η εγκάρσια αξονική απόσταση αυξάνει σε 1,00 μ όταν ο άνθρωπος
κρατάει κάτι στα χέρια του (ομπρέλα , μπαστούνι κλπ) και σε 1,50 μ όταν
κρατάει από το χέρι ένα μικρό παιδί.

Εικ. 2.28 Περιτύπωμα πεζών για μονή και για διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας
(Πιτσιάβα Μ.,1991).

Εικ. 2.29 Μεταβολή της εγκάρσιας απόστασης σε σχέση με το τι κρατάει ο
πεζός (NEUFERT/NEFF, 1998).
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Εικ 2.30 Αναγκαίος χώρος για την κίνηση ενός ή περισσότερων ατόμων σε
πεζοδρόμια (NEUFERT/NEFF, 1998).

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν
αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στη χρήση και ευκολία
στον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Άλλα στοιχεία του πεζοδρομίου όπως σχάρες, υδρορρόες, αρμοί κλπ.,
δεν πρέπει να διασπούν την ομοιομορφία του δαπέδου του πεζοδρομίου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση της απορροής των
όμβριων. Οι σχάρες αποχέτευσης δεν πρέπει να δημιουργούν προεξοχή
μεγαλύτερη των 2εκ. και να τοποθετούνται εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης.

Για τη χρήση των πεζοδρομίων από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
είναι απαραίτητη η κατασκευή των διαμορφώσεων που φαίνονται στα επόμενα
σχήματα :

Εικ. 2.31 Στοιχεία σχεδίασης ραμπών σε πεζοδρόμια για ΑΜΕΑ(CETUR, 1988).
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Εικ. 2.32 Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου με πρόβλεψη χρήσης του από
ΑΜΕΑ.

2.3.3 Κυκλοφοριακές παράμετροι.

2.3.3.1 Παράμετροι που επηρεάζουν έμμεσα την περιβαλλοντική ποιότητα των
δρόμων.

Οπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, οι κυκλοφοριακές παράμετροι
έχουν αρνητική επίδραση στις βιοκλιματικές παραμέτρους (ατμοσφαιρική
ρύπανση, θόρυβος, οπτική όχληση) και συντελούν στην υποβάθμιση της
περιβαλλοντικής ποιότητας των δρόμων των πόλεων.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό των εκπομπών CO, περίπου το 69% και των ΝΟχ , περίπου το 63%,
προέρχονται από την κυκλοφορία. Όμως στην κυκλοφορία οφείλεται και το 30%
της παραγωγής HC (εκτός του μεθανίου).

Α. Κυκλοφοριακός φόρτος.
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Σε οδούς με πυκνή κυκλοφορία η μέση στάθμη θορύβου μειώνεται κατά
3 dB(A) όταν διπλασιάζεται η απόσταση. (Masters G.M.,1991)

Η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου συνεπάγεται ανάλογη αύξηση των
εκπεμπόμενων ρύπων αλλά και αποκοπή, οπτική και φυσική, των δύο απέναντι
πεζοδρομίων.

Β. Σύνθεση της κυκλοφορίας.

Η κατά 20% συμμετοχή φορτηγών στην κυκλοφορία, αυξάνει τη μέση
στάθμη θορύβου σε σχέση με την κυκλοφορία αποκλειστικά επιβατικών κατά 6
dB(A). Αν η συμμετοχή φορτηγών γίνει 50%, η αύξηση της στάθμης θα είναι 8
dB(A) και αν φθάσει το 100%, η διαφορά στάθμης σε σχέση με την κυκλοφορία
αποκλειστικά επιβατικών θα γίνει 10 dB(A). (Masters G.M.,1991)

Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, η αντικατάσταση μέρους των
επιβατικών από φορτηγά, θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων
και λαμβάνοντας κανείς υπόψην του και τη διαφορά καυσίμου (από βενζίνη σε
diesel), η μεταβολή κάποιων από τους ρύπους που εκπέμπονται μπορεί να
παρουσιάσει κατακόρυφη αύξηση.

Στη συνέχεια δίνεται πίνακας ποιοτικής διαβάθμισης των ρύπων ανά
κατηγορία οχημάτων : (Τολέρης Ε.,1996)

Ρύποι/Κατηγορία οχήματος CO HC NΟx ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Συμβατικά βενζινοκίνητα
οχήματα

ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

Καταλυτικά βενζινοκίνητα
οχήματα

ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ

Ταξι ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ
Λεωφορεία ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ
Ελαφρά φορτηγά ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ
Βαριά φορτηγά ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ ΥΨΗΛΗ
Μοτοσυκλέτες ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ

Πιν 2.7 Ποιοτική διαβάθμιση των ρύπων ανά κατηγορία οχημάτων.
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Γ. Μέση ταχύτητα κίνησης.

Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας καθώς και η ύπαρξη βοηθητικών
λωρίδων κυκλοφορίας επιδρά στη μέση ταχύτητα κίνησης. Ετσι, για κυκλοφορία
επιβατικών αυτοκινήτων, η αύξηση της ταχύτητας από 80 km/h σε 100 km/h
σημαίνει μέση αύξηση της στάθμης θορύβου κατά 4 dB(A), ενώ αύξηση της
ταχύτητας από 80 km/h σε 120 km/h σημαίνει αύξηση της στάθμης κατά 7
dB(A). Αντίθετα, όταν η ταχύτητα αυξάνεται από 60 km/h σε 80 km/h, δε
μεταβάλλεται η μέση στάθμη. (Masters G.M.,1991)

Ομως μεταβολή της μέσης ταχύτητας στα παραπάνω πλαίσια, οδηγεί σε
καλύτερη καύση του καυσίμου και επομένως σε μικρότερες εκπομπές ρύπων.

Δ. Θέσεις και τρόπος στάθμευσης.

Η στάθμευση παρά την οδό προϋποθέτει περισσότερους ελιγμούς σε
σχέση με τη στάθμευση υπό γωνία και συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση
καυσίμου και συνεπακόλουθα μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων, ενώ οι ελιγμοί
οδηγούν σε μαρσαρίσματα και συνεπώς, μικρή έστω, αύξηση της στάθμης
θορύβου.

Όμως, τα σταθμευμένα παρά το κράσπεδο αυτοκίνητα συντελούν και
ευεργετικά απομακρύνοντας τόσο την κυκλοφοριακή ροή, όσο και τους ρύπους
και το θόρυβο από το πεζοδρόμιο, ενώ σηματοδοτούν μια σχέση μετάβασης
ανάμεσα στις παρόδιες χρήσεις και στην κυκλοφοριακή ροή, η οποία εντάσσεται
ευκολότερα στο περιβάλλον του δρόμου. (Αραβαντινός A., 1997)

Επίσης, οι θέσεις στάθμευσης, νόμιμες ή μη, αποτελούν και πόλους
έλξης του αυτοκινήτου, με συνέπεια την ενθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ., την
αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου και τη συνεπακόλουθη αύξηση του
κυκλοφοριακού θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ε. Κατά μήκος κλίσεις.
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Δρόμοι ανηφορικοί οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και
μεγαλύτερες εκπομπές ρύπων, ενώ η μεταβολή της στάθμης του θορύβου
φαίνεται στην Εικ 2.25 της παρούσας εργασίας.

2.3.3.2 Παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα την περιβαλλοντική ποιότητα των
δρόμων

Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται κάποιες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις (πεζόδρομοι, μονόδρομοι – αμφίδρομοι, ποδηλατόδρομοι) που
αποσκοπούν στην καλυτέρευση της ποιότητας του περιβάλλοντος τόσο των
δρόμων, όσο και της ζωής μέσα στην πόλη.

2.3.4 Τεχνητά στοιχεία.

2.3.4.1 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος.

Στο σύνολο σχεδόν των δρόμων των πόλεων έχουν χρησιμοποιηθεί ως
υλικά επίστρωσης η άσφαλτος για το οδόστρωμα, και πλάκες τσιμέντου,
κυβόλιθοι ή μαρμαρόπλακες για τα πεζοδρόμια. Σε όλες τις περιπτώσεις
παρατηρείται θερμική συσσώρευση το καλοκαίρι, εξαιτίας της απορρόφησης
του μεγαλύτερου ποσοστού της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας από τα
παραπάνω υλικά, ενώ η στεγάνωση των παραπάνω επιφανειών αυξάνει την
επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων. Για τον υπολογισμό της θερμικής
συσσώρευσης των υλικών επίστρωσης, αλλά και των υλικών κατασκευής των
παρόδιων επιφανειών χρησιμοποιείται η ανακλαστικότητα του ηλιακού φωτός
μιας επιφάνειας, είτε ως ποσοστό % του συνόλου της προσπίπτουσας ηλιακής
ενέργειας, είτε με χρήση της μονάδας μέτρησης της αντανάκλασης επιφανειών,
του Albedo, το οποίο παίρνει τιμές από 0 έως 1.

Έτσι, μια επιφάνεια με υψηλό Albedo, μεγαλύτερο από 0,75, σημαίνει ότι
είναι ανοιχτόχρωμη και αντανακλά το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής
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ακτινοβολίας, ενώ μια επιφάνεια με Albedo μικρότερο από 0,25 είναι
σκουρόχρωμη και απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της εισερχόμενης ηλιακής
ακτινοβολίας.

Πρακτικά, χαμηλού Albedo επιφάνειες μπορεί να είναι και 12 οC
θερμότερες από της ανοιχτόχρωμες υψηλού Albedo επιφάνειες που εκτίθενται
στην ίδια ηλιακή ακτινοβολία. Ετσι, δρόμοι και χώροι στάθμευσης με
σκουρόχρωμα υλικά, όπως είναι τα ασφαλτικά, απορροφούν τεράστια ποσά
ηλιακής ενέργειας, θερμαίνοντας τον αέρα γύρω τους και συμβάλλοντας τα
μέγιστα στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Γενικά, από πειράματα έχει προκύψει ότι άνοδος του Albedo κατά 0,1 η
θερμοκρασία του δρόμου μειώνεται κατά 2 – 5 οC (Kimberly A et.al.).

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται πως ένα λευκού χρώματος ασφαλτικό που
παρασκευάστηκε κατά τη διάρκεια μιας μελέτης του Lawrence Berkeley National
Laboratory, μεταβάλει το Albedo και επομένως και τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος αέρα συγκρινόμενο με σύνηθες παλιό και νέο ασφαλτικό.

Εικ. 2.33 Μεταβολή του Albedo από υλικό σε υλικό προκαλεί και μεταβολή της
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα (Kimberly A et.al.).

2.3.4.2 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων.

Από την ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται μια αδιαφανής επιφάνεια ένα
μέρος ανακλάται και το υπόλοιπο απορροφάται από την επιφάνεια. Η
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ποσοστιαία αναλογία ανάμεσα σε ανάκλαση και απορρόφηση καθορίζεται από
το χρώμα της επιφάνειας. Γενικά, κατά μέσο όρο το 15% της προσπίπτουσας
ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, ενώ το υπόλοιπο 85% απορροφάται από τον
ιστό της πόλης. Το 15% που ανακλάται προσπίπτει σε γειτονικές επιφάνειες,
όπου οι διαδικασίες ανάκλασης και απορρόφησης συνεχίζονται μέχρι πλήρους
απορρόφησης ή τελικής ανάκλασης, όπως φαίνεται και στο σχήμα που
ακολουθεί.

Εικ. 2.34 Ανακλαστικότητα και απορροφητικότητα αδιαφανών επιφανειών
(Γιάννας Σ., 2001).

Η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας προκαλεί άνοδο της
επιφανειακής θερμοκρασίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ανταλλαγές
θερμότητας που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες γειτονικών επιφανειών και του
περιβάλλοντος αέρα.

Γενικά, τα ανοικτά χρώματα στις επιφάνειες των παρόδιων χρήσεων είναι
προτιμότερα σε περιοχές με υψηλές τιμές του λόγου υ/π , αφού πέρα από τη
μειωμένη απορρόφηση θερμότητας ευνοούν και το φυσικό φωτισμό. Επίσης η
θερμοχωρητικότητα των εξωτερικών στρώσεων των τοίχων επηρεάζει τις
θερμοκρασίες των δρόμων και των ακάλυπτων χώρων της πόλης. (Γιάννας Σ.,
2001)
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Εικ 2.35 Albedo συνήθων επιφανειών του αστικού ιστού (Kimberly A et.al.)

Όπως φαίνεται και από την προηγούμενη εικόνα, τα περισσότερα από τα
συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές εργασίες έχουν μικρό
Albedo, που σημαίνει ότι συγκρατούν την ηλιακή ακτινοβολία αντί να την
εκπέμπουν πίσω στο διάστημα. Η παγιδευμένη θερμική ενέργεια
απελευθερώνεται αργά, προκαλώντας δηλαδή την αργή πρόοδο στη διαδικασία
ψύξης. Για παράδειγμα για θερμοκρασία ημέρας 30 οC η θερμοκρασία
ασφάλτου μπορεί να εκτιναχθεί στους 80 οC . Με τη δύση του ηλίου αρχίζει η
αργή απελευθέρωση της αποθηκευμένης θερμικής ενέργειας που
συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ενώ η άσφαλτος αρχίζει να
ψύχεται, η θερμοκρασία αέρα αρχίζει να ανεβαίνει (φαινόμενο αστικής θερμικής
νησίδας). Στο επόμενο διάγραμμα φαίνονται οι μεταβολές της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος αέρα σε σχέση με ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες επιφάνειες
κατά τη διάρκεια του 24ώρου. (Kimberly A et.al.)
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Εικ. 2.36 Μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα σε σχέση με
ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες επιφάνειες κατά τη διάρκεια του 24ώρου.
(Kimberly A et.al.)

Από την άλλη πλευρά, οι διαφανείς επιφάνειες από γυαλί ή και άλλα
διαφανή υλικά, χαρακτηρίζονται κυρίως από διαπερατότητα, η οποία ορίζει το
ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που διαπερνά το υλικό και διεισδύει
στους εσωτερικούς χώρους. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η ποσοστιαία
κατανομή ανακλαστικότητας, απορροφητικότητας και διαπερατότητας του μονού
υαλοστασίου.

Εικ. 2.37 Διαπερατότητα , ανακλαστικότητα και απορροφητικότητα μονού
υαλοστασίου (Γιάννας Σ., 2001).

Τελικά τόσο για τις αδιαφανείς, όσο και για τις διαφανείς επιφάνειες, το
μεγαλύτερο ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας επιστρέφει, είτε
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με τη μορφή ορατής ακτινοβολίας είτε ως θερμότητα, στον υπαίθριο χώρο της
πόλης, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, οι υπαίθριοι χώροι της πόλης να
βρίσκονται σε κλιματικά δυσμενέστερη θέση από τα κτίρια. (Γιάννας Σ., 2001)

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στην ανακλαστικότητα των
χρησιμοποιούμενων υλικών, τόσο του δομημένου, όσο και του αδόμητου
περιβάλλοντος των παρόδιων χρήσεων :

α/α χρησιμοποιούμενο υλικό ανακλαστικότητα
(albedo)

1 Δρόμοι Άσφαλτος 0,05-0,20
2 Τοίχοι: Σκυρόδεμα 0,10-0,35
3 Τούβλο – πέτρα 0,20-0,40
4 Λευκή πέτρα 0,80
5 Λευκό μάρμαρο 0,55
6 Κόκκινο τούβλο 0,20-0,30
7 Δώματα: Ασφαλτόπανα 0,07
8 Πίσσα και χαλίκια 0,08-0,18
9 Πλακάκια 0,10-0,35
10 Ειδική ανακλαστική οροφή 0,60-0,70
11 Χρώματα: Λευκό 0,50-0,90
12 Κόκκινο , καφέ ,πράσινο 0,20-0,35
13 Μαύρο 0,02-0,15
14 Άλλα υλικά: Ανοιχτόχρωμη άμμος 0,40-0,60
15 Ξερό γρασίδι 0,30
16 Εδαφος 0,30
17 Ξηρή άμμος 0,20-0,30
18 Καλλιεργημένο έδαφος 0,20
19 Ξύλο 0,10
20 Φυλλοβόλα δέντρα 0,20-0,30

Πιν. 2.8 Ανακλαστικότητα χρησιμοποιούμενων υλικών στον αστικό χώρο
(οικολογική δόμηση, 2002).
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Παρατηρήσεις :
 Για τα αδιαφανή υλικά ισχύει η σχέση :

ανακλαστικότητα + απορροφητικότητα = 100%
 Για τα διαφανή υλικά ισχύει :

ανακλαστικότητα + απορροφητικότητα + διαπερατότητα = 100%
 Το ακάλυπτο οικόπεδο σε σχέση με το φυτεμένο δεν έχει διαφορά στην

ανακλαστικότητα.
 Σημαντική είναι η διαφορά στην ανακλαστικότητα (10%) μεταξύ

επιφανειών από παλαιό και νεότερο σκυρόδεμα, και μεταξύ απλών και
διπλών υαλοστασίων χωρίς σκίαση και ηλιακή προστασία (12%)

 Όσο μικρότερη είναι η ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας, τόσο
μεγαλύτερη θα είναι η απορροφητικότητά της και επομένως και η
συμβολή της στην άνοδο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα.

 Γενικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας τελικά
επιστρέφει, είτε με τη μορφή ορατής ακτινοβολίας, είτε ως θερμότητα
στον υπαίθριο χώρο της πόλης.

2.3.4.3 Εξοπλισμός.

Α. Επιφανειακός:
 Δοχεία απορριμμάτων : θα πρέπει να μπορούν να δέχονται υπολείμματα

τροφών και ποτών, χαρτιού κλπ. Επιθυμητό είναι να είναι πυράντοχα και
να εμποδίζουν την είσοδο των εντόμων.

 Σήμανση των δρόμων : η κατακόρυφη σήμανση των δρόμων θα πρέπει
να διέπεται από κοινές αρχές σχεδιασμού, να είναι ορατή και εύκολα
αναγνωρίσιμη, καθώς και να μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κυκλοφορίας.

 Κιγκλιδώματα προστασίας πεζών : χρησιμοποιούνται συνήθως για να
εμποδίζουν τους πεζούς να διασχίζουν το δρόμο σε επικίνδυνα σημεία,
ενώ παράλληλα εμποδίζουν τα οχήματα να ανεβαίνουν στα εκτεθειμένα
πεζοδρόμια.
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 Χαμηλοί στύλοι : τοποθετούνται όπου είναι απαραίτητο για να
εμποδίζεται η είσοδος οχημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις που τα
κράσπεδα δεν επαρκούν. Χρησιμοποιούνται επίσης όταν απαιτείται η
συγκράτηση οχημάτων σε περιοχές που πρωτίστως έχουν αποδοθεί
στους πεζούς.

 Σχάρες δέντρων : τοποθετούνται στο έδαφος γύρω από τον κορμό των
δέντρων, αφενός για να επιτρέπουν την είσοδο του οξυγόνου και νερού
προς τις ρίζες των δέντρων και αφετέρου για να προστατέψουν τις ρίζες
από συμπίεση.

 Φωτιστικά δρόμων : βελτιώνουν τη γενική στάθμη φωτισμού, τόσο για
τους οδηγούς, όσο και για τους πεζούς, αυξάνοντας την ασφάλεια και την
ορατότητα των δρόμων.

 Στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων : οριοθετούν το χώρο που μπορούν
να στέκονται οι επιβάτες στις στάσεις των λεωφορείων, προστατευμένοι
από τη βροχή ή τον ήλιο.

 Διαφημιστικά πανό και σήματα : προσελκύουν την προσοχή των
χρηστών του δρόμου με σκοπό την προώθηση κάποιου προϊόντος.

 Τηλεφωνικοί θάλαμοι : προσφέρουν ιδιωτικότητα και σχετική ηχομόνωση
σε άτομα που επιθυμούν να τηλεφωνήσουν. (Beckman E.P., 2001)

Β. Υπόγειος:
Περιλαμβάνει τα κάθε είδους δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων

και ομβρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, δομημένης καλωδίωσης, φωταερίου, θέρμανσης κλπ.)
που σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Αμερικάνικων κανονισμών
αποτυπώνονται στα παρακάτω σχέδια : (Αραβαντινός, 1997)
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Εικ. 2.38 Τοποθέτηση κάθε είδους δικτύων σύμφωνα με της αμερικάνικους
κανονισμούς.

2.3.4.4 Τεχνητός φωτισμός.

Περιλαμβάνει το φωτισμό των δρόμων, τους φωτεινούς σηματοδότες στις
διασταυρώσεις, τις έγχρωμες φωτεινές επιγραφές των καταστημάτων καθώς και
το φωτισμό σημαντικών κτιρίων και μνημείων, διαμορφώνοντας την αισθητική
ταυτότητα της πόλης και ένα κλίμα ασφάλειας για τους διερχόμενους κατά τις
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νυχτερινές ώρες. Η ένταση των φώτων, η σχέση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών
περιοχών, η συσχέτιση της φωτεινότητας με την αρχιτεκτονική του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και η επίδραση των φώτων των διερχόμενων οχημάτων
συντελούν στην ερήμωση ή όχι κάποιων δρόμων κατά τις νυχτερινές ώρες.
(Λυμπερόπουλος et. al., 1998)

Εικ. 2.39 Διάταξη φωτιστικών σημείων (Τσώχος Γ.,1989).

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι αποστάσεις των θέσεων των
φωτεινών σωμάτων που απεικονίζονται στο προηγούμενο σκαρίφημα :

Μέγιστες αποστάσεις (μ)Κατηγορία οδού

A S W

Πρωτεύουσα 0,25Η 3,0Η 1,5Η
Κύρια 0,25Η 3,2Η 1,6Η
Δευτερεύουσα 0,25Η 3,4Η 1,7Η

Πιν. 2.9 Αποστάσεις θέσεων φωτεινών σωμάτων.

όπου Η είναι το ύψος στο οποίο τίθεται το φωτιστικό σώμα και είναι συνήθως 8-
12 μ. στους αυτοκινητοδρόμους και 3-8 μ. στις υπόλοιπες οδούς (Τσώχος
Γ.,1989).
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2.3.4.5 Στοιχεία πρασίνου.

Η επίδραση που έχει το πράσινο στη διαμόρφωση του μικροκλίματος
είναι συνάρτηση των παρακάτω ιδιοτήτων του :
 Του υψηλού ποσοστού απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας
 Της χαμηλότερης θερμοχωρητικότητας και θερμικής αγωγιμότητας που

έχει σε σχέση με τα δομικά υλικά των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων
 Της μείωσης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα μέσω της

διαπνοής
 Της μειωμένης υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται
 Της μείωσης της ταχύτητας του ανέμου κοντά στο έδαφος
 Της κατακράτησης σκόνης και ρυπαντικών από τον περιβάλλοντα αέρα
 Της ηχοπροστασίας που παρέχει
Η αμερικανική βιβλιογραφία αναφέρεται σε διαφορές της θερμοκρασίας του

αέρα μέχρι και 8 οC ανάμεσα σε φυτεμένες και ξερές περιοχές της πόλης. Η
επίδραση όμως του πράσινου αφενός είναι αισθητή μόνο στην άμεση περιοχή
του και αφετέρου χρειάζεται κάποια σημαντική επιφάνεια για να λειτουργήσει ως
όαση {περίπου 2000 τμ – διαστάσεις πλατείας). (Γιάννας Σ., 2001)

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που περιλαμβάνουν δέντρα και φυτά
που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές διαμορφώσεις στην Ελλάδα και στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Τα αναφερόμενα ξενικά είδη έχουν καλή
προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και τα αναφερόμενα ύψη αφορούν πλήρη
ανάπτυξη σε ευνοϊκές συνθήκες. (Beckman E.P., 2001)

Είδος Ύψος(μ.) Σχόλια

Αίλανθος
(βρομόδενδρο
ή βρομοκαρυδιά)
(Ailanthus altissima)

15-20 Ξενικό, φυλλοβόλο, αραιή σκιά.
Αναπτύσσεται δυναμικά σε διάφορα
είδη χαλαρών κυρίως εδαφών,

Αριά (Quercus ίIΘΧ 8-15 Ενδημικό, αειθαλές, πυκνή σκιά.
Αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε σχετικά θερμά
εδάφη (θερμόβιο).

Γκίγκο η δίλοβος
(Gingko biloba)

15 Ξενικό, πλατύφυλλο κωνοφόρο (το μοναδικό),
φυλλοβόλα, ικανοποιητική σκιά. Φύλλα με ανοικτό

πράσινο χρώμα που τελικά χρυσίζουν.
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Γλεδίτσια (Gleditsia
triacanthos)

15-20 15-20 Ενδημικό, φυλλοβόλο, αραιή σκιά, αγκάθια
στον κορμό και στα κλαδιά.

Λεύκα αργυρόφυλλη
(Populus a/ba)

25-30 Ενδημικό, φυλλοβόλα, πυκνή σκιά, θερμόβιο.
Αναπτύσσεται σε νωπά (σχετικώς υγρά) εδάφη.

Μουριά (Morus alba,
Morus nigra)

10 Ξενικό, φυλλοβόλο, πυκνή σκιά, ταχυαυξές,
εύπλαστη κόμη.

Πεύκη Κουκουναριά (Pinus

pinea)
Τραχεία πεύκη(Ρίnus brutia)
Χαλέπιος πεύκη(Ρίnus
halepensis)

20-30 Ενδημικά, αειθαλή, πυκνή σκιά, μεγάλη κόμη με

σχετικά κανονικό σχήμα και καρποί που
τρώγονται (κουκουναριά), ακανόνιστο σχήμα
κόμης (τραχεία, χαλέπιος), θερμόβια, αργή
ανάπτυξη.

Πλάτανος (Platanus
orientalίs)

25-30 Ενδημικό, φυλλοβόλο, πυκνή σκιά.
Αναπτύσσεται σε νωπά εδάφη.

Σαφόρα (Sophora japonica) 15-20 Ξενικό, φυλλοβόλο, πυκνή σκιά, κίτρινα άνθη.
Φίκος της Ρόδου (Ficus
vitida)

10 Ενδημικό, φυλλοβόλο. Αναπτύσσεται γρήγορα σε
νωπά εδάφη,

Ψευδακακία (Robinia
pseudacacia)

20-25 Ενδημικό, φυλλοβόλο , ικανοποιητική σκιά,
εύοσμα άνθη.

Ψευδομελία (Melia
azedarach)

10-15 Ξενικό, φυλλοβόλο, αραιή σκιά, εύοσμα άνθη,
διακοσμητικοί καρποί.

Ψευδοπιπεριά (σχίνος)
(Schinus molle)

10-12 Ξενικό, αειθαλές, πυκνή σκιά, καρποί με μυρωδιά
πιπεριού, αργή ανάπτυξη.

Πιν. 2.10 Δέντρα κατάλληλα για δενδροστοιχίες και για σκιά.

Είδη Ύψος (μ.) Σχόλια

Αμυγδαλιά

(Prunus dolcis)

6-8 Ξενικό, φυλλοβόλο, θερμόβιο, λιτοδίαιτο, χειμωνιάτικη

ανθοφορία με λευκά-ροζ άνθη.
Δάφνη Απόλλωνα
(Laurus nobilis)

5-8 Ενδημικό, αειθαλές, πυκνή κόμη.
Αναπτύσσεται και σε μέρη με σκιά (ημισκιόφιλο). Λευκά
άνθη

lαKαράVΤα
(Jacaranda jacaranda)

5-10 Ξενικό, φυλλοβόλο με σύνθετα φύλλα, ευαίσθητο στον
παγετό, εντυπωσιακά άνθη
ανοικτού μπλε χρώματος.

Kouτσoυπιά
(Cercis siliquastrum)

6-8 Ενδημικό, θερμόβιο, λιτοδίαιτο, πρώιμη ανθοφορία με
ροζ-μοβ άνθη. Διατηρεί τα ελκυστικά του περικάρπια
ολόκληρο το χειμώνα.

Κυδωνιά
(Cydonia oblonga)

5-7 Ξενικό, φυλλοβόλο, λευκά-ροζ άνθη, χρυσοκίτρινοι
καρποί, τα φύλλα κιτρινίζουν το φθινόπωρο.

Λαγγερστροίμια 5-7 Ξενικό, λευκά-ροζ-κόκκινα-μοβ άνθη αργά το καλοκαίρι,



73

(Lagerstroemia indica) φθινοπωρινά χρώματα.
Λεμονιά (Citrus

limon)

4-6 Ξενικό, αειθαλές, ανθεκτικό, αρωματικά άνθη.

Μουςμουλιά
(Eriobotrya japonica)

5-7 Ξενικό, αειθαλές, λευκά άνθη. Καρποφορεί νωρίς το
καλοκαίρι

Nεραvτζιά (Citrus
aurantium)

4-6 Ξενικό, αειθαλές, ανθεκτικό, ευρέως διαδεδομένο.

Παρκινσόνια
(Parkinsonia aculeata)

5-7 Ξενικό, αειθαλές με μακριά πράσινα κλαδιά, κίτρινα
άνθη με πορτοκαλί αποχρώσεις όλο το καλοκαίρι.

Ροδιά
(Punica granatum)

5-6 Ενδημικό, φυλλοβόλο, πρώιμα χαλκοκόκκινα φύλλα,
κόκκινα άνθη και μεγάλοι φθινοπωρινοί καρποί με
ρόδινο ή
κίτρινο χρώμα.

Τζιτζιφιά
(Eleagnus
anguistifolius)

6-8 Ενδημικό, αειθαλές, κατάλληλο για παραθαλάσσιες
περιοχές, εύοσμα άνθη,διακοσμητικοί καρποί.

Πιν 2.11 Μικρά διακοσμητικά δέντρα.

Είδη Ύψος (μ.) Σχόλια

Αγριοκυδωνιά (Styrax officinalis) 3 Φυλλοβόλο, πλούσια ανθοφορία,

Αειθαλές σφενδάμι (Acer creticum) 5 Διακοσμητικοί καρποί.
Λυστροκουμαριά (Arbotus
adracnhe)

4 Διακοσμητικοί καρποί.

Δεντρολίβανο (Rosmarinus
officinalis)

2 Πλούσια ανθοφορία, αρωματικό

ηδική δενδρώδης (Medicago
arborea)

3 Φυλλοβόλο, πλούσια ανθοφορία.

Κουμαριά (Arbotus unedo) 4 Διακοςμητικοί βρώσιμοι καρποί.
Πουρνάρι (Quercus coccifera) 5 Πυκνό γυαλιστερό φύλλωμα.
Πυράκανθος (Pyracantha

coccinea)

3 Διακοσμητικοί καρποί και άνθη

Ρείκι (Erica arborea) 2 Πλούσια ανθοφορία.
Σπάρτο (Startium junceum) 2 Πλούσια ανθοφορία. Πολύ χρήσιμο για

σταθεροποίηση τεχνητών πρανών.
Φιλλύρα (Phillyrea latifolia) 4 Φυλλοβόλο, διακοσμητικά φύλλα και άνθη.
Χρυσόξυλο (Cotinus cogguria) 5 Πυκνό γυαλιστερό φύλλωμα.

Πιν. 2.12 Διακοσμητικοί θάμνοι.
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2.3.5 Άλλες παράμετροι.

2.3.5.1 Πληθυσμιακή πυκνότητα.

Περιοχές με μέση έως υψηλή πυκνότητα (άτομα /εκτάριο) λειτουργούν
καλύτερα από περιοχές χαμηλής πυκνότητας, εφόσον εξασφαλίζονται
ορισμένες προϋποθέσεις στη δόμηση των κτιρίων και την κατανομή των
δραστηριοτήτων. Όμως ιδιαίτερα υψηλές πυκνότητες, υποδηλώνουν
υπερεκμετάλλευση της αστικής γης και συνοδεύονται από μεγάλα ύψη κτιρίων,
συμπαγή και ανελαστικό ιστό, καθώς και μειωμένους υπαίθριους χώρους.
(Αραβαντινός Α., 1997)

Όμως οι υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες, συνεπάγονται και υψηλά
ποσοστά ιδιοκτησίας Ι.Χ., γεγονός που σημαίνει υψηλό ποσοστό μετακινήσεων
από και προς με χρήση του, και επομένως αύξηση επιπέδων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και θορύβου και συνακόλουθα υποβάθμιση της περιβαλλοντικής
ποιότητας των δρόμων.

Σε πρόσφατες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει συσχέτιση του
φαινόμενου της αστικής θερμικής νησίδας και του πληθυσμού. Από εμπειρικές
μελέτες και ερευνητικές προσπάθειες του Oke T.R., [Boundary Layer Climates,
Methuen and Co,1978,1987,1990] προκύπτει ότι η διαφορά θερμοκρασίας
μεταξύ αστικής περιοχής και υπαίθρου είναι ανάλογη με τον λογάριθμο του
πληθυσμού (Καρτάλης, 1999)
ΔΤ (α-υ) = 0,25Ρ/4u ½ όπου
ΔΤ (α-υ): διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αστικής περιοχής και υπαίθρου
Ρ: λογάριθμος πληθυσμού
u: ταχύτητα ανέμου σε ύψος 10 μέτρων
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2.3.5.2 Μετακινήσεις από και προς.

Η επέκταση των σημερινών πόλεων, συνήθως χωρίς προγραμματισμό,
οδήγησε σε διαχωρισμό των χρήσεων, μεταφέροντας την κατοικία στις περιοχές
επέκτασης και διατηρώντας υπηρεσίες, εμπόριο και εργασία στις κεντρικές
περιοχές. Οι μετακινήσεις, καθοριστικό στοιχείο της σημερινής αστικής
διαβίωσης, έχουν αποκτήσει καθημερινό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.
Πέρα από το γεγονός ότι ξοδεύουν ένα σημαντικό τμήμα του ενεργού χρόνου
κάθε πολίτη, καταναλώνουν και μεγάλες ποσότητες ενέργειας,   ενώ είναι οι
κύριες υπεύθυνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση. (Βλαστος Θ., 1999)

2.3.5.3 Μέσα μετακίνησης.

Σήμερα, λόγω έλλειψης σωστού σχεδιασμού της δημόσιας συγκοινωνίας,
οι μετακινήσεις στις περισσότερες ελληνικές πόλεις πραγματοποιούνται με Ι.Χ.
Όμως η εξάρτηση από τα ιδιωτικά μεταφορικά μέσα πρέπει να αποθαρρύνεται
μέσω πολιτικών στάθμευσης και τιμολόγησης. Ο συντονισμένος σχεδιασμός
προέλευσης προορισμού μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη των δημόσιων
μεταφορών και εξυπηρετήσεων για πεζούς και ποδηλάτες, ενώ παράλληλα
κρίνεται απαραίτητη και η ένταξη μη ρυπαινόντων συστημάτων μεταφορών,
ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και η συνεπακόλουθη
εκπομπή ρύπων (Βλαστός Θ., 1999).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με πληρότητα 50% η κατανάλωση ενέργειας
ανά επιβατοχιλιόμετρο λεωφορείου, είναι 5 φορές μικρότερη από αυτή του Ι.Χ.
Επίσης ελαττώνεται η απαιτούμενη επιφάνεια οδού για τη μεταφορά ενός
επιβάτη, ενώ αυξάνεται η παροχετευτική ικανότητα της οδού, κυρίως όταν
υπάρχουν αποκλειστικές λωρίδες για τη δημόσια συγκοινωνία.
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Εικ. 2.40 75 άνθρωποι μπορούν να μεταφερθούν από 60 ΙΧ ή από 1
λεωφορείο. (European Commission, 2004)

2.3.5.4 Ασφάλεια των χρηστών.

Οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου αποδεικνύεται από στατιστικές ότι
είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες καθώς και οι χρήστες μοτοσικλετών. Όμως
υποστηρίζεται ότι οι στατιστικές για τα ατυχήματα δίνουν ψευδή εικόνα της
πραγματικότητας. Τα ατυχήματα είναι λίγα διότι, αφενός μεν δεν καταγράφονται
στο σύνολό τους και αφετέρου , διότι έχει επιλεγεί ένας τρόπος ζωής που δεν
ταιριάζει στη βιώσιμη πόλη. Θα ήταν πολύ περισσότερα αν οι κάτοικοι, παρά τις
επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σύνολο σχεδόν των αστικών
δρόμων, επέμεναν να περπατούν, να κάνουν χρήση του ποδηλάτου και τα
παιδιά συνέχιζαν να παίζουν στο δρόμο. (Βλαστός Θ., 1999)

Σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Οδικής
Ασφάλειας του ΤΕΕ, ένα ποσοστό 20% των ατυχημάτων λαμβάνει χώρα σε
περιοχές ισόπεδων κόμβων, κι αυτό γιατί η αλματώδης αύξηση οδικής
υποδομής στον ελληνικό χώρο δε συνοδεύτηκε από την απαραίτητη
διαρρύθμιση των προσβάσεων και των ισόπεδων συνδέσεων, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις δεν έχει εκτιμηθεί η επίδραση των νέων οδικών έργων στην
κινητικότητα των πεζών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η κατασκευή
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων (εμπορικά κέντρα, κινηματογράφοι, αθλητικές
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εγκαταστάσεις κλπ.) αποτελούν πόλο έλξης μετακινήσεων.  Στο διάγραμμα που
ακολουθεί γίνεται φανερό ότι περίπου τα μισά τροχαία ατυχήματα που οδηγούν
σε θάνατο (42%) λαμβάνουν χώρα σε αστικές οδούς σύμφωνα με στοιχεία του
2003 (Εν. Δελτίο ΤΕΕ 2384/20-3-2006).

Εικ. 2.41 Κατανομή νεκρών ανά τύπο οδού (ΕΛΛΑΔΑ 2003).

Αναμφισβήτητα, τα ατυχήματα σχετίζονται με τις συμπεριφορές στο
δρόμο, που σε μεγάλο βαθμό μπορούν να ελεγχθούν από το σχεδιασμό της
οδού. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός των δρόμων, ιδίως των αστικών, μπορεί να
επιτύχει περιορισμό των ατυχημάτων καθώς και μια ασφαλή και αρμονική
συνύπαρξη των διαφόρων χρηστών του δρόμου. Η ασφάλεια και η ανάπλαση
του δρόμου είναι δύο έννοιες αλληλοεξαρτώμενες. Η ανάπλαση του δρόμου
πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση της ρύπανσης, του θορύβου αλλά και των
ατυχημάτων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών ζωής τόσο
στο δρόμο, όσο και τις παρόδιες χρήσεις (Βλαστός Θ., 1999) .

2.3.5.5 Καθαριότητα και υγιεινή.

Πέρα από τα δοχεία απορριμμάτων που αναφέρθηκαν προηγούμενα
στον επιφανειακό εξοπλισμό της οδού, αλλά και τα δίκτυα απορροής ομβρίων
που παρουσιάστηκαν στον υπόγειο εξοπλισμό, η καθαριότητα και η υγιεινή,
αφορά και το σύστημα αποθήκευσης των απορριμμάτων που καθημερινά
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παράγονται στις παρόδιες χρήσεις, και στο κατά πόσο οι κάδοι των
απορριμμάτων εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον του δρόμου.

Εικ. 2.42 Βυθιζόμενος στο έδαφος κάδος από την περιοχή Nyhavn της
Κοπετχάγης, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και με δύσκολη πρόσβαση για τα
Α/Φ, όπου εκ των πραγμάτων επελέγη αυτή η πολυέξοδη αλλά υψηλής
τεχνολογίας λύση.

Εικ 2.43 Χρήση υπόγειου κάδου στην παλιά συνοικία Σπάγκεν στο Ρότερνταμ οι
υπόγειοι κάδοι θεωρούνται πιο φιλικοί για το χρήστη, ενώ ταιριάζουν καλύτερα
στον αστικό χώρο. Όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι υποδομές της πόλης
(καλώδια, σωλήνες κλπ.) κάνουν αδύνατη την τοποθέτησή του. Για παράδειγμα,
στο Ρότερνταμ μόνο το 80% των απαραίτητων κάδων μπορεί να τοποθετηθεί
υπόγεια. Γενικά, οι κάτοικοι διάκεινται ευνοϊκά στην τοποθέτηση των υπόγειων
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κάδων, αφού δεν προσβάλλεται η αισθητική της πόλης από τους σωρούς των
σκουπιδιών,ελαχιστοποιούνται οι οσμές, ενώ και η αποκομιδή τους μπορεί να
γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας . (Ευρωπαϊκός Οδηγός Διαχείρισης
Απορριμμάτων , 2000)

Εικ.: 2.44  Εναπομείναντες κάδοι από την εφαρμογή προγράμματος
ανακύκλωσης στο Δήμο Ηρακλείου κατά το παρελθόν.

2.3.5.6 Συντήρηση, εκσυγχρονισμός και επανάχρηση των ιστορικών και
πολιτισμικών πόρων.

Σημαντικά στοιχεία για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου είναι
τα μνημεία, τα διατηρητέα κτίσματα, τα ιστορικά κέντρα. Σε μια πόλη που θέλει
να θεωρείται ποιοτική περιβαλλοντικά, τα οικοδομικά κελύφη πρέπει να
θεωρούνται πολύτιμος πόρος, ενώ παράλληλα πρέπει να αναγνωρίζεται ο
πολιτισμικός τους ρόλος στην διαμόρφωση ιστορικής μνήμης. Είναι απαραίτητο
επομένως να συντηρούνται, να εκσυγχρονίζονται και να
επαναχρησιμοποιούνται. Το σημερινό καθεστώς, όμως, των υψηλών
συντελεστών δόμησης, οδηγεί στην κατεδάφιση των παλιών κελυφών, ενώ η
αποκατάσταση και η χρήση του υφιστάμενου κτίσματος θα έπρεπε να
ενθαρρύνεται, σε σχέση με την ανέγερση νέου κτιρίου (χαμηλότερες δαπάνες
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έκδοσης οικοδομικής άδειας, φορολογικές ελαφρύνσεις, χαμηλά επιτόκια
οικοδομικών δανείων κλπ.). Η αποτροπή της αλόγιστης επέκτασης του αστικού
χώρου θα συμβάλει στην επανάχρηση παλιών κελυφών.

2.3.5.7 Αξία γης.

Μέχρι τώρα, οι παράμετροι που αναφέρθηκαν, επηρεάζουν άμεσα ή
έμμεσα την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων. Οι αξίες γης καθώς επίσης οι
τιμές ζώνης, οι συντελεστές εμπορικότητας κλπ. (οικονομικοί δείκτες) μιας
περιοχής, επηρεάζονται και από την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων της.
Έτσι, ακίνητα με πρόσωπο σε δρόμους με χαρακτηριστικά που πληρούν κατά
το δυνατόν τις παραμέτρους εκείνες που συντελούν στην περιβαλλοντική τους
ποιότητα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία, σε σχέση με άλλα που βρίσκονται
σε υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές.
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3. Μεθοδολογία

Στην προηγούμενη ενότητα (2. Εισαγωγή) έγινε αναφορά στην
περιβαλλοντική ποιότητα των πόλεων γενικά, και τη σχέση της με την αειφορία
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικότερα στην περιβαλλοντική ποιότητα των
δρόμων, που αποτελούν μία από τις συνιστώσες των πόλεων.

Αναφέρθηκαν αναλυτικά οι παράμετροι που είτε επηρεάζουν, είτε
επηρεάζονται από την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων, ενώ ταυτόχρονα
την περιγράφουν. Αρχικά έγινε μια ομαδοποίησή τους σε 5 κατηγορίες :
βιοκλιματικές, πολεοδομικές, κυκλοφοριακές παράμετροι, τεχνητά στοιχεία, και
τέλος η κατηγορία άλλες παράμετροι. Όπως ήδη έχει φανεί, κάποιες από αυτές
τις παραμέτρους, κυρίως παράμετροι που ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες, αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλοκαλύπτονται ή επηρεάζουν και
επηρεάζονται από κάποιες άλλες. Το γεγονός όμως αυτό δεν παύει να τις
καθιστά σημαντικές για την κατηγορία τους και γι’ αυτό εξετάστηκαν χωριστά.
Για την ανάπτυξη των παραμέτρων αυτών χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία, στην οποία γίνεται αναφορά κατά περίπτωση.

Στη συνέχεια, στην επόμενη ενότητα εξετάζονται οι παράμετροι αυτές
για κάποιους από τους δρόμους του Ηρακλείου. Επελέγησαν δρόμοι
αντιπροσωπευτικοί από διαφορετικές περιοχές του πολεοδομικού
συγκροτήματος του Ηρακλείου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε,
τόσο η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και οι προτάσεις
βελτίωσης που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, να αντικατοπτρίζουν, κατά το
δυνατόν, το σύνολο των περιπτώσεων που συναντώνται στην πόλη.

Εχουν ήδη προηγηθεί οι εργασίες πεδίου που αφορούσαν επιτόπου
μετρήσεις με μετροταινία, απ’ όπου προέκυψαν τα πλάτη των οδοστρωμάτων
και των πεζοδρομίων, όπου αυτά υπήρχαν, ενώ έγινε καταγραφή του αριθμού
των ορόφων των παρόδιων χρήσεων απ’ όπου προέκυψε το μέγιστο και το
επικρατέστερο ύψος κτιρίων για κάθε δρόμο και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο
λόγος υ/π (= επικρατέστερο ύψος κτιρίων / τη μεταξύ τους απόσταση), όπου η
απόσταση αυτή προκύπτει από το άθροισμα του πλάτους του καταστρώματος
(οδόστρωμα + πεζοδρόμια) συμπεριλαμβανομένων και των προκηπίων, όπου
αυτά υπήρχαν. Επίσης καταγράφηκε ο επιφανειακός εξοπλισμός των δρόμων,
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τα υλικά επίστρωσης και η παλαιότητα του οδοστρώματος καθώς και τα υλικά
κατασκευής των παρόδιων χρήσεων, η ύπαρξη τεχνητού φωτισμού, η
καθαριότητα και η υγιεινή, η ύπαρξη ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων και
τέλος οι φυτεύσεις και τα στοιχεία πρασίνου. Στις εργασίες πεδίου
περιλαμβάνονται και οι φωτογραφικές λήψεις για την καλύτερη τεκμηρίωση της
υπάρχουσας κατάστασης των μελετούμενων δρόμων.

Τα στοιχεία που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση του
πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, λήφθησαν από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ
της Περιφέρειας Κρήτης και αφορούσαν κυρίως τα έτη 2000 – 2003.

Τα στοιχεία θορύβου προέκυψαν από μετρήσεις του Τμήματος
Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας
Σφακιανάκη Μαρία, Φράγκου Πολυξένη «Ο θόρυβος στο αστικό περιβάλλον .
Μετρήσεις (επεξεργασία τους, συμπεράσματα,προτάσεις) με τη χρήση
ηχομέτρου σε δρόμους και αστικούς κόμβους του Ηρακλείου», 2002.

Από το τμήμα κυκλοφορίας της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου
Ηρακλείου πάρθηκαν στοιχεία που έχουν σχέση με της κυκλοφοριακές
παραμέτρους, με βάση τη Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας
Πόλεως Ηρακλείου Κρήτης : ‘‘Οριστική Εκθεση και Ανάλυση Υπάρχουσας
Κατάστασης’’ του γραφείου Δοξιάδη.

Από το γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου πάρθηκαν
στοιχεία που αφορούν την ανάπλαση της εντός των τειχών περιοχής με βάση
την Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης που εκπονείθηκε από τα συμπράττοντα
γραφεία ΦΙΛΩΝ & ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ.

Από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου πάρθηκαν στοιχεία
που αφορούν τις πολεοδομικές παραμέτρους των υπό εξέταση δρόμων.

Από την Τροχαία Ηρακλείου και από στοιχεία που κατά καιρούς έχουν
δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο προέκυψαν τα στοιχεία που αφορούν τα
τροχαία ατυχήματα.

Από τις Εφορίες Α’ και Β’ Ηρακλείου πάρθηκαν στοιχεία που αφορούν
αξίες γης, τιμές ζώνης, συντελεστές εμπορικότητας κλπ.

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της έρευνας και αναλύονται τυχόν προκύπτουσες αλληλεπιδράσεις
παραμέτρων που αναπτύσσονται στο 4ο Κεφάλαιο, ενώ στο 6ο Κεφάλαιο
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καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και τυχόν παρεμβάσεις
που προτείνονται για τη βελτίωση τυχόν προβληματικών περιβαλλοντικών
παραμέτρων. Το 7ο Κεφάλαιο αναφέρει τη χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία
για τη στήριξη της παρούσας εργασίας και το 8ο αποτελεί το Παράρτημα με
αναφορά διάφορους πίνακες, ανεμολογικών στοιχείων, ηλιασμού και
ηλιοπροστασίας, βροχοπτώσεων, αντικειμενικών αξιών κ.α.
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4. Αποτελέσματα

4.1 Κριτήρια επιλογής των δρόμων που θα εξεταστούν.

Η εξέταση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σύνολο των δρόμων
του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, στα πλαίσια μιας εργασίας
όπως η παρούσα, και χρονοβόρα είναι, αλλά και χωρίς καμιά ιδιαίτερη
σκοπιμότητα, γι’ αυτό επελέγησαν δρόμοι αντιπροσωπευτικοί, από
διαφορετικές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου και
επομένως με διαφορετικές πολεοδομικές παραμέτρους, με διαφορετικό
προσανατολισμό, και άρα με διαφορετικές βιοκλιματικές παραμέτρους, με
διαφορετικές κυκλοφοριακές παραμέτρους και διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, καθώς και με διαφορετικούς συνδυασμούς των παραπάνω,
ούτως ώστε, τόσο η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και οι
προτάσεις βελτίωσης που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια, να
αντικατοπτρίζουν, κατά το δυνατόν, το σύνολο των περιπτώσεων που
συναντώνται στην πόλη.
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Εικ. 4.1 Xαρακτηριστικοί δρόμοι του πολ. Συγκ/τος Ηρακλείου που
επελέγησαν.
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4.2  Γενικές παράμετροι περιβαλλοντικής ποιότητας των δρόμων του
Ηρακλείου.

4.2.1 Ηλιασμός – ηλιοπροστασία.

Για τον έλεγχο ηλιασμού και ηλιοπροστασίας των δρόμων που
επελέγησαν χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες Ι και ΙΙ από το βιβλίο ‘‘Ηλιασμός ,Π.
Τζώνος, Θεσσαλονίκη 1985’’ και με την παραδοχή ότι το 38ο βόρειο
γεωγραφικό πλάτος – περίπου το γεωγραφικό πλάτος της Αθήνας, συμπίπτει
με το μέσο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας και επομένως δίνει αξιόπιστα
αποτελέσματα και για την περιοχή μελέτης.

Οσον αφορά τον ηλιασμό, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των
πινάκων για την 21η Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 ενώ για την ηλιοπροστασία
εξετάστηκαν οι δρόμοι για την 21η Ιουνίου και ώρα 12.00.

Επίσης, στα σχέδια που συνοδεύουν τον κάθε δρόμο που επελέγη να
εξεταστεί, έχει σχεδιαστεί η σκίαση που αναπτύσσεται στο κατάστρωμα του
υπό εξέταση δρόμου, χωρίς να εξετάζεται η σκίαση του ενός κτιρίου στο
απέναντί του. Έτσι, όταν το μήκος σκιάς υπερβαίνει το πλάτος του δρόμου,
αυτό σταματά στο σημείο που τέμνει το απέναντι κτίριο.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται συνοπτική παρουσίαση των
στοιχείων που προκύπτουν από τους πίνακες Ι και ΙΙ που προαναφέρονται σε
συνδυασμό με τα σενάρια της προηγούμενης παραγράφου και για τα
συναντώμενα ύψη κτιρίων στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου.

Μήκη σκιάς σε σχέση με τα ύψη των κτιρίων (μ)Ύψος
ηλίου

ΑΖ

3 6 9 12 15 18 21

Ημ/νια
και
ώρα

74,5 156,5 0,85 1,65 2,50 3,42 4,35 5,20 6,30 21/6
12:00

28,5 174,0 5,50 11,05 16,55 22,12 27,70 33,20 38,50 21/12
12:00

Πιν. 4.1 Στοιχεία Ηλιασμού.
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4.2.2 Ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι συγκεντρώσεις των κυριότερων αέριων ρύπων (CO, NΟx, SO2, O3)
στην πόλη, καταγράφονται σε συνεχή βάση από τα τέλη του 1990, από
σταθμό αέριας ρύπανσης της Νομαρχίας Ηρακλείου και στη συνέχεια της
Περιφέρειας Κρήτης. Οι μετρήσεις των ρύπων, των οποίων τα συμπεράσματα
αναπτύσσονται στη συνέχεια αφορούν την περίοδο Φεβρουάριο 1998-
Νοέμβριο 1999 και Νοέμβριο 2000 – Ιούλιο 2003, ενώ για τα αιωρούμενα
σωματίδια την περίοδο Νοέμβριο 2000 - Σεπτέμβριο 2005.

Έτσι, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του CO, αυτές χαρακτηρίζονται
από έντονη εποχιακή διακύμανση με μέγιστες τιμές (40-75 μg/m3) κατά τη
χειμερινή περίοδο και ελάχιστες (20-30 μg/m3) την καλοκαιρινή. Η χειμερινή
κορύφωση οφείλεται στην εντατικοποίηση των καύσεων (θέρμανση των
χώρων) αλλά και τις δυσμενέστερες περιβαλλοντικά συνθήκες λειτουργίας των
κινητήρων των οχημάτων (ξεκίνημα με κρύα μηχανή).

Ανάλογη εποχιακή διακύμανση χαρακτηρίζει και τις συγκεντρώσεις SO2

για το οποίο οι καύσεις πετρελαίου (θέρμανση χώρων, οχήματα κινητήρων
ντίζελ) συνιστούν την κύρια πηγή εκπομπών. Έτσι, οι μέγιστες συγκεντρώσεις
(4-9 μg/m3) παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς μήνες και είναι σημαντικά
χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
(22 μg/m3 ως μέση ετήσια συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ99/10/87).

Από παρατηρήσεις της 24ωρης διακύμανσης των παραπάνω ρύπων, οι
συγκεντρώσεις του CO διατηρούν την ίδια τάση 24ωρης διακύμανσης,
γεγονός που υποδεικνύει την κύρια πηγή προέλευσής του (κίνηση των
οχημάτων), ενώ για το SO2 κύρια πηγή προέλευσης είναι οι καύσεις
πετρελαίου για τη θέρμανση των χώρων.

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του Ο3 αυτές προκύπτουν από
μετρήσεις κατά την περίοδο 1990-99 που κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 70 μg/m3

με μέγιστες τιμές κατά την καλοκαιρινή και ελάχιστες κατά τη χειμερινή
περίοδο, αποτυπώνοντας έτσι τη φωτοχημική προέλευση του ρύπου.

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ΝΟχ, αυτές χαρακτηρίζονται από
έντονη 24ωρη διακύμανση με μέγιστες τιμές (20-110 μg/m3) κατά τη χειμερινή
περίοδο και ελάχιστες (0-20 μg/m3) την καλοκαιρινή.
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Με βάση την 24ωρη διακύμανση των συγκεντρώσεων CO και ΝΟχ, η
εντονότερη επίδραση της κίνησης των οχημάτων στις συγκεντρώσεις των
ρύπων αυτών εμφανίζεται στο διάστημα της πρωινής κυκλοφοριακής αιχμής
(7-9 π.μ.).

Ο ρόλος των τοπικών εκπομπών ΝΟχ στις συγκεντρώσεις Ο3

ΝΟ2 + hν ΝΟ + Ο

Ο + Ο2 +Μ Ο3 + Μ

ΝΟ + Ο3 ΝΟ2 + Ο2

καθίσταται εμφανής στην 24ωρη διακύμανση των τελευταίων. Η
ελαχιστοποίησή τους κατά τις πρωινές ώρες είναι τυπικό χαρακτηριστικό των
αστικών κέντρων και της πρωινής κυκλοφοριακής αιχμής.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο ετήσιος αριθμός ημερών με μέση
συγκέντρωση ΡΜ10 πάνω από 50 μg/m3, των 10 δυσμενέστερων πόλεων
στην Ευρώπη, όπου το Ηράκλειο φαίνεται να καταλαμβάνει τη 10η θέση :

Πίν 4.2: Ετήσιος αριθμός ημερών με μέση συγκέντρωση ΡΜ10 πάνω
από 50 μg/m3. (πηγή: http://www.ecocity.gr )

Στο Ηράκλειο η μέση ετήσια τιμή ήταν τα 42 μg/m3 με θεσπισθέν όριο
ανοχής για το 2001 τα 46,4 μg/m3.  Το όριο αυτό για το 2004 κατήλθε στα 41,6
και για το 2005 στα 40 μg/m3. Ο αριθμός των ημερών με υπέρβαση του ορίου
των 50 μg/m3 ήταν 14 με όριο τις 35. Για το 2005 θεσπίστηκε για τον ετήσιο
μέσο όρο το όριο των 50 μg/m3 που δεν πρέπει να ξεπεραστεί περισσότερες
από 35 φορές το έτος.
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Μια ενδιαφέρουσα στατιστική έρευνα για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με
την ποιότητα ζωής σε ευρωπαϊκές πόλεις ανακοινώθηκε πρόσφατα διεξήχθη
το 2004 και περιελάμβανε τηλεφωνικές ερωτήσεις σε κατοίκους 31 πόλεων της
Ευρώπης των 15 μεταξύ των οποίων και των κατοίκων του Ηρακλείου αλλά
και της Αθήνας από την Ελλάδα. Ανάμεσα στις ερωτήσεις που κλίθηκαν να
απαντήσουν οι κάτοικοι των 31 πόλεων ήταν και αυτή σχετικά με την
ατμοσφαιρική ρύπανση, της οποίας οι απαντήσεις τωνκατοίκων του Ηρακλείου
απεικονίζονται στο επόμενο διάγραμμα :

Εικ. 4.2 : H γνώμη των πολιτών για την ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης.
(Ευρωβαρόμετρο, 2004)

4.2.3 Θόρυβος.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ποιότητα του ακουστικού
περιβάλλοντος των δρόμων του Ηρακλείου, σύμφωνα με στοιχεία του
ΥΠΕΧΩΔΕ του 1992, όπου :
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Leq <64 dB κατάσταση άνεσης
64-70 dB κατάσταση σχεδόν ανεκτή
70-78 dB κατάσταση θορυβώδης
> 78 dB κατάσταση απαράδεκτη
όπου Leq : η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου σε ώρα αιχμής

Εικ 4.3 Ποιότητα ακουστικού περιβάλλοντος των δρόμων του Ηρακλείου.
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 1992)

Γενικά, από μετρήσεις που έγιναν στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας
του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο : ‘‘Ο θόρυβος στο αστικό
περιβάλλον. Μετρήσεις (επεξεργασία τους, συμπεράσματα, προτάσεις) με τη
χρήση ηχομέτρου σε δρόμους και αστικούς κόμβους του Ηρακλείου’’
προέκυψε ότι :

Οι αρτηρίες που οδηγούν από και προς το κέντρο έχουν τις υψηλότερες
στάθμες θορύβου με 78 dB(A) < Leq <86,5 dB(A)
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Στους δρόμους του κέντρου που χαρακτηρίζονται κυρίως από
εμπορικές χρήσεις οι μετρήσεις έδωσαν 76dB(A) < Leq < 81 dB(A)

Στις περιοχές κατοικιών κοντά στο κέντρο που χαρακτηρίζονται από
πλέγματα συνδετήριων οδών οι μετρήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ : 76,2 dB(A) <
Leq < 81,6 dB(A)

Στις περιοχές κατοικίας μακριά από το κέντρο με συλλεκτήριες οδούς
χωρίς ιδιαίτερο κυκλοφοριακό φόρτο οι μετρήσεις έδωσαν : 66,7 dB(A) < Leq
< 71,9 dB(A)

Σε τοπικές οδούς καταγράφηκαν μετρήσεις που αρκετές φορές
βρίσκονται και κάτω από το όριο το 60 dB(A).

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι απαντήσεις των
κατοίκων του Ηρακλείου στην έρευνα του Ευροβαρόμετρου τον Ιανουάριο του
2004, σχετικά με το αν ο θόρυβος αποτελεί γι’ αυτούς μεγάλο πρόβλημα.

Εικ. 4.4 Η γνώμη των πολιτών για το θόρυβο. (Ευρωβαρόμετρο, 2004)
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4.2.4 Συντελεστές δόμησης

Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου ισχύουν συντελεστές
δόμησης από 2,80 στην παλιά πόλη, που μειούμενοι φτάνουν στο 0,60 στις
περιοχές των νέων επεκτάσεων (περιοχές πολύ υψηλών εισοδημάτων και
προϋποθέτουν αυξημένο κόστος γης και έργων υποδομής, ενώ παρουσιάζουν
προβλήματα αποστάσεων από της θέσεις κοινόχρηστων και κοινωνικών
εγκαταστάσεων και απαιτούν μετακινήσεις σχεδόν αποκλειστικά με
τροχοφόρο).

Οι ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ νέων επεκτάσεων και ιστορικού κέντρου
με Σ.Δ. 1,80 1,20 και 0,70 παρουσιάζουν σχετική οικονομικότητα από άποψη
κόστους γης και έργων υποδομής, καταφέρνουν να επιτύχουν την απαραίτητη
κοινωνικότητα και δεν επιφορτίζονται με τα προβλήματα της πυκνής δόμησης,
παρουσιάζουν επίσης προβλήματα σε θέματα ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας
θέας και απομόνωσης, αν όχι για το σύνολο, τουλάχιστον για μέρη του
οικοδομικού τους όγκου.

Στο θεματικό χάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι συντελεστές δόμησης
που ισχύουν σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου :
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Εικ. 4.5 Συντελεστές δόμησης.
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4.2.5 Σύστημα δόμησης

Το σύστημα δόμησης του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου
ξεκινά από συνεχές στην κεντρική και στη γύρω από αυτήν περιοχή (γεγονός
που σημαίνει αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση της ορατότητας του
ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων καθώς και
κατακράτηση της ρύπανσης), γίνεται πανταχόθεν ελεύθερο σε κάποια τμήματα
παλαιών επεκτάσεων της πόλης, με καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και
αερισμού και περισσότερου χώρου για πράσινο, ώσπου γίνεται ελεύθερο στις
περιοχές των νέων επεκτάσεων.

Στο θεματικό χάρτη που ακολουθεί φαίνεται το σύστημα δόμησης που
ισχύει σήμερα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου :
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Εικ. 4.6 Σύστημα δόμησης.
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4.2.6 Πεζοδρόμια

Παρόλο που η κλίμακα της πόλης συνηγορεί στο να γίνονται πεζή οι
μετακινήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία των πεζοδρομίων είναι μικρού πλάτους
(συνήθως 1-2 μ) και με μεγάλες αυξομειώσεις πλάτους ακόμα και μέσα στο
ίδιο οδικό τμήμα. Σε κάποιες περιπτώσεις δρόμων ακόμα και της κεντρικής
περιοχής τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα ή ατελώς διαμορφωμένα,
προσφέροντας χαμηλή εξυπηρέτηση στους πεζούς, που εντείνεται με τα
εμπόδια που υπάρχουν κατά την κίνηση των πεζών (προθήκες με
εμπορεύματα, στύλοι φωτισμού και πινακίδες σήμανσης, στάσεις λεωφορείων
κλπ.)

4.2.7 Κυκλοφοριακός φόρτος

Στους δύο επόμενους θεματικούς χάρτες φαίνεται ο κυκλοφοριακός
φόρτος των κυριότερων δρόμων του πολεοδομικού συγκροτήματος του
Ηρακλείου για την εκτός των τειχών (χάρτης 1) και για την εντός των τειχών
(χάρτης 2) περιοχή.
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Εικ. 4.7 Κυκλοφοριακοί φόρτοι στην εκτός των τειχών περιοχή (Χαρτης1).
(Δοκουμετζίδης Ι. et al., 1994)
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Εικ. 4.8 Κυκλοφοριακοί φόρτοι για την εντός των τειχών περιοχή (Χαρτης 2).
(Δοκουμετζίδης Ι. et al., 1994)
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4.2.8 Στάθμεση.

Σήμερα, το πρόβλημα της στάθμευσης κυρίως στην εντός των τειχών
περιοχή, είναι ένα από τα πρωταρχικά αίτια για οποιαδήποτε ανωμαλία στην
κυκλοφορία των οχημάτων. Τα τελευταία χρόνια η προσφορά θέσεων παρά το
κράσπεδο μειώθηκε σημαντικά και η δημιουργία τριών επιπλέον δημοτικών
χώρων στάθμευσης δεν φαίνεται να έλυσε το πρόβλημα, αφού παράλληλα
αυξήθηκε η ζήτηση.

Υπάρχουν συνολικά περίπου 6500 νόμιμες θέσεις στάθμευσης στην
κεντρική περιοχή (εντός των τειχών) εκ των οποίων 1300 βρίσκονται εκτός
οδού (30%).

Γύρω στις 10.00 παρουσιάζεται μια συσσώρευση αυτοκινήτων που
ξεπερνά τα 10.000 Ι.Χ., ενώ το απόγευμα γύρω στις 19.00 ξεπερνά τα 8.000.
Επομένως περισσότερα από 3.500 αυτοκίνητα σταθμεύουν παράνομα.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η παράνομη στάθμευση είναι ανομοιόμορφα
κατανεμημένη στην παλαιά πόλη με τη χωρητικότητα παρά το κράσπεδο να
μην επαρκεί και κατά συνέπεια η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων
εμποδίζεται πολύ σοβαρά.

Στους 12 σταθμούς αυτοκινήτων (ανοικτούς και κλειστούς) η εναλλαγή
στάθμευσης είναι πολύ μικρή με το 45% της ζήτησης των σταθμών να είναι για
στάθμευση πέραν των 8 ωρών.

Στην παράνομη στάθμευση παρατηρείται ότι πάνω από το 60% των
οχημάτων σταθμεύουν για 1 ώρα και μόνο το 20% για 2 ώρες.

Μόλις το 1% των συνολικών μετακινήσεων (εσωτερικών – εξωτερικών)
των πολιτών στο Ηράκλειο (165000 και 45200 μετακινήσεις αντίστοιχα)
καταλήγει σε σταθμούς αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια προσφέρεται δωρεάν η
στάθμευση στο Ηράκλειο, παρά το γεγονός ότι είναι σε πλήρη ανεπάρκεια.

Δεν υπάρχει συστηματική αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης,
άρα ουσιαστικά αυτή τείνει να έχει τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης
στάθμευσης. (Λυμπερόπουλος Ε.Λ., 2003)

Στον επόμενο χάρτη φαίνονται οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης,
στεγασμένοι ή υπαίθριοι, στην εντός των τειχών πόλη :
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Εικ. 4.9 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης στην εντός των τειχών
περιοχή όπου είναι και εντονότερο το πρόβλημα της στάθμευσης. (ΦΙΛΩΝ
ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ, 1999)
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4.2.9 Μονόδρομοι – αμφίδρομοι.

Στον επόμενο χάρτη φαίνονται οι λωρίδες κυκλοφορίας και η
κατεύθυνση των μονοδρόμων για τους σημαντικότερους δρόμους της πόλης.



102

Εικ. 4.10 Λωρίδες κυκλοφορίας και κατευθύνσεις μονοδρόμων.
(Δοκουμετζίδης Ι. et al., 1994)
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4.2.10 Πληθυσμιακή πυκνότητα.

Στον επόμενο θεματικό χάρτη φαίνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα του
πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Παρόλο που θα περίμενε κανείς
αυξημένες πληθυσμιακές πυκνότητες στην εντός των τειχών περιοχή, κυρίως
λόγω της υψηλής τιμής του Σ.Δ. , αυτό συμβαίνει μόνο σε μικρές περιοχές του
κέντρου που κατοικούνται κυρίως από οικονομικούς μετανάστες, αλλά και
οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού της πόλης. Στις υπόλοιπες
περιοχές του κέντρου, που η κατοικία αποτελεί δευτερεύουσα χρήση, με
κύριες χρήσεις το εμπόριο και τις υπηρεσίες, οι πληθυσμιακές πυκνότητες
υποδιπλασιάζονται, ενώ στις περιοχές των επεκτάσεων, παλαιών και νέων, η
πληθυσμιακή πυκνότητα ελαττώνεται σημαντικά .
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Εικ. 4.11 Πληθυσμιακή πυκνότητα στο πολεοδομικό συγκρότημα του
Ηρακλείου. (Μαλούτας Θ., 2000)
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4.2.11 Ιδιοκτησία Ι.Χ.

Σήμερα στο Ηράκλειο κυκλοφορούν περίπου 170.000 Ι.Χ. επιβατικά και
ημιφορτηγά/αγροτικά, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε 4μελής οικογένεια
διαθέτει 3 αυτοκίνητα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η μεταβολή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος Ι.Χ. στη δεκαετία του 80 και στον επόμενο πίνακα
φαίνεται η ιδιοκτησία οχημάτων νοικοκυριού ανά ζώνη :

Πιν 4.3 Εξέλιξη της ιδιοκτησίας Ι.Χ. στο Πολεοδομικό συγκρότημα του
Ηρακλείου.

Πιν 4.4 Ιδιοκτησία οχημάτων νοικοκυριού ανά ζώνη.
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4.2.12 Μετακινήσεις από και προς.

Τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των κατοίκων του Ηρακλείου είναι
προσαρμοσμένα στο μέγεθος και τη φύση της πόλης, με μικρούς σχετικά
χρόνους μετακίνησης. Η κατοικία αποτελεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το κέντρο
των μετακινήσεων των μελών ενός νοικοκυριού και το Ηράκλειο αποτελεί τον
πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή του νομού, όχι μόνο σαν εμπορικό
κέντρο και χώρος παροχής υπηρεσιών αλλά και σαν τόπος εργασίας.

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η αίσθηση της δυσκολίας στην
κυκλοφορία, οφείλεται περισσότερο στα στοιχεία των υποδομών
(χωρητικότητα δικτύου, στάθμευση κλπ) και λιγότερο στα ίδια τα
χαρακτηριστικά της ζήτησης.

Το κύριο μεταφορικό μέσο είναι το Ι.Χ. αλλά και το αγροτικό/ημιφορτηγό
του οποίου η χρήση προσομοιάζει με αυτή του Ι.Χ. Το ποσοστό των Δημόσιων
Συγκοινωνιών παρόλο που δεν κρίνεται αμελητέο (12% περίπου των
μετακινήσεων ) έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Στον επόμενο θεματικό χάρτη γίνεται ανάλυση της περιοχής μελέτης σε
ζώνες, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι
οχηματομετακινήσεις από ζώνη σε ζώνη κατά τη διάρκεια της 24ώρου.
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Εικ.4.12 Υποδιαίρεση σε ζώνες πολ/κού συγκ/τος Ηρακλείου (Δοκουμετζίδης
Ι. et al., 1994)
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Πιν. 4.5 Μετακινήσεις από ζώνη σε ζώνη.
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4.2.13 Μέσα μετακίνησης – Δημόσια Συγκοινωνία.

Η οργάνωση των λεωφορειακών γραμμών και των δρομολογίων γίνεται
σε αρκετές περιπτώσεις κατά τρόπο εμπειρικό. Έτσι, συχνά υπάρχουν
παρεκκλίσεις από τα προγραμματισμένα δρομολόγια, ενώ τα λεωφορεία των
100 θέσεων δεν αξιοποιούνται πάντοτε επωφελώς στις γραμμές και τις ώρες
της ημέρας που χρειάζονται περισσότερο. Κάποιες από τις λεωφορειακές
γραμμές διαθέτουν τόσο χαμηλή συχνότητα που φαίνεται να λειτουργούν σαν
υπεραστικές.

Η μέγιστη πληρότητα ανά γραμμή ξεπερνά συχνά τη νόμιμη
χωρητικότητα των λεωφορείων, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για
αύξηση της συχνότητας διέλευσης (χρονοαποστάσεις) κατά τις ώρες αιχμής.

 Επίσης είναι εμφανής η έλλειψη μιας περιφερειακής γραμμής που να
συνδέει μεταξύ τους τις περιοχές εκτός κέντρου, γεγονός που κάνει αισθητή
την έλλειψη μιας κατάλληλης περιφερειακής οδικής αρτηρίας που να συνδέει
τις εκτός κέντρου περιοχές.

Η υποχρεωτική διέλευση όλων των λεωφορειακών γραμμών από το
κέντρο δυσχεραίνεται από, αλλά και δυσχεραίνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι υπάρχουσες λεωφορειακές
γραμμές και τα δρομολόγια που ακολουθούν στο πολεοδομικό συγκρότημα
του Ηρακλείου, όπου φαίνεται ότι το σύνολο σχεδόν των υπαρχουσών
λεωφορειακών γραμμών διέρχονται από το κέντρο, ενώ στο επόμενο
διάγραμμα απεικονίζεται η γνώμη των πολιτών για τη δημόσια συγκοινωνία,
στο ερωτηματολόγιο του Ευροβαρόμετρου, που παραδόξως κρίνεται θετική :
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Εικ. 4.13 Λεωφορειακές γραμμές και στάσεις στην εντός των τειχών περιοχή.
(ΦΙΛΩΝ – ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ 1999)
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Εικ. 4.14 Η γνώμη των πολιτών για τη δημόσια συγκοινωνία.
(Ευρωβαρόμετρο, 2004)
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Εικ.4.15 Μεταφορική Υποδομή - Οδικές αρτηρίες, κόμβοι, Δίκτυο
Λεωφοριακών γραμμών, (Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μάρτιος 2003)
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4.2.14 Aσφάλεια χρηστών – τροχαία ατυχήματα.

Όπως προκύπτει από ανάλυση της τροχαίας Ηρακλείου, βασικός
υπεύθυνος από τους τέσσερις συντελεστές – οδηγός, πεζοί, όχημα,
οδόστρωμα- για τα τροχαία ατυχήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος του
Ηρακλείου είναι κατά κύριο λόγο ο οδηγός.

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα τροχαία ατυχήματα
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους καθώς και οι παθόντες σε αυτά σε επίπεδο
Κρήτης.

Πιν. 4.6 Τροχαία ατυχήματα και παθόντες σε αυτά κατά τα έτη 1990-1994 σε
επίπεδο Κρήτης.

Τα ίδια στοιχεία σε επίπεδο νομού Ηρακλείου για τα έτη 2003 , 2004
αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν :
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Πιν 4.7 Τροχαία ατυχήματα και παθόντες σε αυτά κατά τα έτη 2003 – 2004 στο
νομό Ηρακλείου.

Ατυχήματα 2008 2009

Θανατηφόρα 39 48

Σοβαρά 44 35

Ελαφρά 51 65

Σύνολο 134 148

Νεκροί 43 42
Βαριά
τραυματίες

54 46

Ελαφρά
τραυματίες

106 134

Σύνολο 203 232

Πιν. 4.8 Τροχαία ατυχήματα και παθόντες σε αυτά κατά τα έτη 2008-2009 στο
νομό Ηρακλείου.

Τέλος, όσον αφορά τα αίτια που προκαλούν ατυχήματα στο
πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, και σε ποσοστό 80-90%
αναφέρονται στους οδηγούς, αυτά είναι :
 Έλλειψη προσοχής των οδηγών 39.4%
 Παραβίαση προτεραιότητας 29.9%
 Παραβίαση πινακίδας STOP 9.3%
 Αντικανονικό προσπέρασμα 4.3%
 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 0.9%
 Οδήγηση σε κατάσταση μέθης 0.7%
 Υπερβολική ταχύτητα 0.6%
 Ολισθηρότητα του οδοστρώματος 0.5%
 Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας 0.4%
 Παραβίαση μονοδρόμου 0.2%
 Ελαττωματικά φρένα 0.04%
 Λοιπά αίτια 13.8%
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της τροχαίας, ένα ποσοστό της τάξεως του 15%
των τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στο πολεοδομικό
συγκρότημα του Ηρακλείου, δεν αναφέρονται στην Τροχαία, είτε γιατί οι ζημιές
των αυτοκινήτων είναι μικρές, είτε γιατί οι τραυματισθέντες έχουν
μικροτραύματα και δε θέλουν να μηνύσουν τους αίτιους.

4.2.15 Η γνώμη των πολιτών για την περιβαλλοντική ποιότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των
απαντήσεων που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο του Ευρωβαρομέτρου τον
Ιανουάριο του 2004, οι πολίτες του Ηρακλείου είναι στην πλειονότητά τους
δυσαρεστημένοι από την ύπαρξη πρασίνου και καθαριότητας στους
δημόσιους χώρους στην πόλη, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα που
ακολουθούν :

Εικ. 4.16 Η γνώμη των πολιτών για το πράσινο στην πόλη. (Ευροβαρόμετρο,
2004)
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Εικ. 4.17 Η γνώμη των πολιτών για την καθαριότητα στην πόλη.
(Ευροβαρόμετρο, 2004)
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4.3 Επιμέρους παράμετροι περιβαλλοντικής ποιότητας για κάθε
δρόμο χωριστά.

4.3.1 Λεωφόρος Καλοκαιρινού. (Εντός τειχών)

Εικ. 4.18 : Άποψη της οδού από ανατολικά στις αρχές του 20ου αιώνα
με περισσότερο πράσινο και λιγότερα κυκλοφορούντα οχήματα.
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Εικ. 4.19 , 4.20 ,4.21 : Άποψη της οδού από δυτικά σήμερα.
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Εικ. 4.22 : Άαποψη της οδού από ανατολικά σήμερα.

 Γενικά : βρίσκεται στην εντός των τειχών περιοχή και είναι ο δεύτερος
ως προς τη σημασία του εμπορικός άξονας της πόλης, η περίφημη
strada larga της Βενετοκρατίας ή Πλατιά Στράτα όπως επικράτησε να
ονομάζεται κατά την Τουρκοκρατία. Ξεκινάει από τη Χανιώπορτα –
είσοδος των ενετικών τειχών, των ερχόμενων από τα Χανιά – και οδηγεί
στο κέντρο της πόλης.

 Μήκος οδού : 650 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : ανύπαρκτοι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία : φαίνεται στα διαγράμματα που

ακολουθούν με τις παραδοχές που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.2.1



120

Εικ. 4.23 Διαγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ. 4.24 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια: κατά τους χειμερινούς μήνες, σύμφωνα με το διάγραμμα ηλιασμού του
δρόμου κατά την 21η Δεκεμβρίου, ο δρόμος κατά το μεγαλύτερο τμήμα
του σκιάζεται από τα παρακείμενα κτίρια με εξαίρεση κάποιες
μεμονωμένες περιπτώσεις που σκιάζεται μόνο κατά το ήμισυ του
πλάτους του λόγω του χαμηλού ύψους κάποιων κτιρίων. Αντίθετα κατά τους
θερινούς μήνες, που αντιπροσωπεύονται με το διάγραμμα ηλιασμού της 21ης

Ιουνίου, ο δρόμος λιάζεται σχεδόν στο σύνολό του (σκιασμός υπάρχει μόνο
στο πλάτος του νότιου πεζοδρομίου κατά την εξεταζόμενη ημέρα και ώρα)
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος , οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς
έως μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση
κάθετη ή σχεδόν κάθετη στον άξονα του δρόμου, γεγονός που ευνοεί
την ανάπτυξη ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 2.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 6.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 18.00-21.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού , φωτισμού , απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση,
ελάττωση της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών
αερισμού των κτιρίων καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : ΒΑ-ΝΔ (260ο σε σχέση με το Βορά)
– 7.50 μ. κατά το μεγαλύτερο μήκος και 8.00-9.00 μ. για ένα ενδιάμεσο
κομμάτι της οδού.

 Μορφή κτιρίων : οι όγκοι των κτιρίων είναι συμπαγείς με καταστήματα
με τζαμαρίες στο ισόγειο και γραφεία ή κατοικίες στους ορόφους.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου

επίσκεψη μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή :
βόρειο πεζοδρόμιο-πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) :
1.6-9.0-1.0 1.8-8.0-2.0 2.3-7.5-2.0 2.15-7.5-1.75 2.6-7.5-2.0
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 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος
και για το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (6.00 μ.) προκύπτουν οι
ακόλουθοι λόγοι υ/π : 0,52 0.50 0.50 0.52 0.49

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως ΙΧ επιβατικά, ΤΑΧΙ και αγροτικά
ημιφορτηγά καθώς και λεωφορεία (βασικός άξονας λεωφορειακών
γραμμών που καλύπτουν το δυτικό Ηράκλειο αλλά και τον όμορο Δήμο
Γαζίου).

 Μέση ταχύτητα κίνησης < 30 km/h
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : στην παρούσα φάση η στάθμευση

απαγορεύεται σε όλο το μήκος της οδού, ενώ κατά καιρούς επιτρέπεται
η εναλλάξ στάθμευση (μονοί-ζυγοί μήνες) στο ανατολικότερο κομμάτι
της οδού και μέχρι τις οδούς Γιαμαλάκη και Αγίου Μηνά. Παρόλα αυτά,
κατά τις μέρες και ώρες ελλιπούς αστυνόμευσης, παρατηρείται
στάθμευση παρά το κράσπεδο και ανεξάρτητα από το αν αυτή
επιτρέπεται ή όχι κατά μήκος του βόρειου πεζοδρομίου.

 Κατά μήκος κλίσεις : 0%
 Πεζόδρομος : όχι
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος από ανατολικά και μέχρι τις

οδούς Αγίου Μηνά και Γιαμαλάκη και αμφίδρομος για το υπόλοιπο
κομμάτι.

 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι
στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με υαλοστάσια στο ισόγειο στο
σύνολο σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Δοχεία απορριμμάτων : ναι, όμως ελάχιστα.
 Σήμανση : πινακίδες απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης,

πινακίδες στάσεων.
 Κιγκλιδώματα : όχι
 Χαμηλοί στύλοι : όχι
 Σχάρες δέντρων όχι
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 Φωτιστικά : ο φωτισμός της οδού κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται από
τις βιτρίνες των καταστημάτων και από τους στύλους της ΔΕΗ.

 Στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων : δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για
τη στέγαση των στάσεων των λεωφορείων παρόλο που είναι μία από τις
βασικές εξόδους από το ιστορικό κέντρο της πόλης με κατεύθυνση προς
τα δυτικά.

 Διαφημιστικά πανό και σήματα : οι διαφημιστικές πινακίδες φωτεινές ή
μη , έχουν απομακρυνθεί από το ιστορικό κέντρο. Φωτιστικές γιρλάντες
που ανάβουν κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, χωρίς να
απομακρύνονται κατά τον υπόλοιπο χρόνο.

 Τηλεφωνικοί θάλαμοι : υπάρχουν κάποια σημεία καρτοτηλεφώνων που
αν και ελάχιστα (6, 3 και 3 εκατέρωθεν της οδού) συνήθως δε
λειτουργούν.

 Δίκτυα ύδρευσης : ναι
 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων : ναι
 Δίκτυα ΔΕΗ : δεν έχει γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ.
 Δίκτυα ΟΤΕ : ναι
 Τεχνητός φωτισμός : από τις βιτρίνες των καταστημάτων και τις

κολώνες της ΔΕΗ.
 Στοιχεία πρασίνου : ανύπαρκτα
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 100-
150 κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : όπως προαναφέρθηκε η λεωφόρος Καλοκαιρινού
είναι βασικός άξονας εισόδου και εξόδου από και προς τα δυτικά τόσο
του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, όσο και του
γειτονικού Δήμου Γαζίου. Ετσι, οι μετακινήσεις από και προς άλλους
προορισμούς γίνονται με τη δημόσια συγκοινωνία που κρίνεται
ικανοποιητική προς αυτές τις κατευθύνσεις. Οι μετακινήσεις από και
προς άλλους προορισμούς αναπόφευκτα γίνονται με Ι.Χ.,
συνεισφέροντας τα μέγιστα στα κυκλοφοριακά προβλήματα και τα
επακόλουθά τους.
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 Καθαριότητα και υγιεινή : υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε μεγάλες
όμως αποστάσεις μεταξύ τους, που δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις
αυξημένες ανάγκες της περιοχής (μεγάλες ποσότητες υλικών
συσκευασίας, χαρτόκουτες κλπ από τα παρακείμενα καταστήματα).

 Ιστορικοί και πολιτισμικοί πόροι:

Εικ.4.25 Κτίριο του ύστερου
Νεοκλασικισμού. Εικ. 4.27 Το κτίριο στον αρ. 151

όπου στεγαζόταν ο Κωτσόβολος.
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Εικ. 4.26 Το κτίριο στον αρ. 126.

Εικ. 4.28 Το κτίριο στον αρ. 170 με
κατάστημα στο ισόγειο και κατοικίες
στους ορόφους.

Εικ. 4.29 Κτίριο με επιδράσεις
εκλεκτικιστικών αρχιτεκτονικών
ρευμάτων στον αρ. 188, με
χαρακτηριστικά γείσα στη στάθμη των
δαπέδων των ορόφων.

Εικ. 4.31 Κτίριο με επιδράσεις
εκλεκτικιστικών αρχιτεκτονικών
ρευμάτων στον αρ. 191, που
κατασκευάστηκε τη δεύτερη δεκαετία
του 20ου αιώνα.
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Εικ. 4.30 Κτίριο στον αρ. 190.

Εικ. 4.32 Κτίριο στον αρ. 250.
(Τζομπανάκη Χ. , 2000)
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4.3.2 Οδός Γιαμαλάκη. (Εντός τειχών)

Εικ. 4.33 4.34 Άποψη της οδού από νότο προς βορά. Κατάληψη των πεζοδρομίων
από παρκαρισμένα οχήματα (δίκυκλα) και εμπορεύματα και διέλευση των πεζών
στο οδόστρωμα.

 Γενικά : βρίσκεται στην εντός των τειχών περιοχή και είναι δρόμος μικτής
χρήσης με καταστήματα στα ισόγεια και κατοικίες στους ορόφους

 Μήκος οδού : 320 μ.
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 Ελεύθεροι χώροι : υπάρχει μεμονωμένος κοινόχρηστος χώρος νότια του
Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου και δυτικά της οδού, που ενώ θα
μπορούσε να είναι εστία οξυγόνου για την περιοχή, έχει πλακοστρωθεί, και
απλά αποτελεί χώρο στάσης για τους επισκέπτες του κέντρου και παιχνιδιού
για τα παιδιά της περιοχής.

 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:

Εικ 4.35 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ. 4.36 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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 Σχόλια : τόσο κατά τους χειμερινούς, όσο και κατά τους θερινούς μήνες, ο
δρόμος λιάζεται σχεδόν στο σύνολό του. Εξαίρεση αποτελεί ένα τμήμα
βορειοανατολικά της οδού που σκιάζεται κατά τους χειμερινούς μήνες,
εξαιτίας του μεγάλου ύψους των παρακείμενων κτιρίων.

 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του
παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ , Β και Ν πνέουν στην κατεύθυνση της οδού,
γεγονός που ευνοεί την ελεύθερη κίνηση του αέρα και την απομάκρυνση των
αέριων ρύπων. Το μήκος της οδού 320μ. > 125 μ. σε συνδυασμό με το
συνεχές σύστημα δόμησης μπορούν να δημιουργήσουν το φαινόμενο του
καναλιού, όπου ο άνεμος επιταχύνεται και δημιουργεί δυσάρεστο
περιβάλλον (δίνες και στροβίλους).

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 2.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 9.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 18.00-21.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : ΒΔ-ΝΑ (355ο σε σχέση με το Βορά) –
7.50-8.50 μ. κατά το μεγαλύτερο μήκος και 9.00-9.50 μ. για μεμονομένα
τμήματα της οδού .

 Μορφή κτιρίων : οι όγκοι των κτιρίων είναι συμπαγείς με καταστήματα με
τζαμαρίες στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : δυτικό πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-ανατολικό πεζοδρόμιο) : 1.2-8.5-1.2 2.2-7.6-1.2

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (9.00 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π
: 0.69 0.82 0.82 0.82 0.82
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 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, ΤΑΧΙ και αγροτικά
ημιφορτηγά καθώς και λεωφορεία (βασικός άξονας σύνδεσης του ιστορικού
κέντρου με την παραλιακή οδό).

 Μέση ταχύτητα κίνησης < 30 km/h
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : η παρά την οδό στάθμευση επιτρέπεται στη

μία πλευρά της οδού εναλλάξ ανά μήνα, όμως συνήθως και από την άλλη
πλευρά υπάρχουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα και αρκετές φορές και
διπλοπαρκαρισμένα, κυρίως κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων

 Κατά μήκος κλίσεις : 3.1%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος σε όλο το μήκος με κατεύθυνση

από B προς N.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
παλαιού τύπου, ατελώς διαμορφωμένα, με κατασκευαστικές ανωμαλίες και
ανισοσταθμίες ενώ παρεμβάλλονται τμήματα με διαφορετικά υλικά
επίστρωσης, προσφέροντας χαμηλή εξυπηρέτηση στους πεζούς.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με υαλοστάσια στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Δοχεία απορριμμάτων : οχι
 Σήμανση : πινακίδες απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης, πινακίδες

στάσεων.
 Κιγκλιδώματα : οχι
 Χαμηλοί στύλοι : οχι
 Σχάρες δέντρων οχι
 Φωτιστικά : ο φωτισμός της οδού κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται από τις

βιτρίνες των καταστημάτων και κυρίως από στύλους της ΔΕΗ.
 Στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων : δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τη

στέγαση των στάσεων των λεωφορείων
 Διαφημιστικά πανό και σήματα : οχι
 Τηλεφωνικοί θάλαμοι : 2, στα δύο άκρα της οδού.
 Δίκτυα ύδρευσης : ναι
 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων : ναι
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 Δίκτυα ΔΕΗ : δεν έχει γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ.
 Δίκτυα ΟΤΕ : ναι
 Τεχνητός φωτισμός : από τις βιτρίνες των καταστημάτων και τις κολώνες της

ΔΕΗ.
 Στοιχεία πρασίνου : ανύπαρκτα
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή με πληθυσμιακή πυκνότητα 50-100 κατοίκους ανά
εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : Οι μετακινήσεις από και προς διάφορους προορισμούς
γίνονται κυρίως με Ι.Χ., συνεισφέροντας τα μέγιστα στα κυκλοφοριακά
προβλήματα και τα επακόλουθά τους, αφού τα διερχόμενα λεωφορεία, από
την οδό επιστρέφουν πίσω στην αφετηρία.

 Καθαριότητα και υγιεινή : στο δρόμο αυτό, όπως και σε άλλους δρόμους της
παλιάς πόλης, που βασική χρήση γης αποτελεί η κατοικία, έχουν καταργηθεί
οι κάδοι απορριμμάτων και τα απορρίμματα συλλέγονται καθημερινά, σε
συγκεκριμένη ώρα, από μικρά φορτηγά που μπορούν να ελίσσονται στους
στενούς δρόμους της παλιά πόλης.

 Ιστορικοί και πολιτισμικοί πόροι:

Εικ. 4.37 Το κτίριο της alfa bank στον
αρ. 7, δείγμα όψιμου νεοκλασσικισμού.

Εικ. 4.38 Κτίριο της δεύτερης
δεκαετίας του 20ου αι. στον αρ. 35.
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Εικ. 4.39 Το ‘ Μποδοσάκειο’ 2ο Δημ. Σχολείο που κατασκευάστηκε την περίοδο
του μεσοπολέμου. (Τζομπανάκη Χ. , 2000)

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1850
- συντ/στής οικοπεδου:  1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου:  2,80
- συντ/στής εμπορικότητας:  2,1 & 1,5
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4.3.3 Οδός Ζωγράφου. (Κέντρο)

Εικ. 4.40 4.41 ΄Αποψη της οδού από βορά προς νότο. Φαίνονται τα παρκαρισμένα
οχήματα σε εσοχή στη δυτική παρειά της οδού, η χαμηλή βλάστηση, τα πρόσφατα
ανακατασκευασμένα πεζοδρόμια και ο τεχνητός εξοπλισμός της (καλαθάκια
απορριμμάτων , χαμηλοί στύλοι , ράμπες ΑΜΕΑ).

 Γενικά : βρίσκεται στην εντός των τειχών περιοχή και είναι δρόμος που
πρόσφατα αναπλάστηκε, με βασική παρέμβαση την αύξηση του πλάτους
των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, σε βάρος του πλάτους του
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οδοστρώματος, τη δημιουργία ραμπών για ΑΜΕΑ και την κατασκευή εσοχής
στο δυτικό πεζοδρόμιο για τη στάθμευση οχημάτων.

 Μήκος οδού: 140 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:

Εικ. 4.42 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ. 4.43 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.

Σχόλια: κατά τους χειμερινούς μήνες, ο δρόμος σκιάζεται στο σύνολό του εξαιτίας
του μεγάλου ύψους των παρακείμενων κτιρίων συγκριτικά με το πλάτος του
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οδοστρώματος, ενώ κατά τους θερινούς μήνες ο δρόμος λιάζεται στο σύνολό του,
εξαιτίας της κατεύθυνσής του.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν στην κατεύθυνση της οδού,
γεγονός που ευνοεί την ελεύθερη κίνηση του αέρα και την απομάκρυνση των
αέριων ρύπων. Το μήκος της οδού 140 μ. > 125 μ. σε συνδυασμό με το
συνεχές σύστημα δόμησης οριακά μπορεί να δημιουργήσουν το φαινόμενο
του καναλιού, όπου ο άνεμος επιταχύνεται και δημιουργεί δυσάρεστο
περιβάλλον (δίνες και στροβίλους).

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 2.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 15.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 18.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : ΒΔ-ΝΑ (336o σε σχέση με το Βορά) –
πλάτος οδοστρώματος 8.00 μ.

 Μορφή κτιρίων : οι όγκοι των κτιρίων είναι συμπαγείς με καταστήματα με
τζαμαρίες στο ισόγειο και γραφεία ή υπηρεσίες στους ορόφους.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : από επιτόπου επίσκεψη μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη

(δίνονται με τη μορφή : δυτικό πεζοδρόμιο-πλάτος οδοστρώματος- ανατολικό
πεζοδρόμιο) : 2.0-7.2-2.0

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (15.00 μ) προκύπτει λόγος υ/π : 1.33

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ. επιβατικά και ΤΑΧΙ.
 Μέση ταχύτητα κίνησης < 30 km/h
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : η παρά την οδό στάθμευση επιτρέπεται στη

μία πλευρά της οδού όπου έχουν διαμορφωθεί και ειδικές εσοχές στην
πρόσφατη ανάπλαση της οδού (2002-2003).

 Κατά μήκος κλίσεις : 3.1%
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 Πεζόδρομος : όχι
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος σε ολο το μήκος με κατεύθυνση

από Ν προς Β.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα
(έχουν διαπλατυνθεί και έχουν στρωθεί με χρωματιστές τσιμεντόπλακες).

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με υαλοστάσια στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Δοχεία απορριμμάτων : ναι
 Σήμανση : κυρίως πινακίδες απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης.
 Κιγκλιδώματα : όχι
 Χαμηλοί στύλοι : ναι, στις γωνίες των πεζοδρομίων, και εκατέρωθεν των

ραμπών για ΑΜΕΑ, απαγορεύοντας τη στάθμευση ή τη διέλευση οχημάτων,
γεγονός που θα δυσχέραινε την κίνηση ΑΜΕΑ.

 Σχάρες δέντρων : όχι
 Φωτιστικά : ο φωτισμός της οδού κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται από τις

βιτρίνες των καταστημάτων και κυρίως από τους στύλους της ΔΕΗ.
 Διαφημιστικά πανό και σήματα : όχι
 Τηλεφωνικοί θάλαμοι : 2, στη βόρεια απόληξη της οδού (πλατεία

Δασκαλογιάννη).
 Δίκτυα ύδρευσης : ναι
 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων : ναι
 Δίκτυα ΔΕΗ : δεν έχει γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ.
 Δίκτυα ΟΤΕ : ναι
 Τεχνητός φωτισμός : από τις βιτρίνες των καταστημάτων και τις κολώνες της

ΔΕΗ.
 Στοιχεία πρασίνου : υπάρχει αραιή βλάστηση από μικρά διακοσμητικά

δέντρα στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού.
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή με πληθυσμιακή πυκνότητα 20-50 κατοίκους ανά
εκτάριο (οι χρήσεις γης εκατέρωθεν του δρόμου, τόσο στα ισόγεια, όσο και
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στους ορόφους είναι καταστήματα και υπηρεσίες, με μεμονωμένες
περιπτώσεις κατοικίας σε ορόφους).

 Μέσα μετακίνησης : Οι μετακινήσεις από και προς διάφορους προορισμούς
γίνονται με ΙΧ, συνεισφέροντας τα μέγιστα στα κυκλοφοριακά προβλήματα
και τα επακόλουθά τους.

 Καθαριότητα και υγιεινή : υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, που δεν είναι
δυνατόν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής (μεγάλες
ποσότητες υλικών συσκευασίας, χαρτόκουτες κλπ από τα παρακείμενα
καταστήματα , και νοσοκομειακά απορρίμματα από την ιδιωτική κλινική που
βρίσκεται δυτικά του δρόμου).

 Ιστορικοί και πολιτισμικοί πόροι :

Εικ. 4.44 Κτίριο της πρώτης δεκαετίας του 20ου αι. με επιδράσεις του κλασσικισμού
και του ρομαντικού νεοκλασσικισμού.(Τζομπανάκη Χ. , 2000)

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1850
- συντ/στής οικοπεδου: 0,80
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 2,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 3,8
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4.3.4 Οδός Δευκαλίωνος. (Εντός τειχών)

Εικ 4.45 4.46 Άποψη της οδού από δυτικά όπου φαίνεται η καινούρια 5ώροφη
πολυκατοικία σε σχέση με τα παλιά κτίσματα, η φύτευση λόγω ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και οι συνθήκες έντονου σκιασμού, λίγο μετά το μεσημέρι.

 Γενικά : χαρακτηριστικός δρόμος περιοχής αμιγούς κατοικίας στην εντός των
τειχών περιοχή. Δρόμος μικρού πλάτους, με πεζοδρόμια στενά ή ανύπαρκτα,
τα οποία όπου υπάρχουν έχουν κατασκευαστεί με μέριμνα των παροδίων, με
κτίρια εκατέρωθεν γερασμένα και πλημμελώς συντηρημένα, όπου βρίσκουν
στέγη οικονομικοί μετανάστες, ή οι αρχικοί της ιδιοκτήτες, άνθρωποι μεγάλης
ηλικίας.

 Μήκος οδού : 60 μ.
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 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:

Εικ 4.47 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ 4.48 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια : το μικρό πλάτος του δρόμου και το σχετικά μεγάλο ύψος των παρόδιων
κτιρίων σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό της οδού οδηγούν σε σκιασμό
ολόκληρου του δρόμου κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες που επιδιώκεται ο σκιασμός της οδού, ουσιαστικά σκιάζεται μόνο το νότιο
πεζοδρόμιό της.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση κάθετη ή
σχεδόν κάθετη στον άξονα του δρόμου, γεγονός που ευνοεί τον εγκλωβισμό
των ρύπων στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 2.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 6.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 15.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : Α-Δ (75ο σε σχέση με το Βορά) – 3.50 μ
 Μορφή κτιρίων : είναι συνήθως μονώροφα ή διώροφα με αυλή, με κύριο

χαρακτηριστικό τους την παλαιότητά τους. Εξαίρεση αποτελεί μια
πενταώροφη πολυκατοικία που κατασκευάστηκε πρόσφατα.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : μεμονωμένα, μικρού πλάτους (<0.80) από σκυρόδεμα.
  Λόγος υ/π: σύμφωνα με τα παραπάνω και για μέσο πλάτος καταστρώματος

4.3 μ, με επικρατέστερο ύψος κτιρίων (6.00 μ) προκύπτει λόγος υ/π : 2.10
 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως μοτοποδήλατα ή ποδήλατα και σε

μεμονωμένες περιπτώσεις ΙΧ επιβατικά που λόγω της στενότητας του
δρόμου διέρχονται με δυσκολία.

 Κατά μήκος κλίσεις : 0%
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα μεμονωμένα πεζοδρόμια είναι
κατασκευασμένα από σκυρόδεμα με κύριο χαρακτηριστικό τόσο του
οδοστρώματος , όσο και των πεζοδρομίων την παλαιότητά τους.
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 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με τσιμεντοστρωμένες αυλές στο
ισόγειο που τμήμα τους καλύπτεται με γλάστρες με λογής – λογής φυτά.

 Δοχεία απορριμμάτων : όχι
 Φωτιστικά : ο φωτισμός της οδού κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται από τους

στύλους της ΔΕΗ.
 Δίκτυα ύδρευσης : ναι
 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων : ναι
 Δίκτυα ΔΕΗ : δεν έχει γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ.
 Δίκτυα ΟΤΕ : ναι
 Στοιχεία πρασίνου : ναι, αξιόλογα στις αυλές των κατοικιών και στα μικρού

πλάτους πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού.
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 150-250
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : εξαιτίας της εγγύτητας του δρόμου με το κέντρο, οι
μετακινήσεις από και προς αυτό γίνονται πεζή, ενώ μετακινήσεις από και
προς περιοχές εντός και εκτός πόλεως, μπορούν να πραγματοποιηθούν με
Ι.Χ., μέχρι την κάθετη στην οδό λεωφόρο Πλαστήρα.

 Καθαριότητα και υγιεινή : στο δρόμο αυτό, όπως και σε άλλους δρόμους της
παλιάς πόλης, που βασική χρήση γης αποτελεί η κατοικία, έχουν καταργηθεί
οι κάδοι απορριμμάτων και τα απορρίμματα συλλέγονται καθημερινά, σε
συγκεκριμένη ώρα, από μικρά φορτηγά που μπορούν να ελίσσονται στους
στενούς δρόμους της παλιά πόλης.

 Ιστορικοί και πολιτισμικοί πόροι :
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Εικ 4.49 Κτίριο με σαχνισί στη γωνία Κουρμούληδων και Δευκαλίωνος
(Τζομπανάκη Χ., 2000)

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1650
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 2,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,0
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4.3.5 Οδός Φλωρίνης.(Πόρος)

Εικ 4.50 Άποψη της οδού από νότο προς βορά.

Εικ 4.51 Άποψη της οδού από βορά προς νότο.

Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή Πόρου – Κατσαμπά. Είναι συλλεκτήρια οδός, κατά
κύριο λόγο με συνοικιακά καταστήματα στα ισόγεια και κατοικίες στους ορόφους.
 Μήκος οδού: 400 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.52 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ 4.53Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια : τόσο κατά τους θερινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος
λιάζεται σχεδόν στο σύνολό του, εξαιτίας του χαμηλού ύψους των κτιρίων
(σκιάζεται μόνο το ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού) δημιουργώντας συνθήκες
άνεσης για τους χρήστες της οδού κατά τους χειμερινούς μήνες και αισθήματα
δυσφορίας κατά το θέρος.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν σύμφωνα με την κατεύθυνση του
δρόμου, γεγονός που ευνοεί την απομάκρυνση των αέριων ρύπων από την
περιοχή. Το μήκος της οδού 400 μ. > 125 μ. σε συνδυασμό με το συνεχές
σύστημα δόμησης μπορούν να δημιουργήσουν το φαινόμενο του καναλιού,
όπου ο άνεμος επιταχύνεται και δημιουργεί δυσάρεστο περιβάλλον (δίνες και
στροβίλους).

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 3.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 9.00-12.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : Β-Ν (70ο σε σχέση με το Βορά) – 7.00 μ.
κατά το μεγαλύτερο μήκος και 6.00 μ. για ένα μικρό κομμάτι της οδού.

 Μορφή κτιρίων : τα κτίρια, κυρίως ισόγεια ή διώροφα, στεγάζουν
καταστήματα τοπικής εμβέλειας στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους. Στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι κατασκευασμένα προ 30ετίας με ελάχιστα
από αυτά της τελευταίας δεκαετίας.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων είναι 1.00 μ.
 Λόγος υ/π: για το παραπάνω πλάτος πεζοδρομίων και οδοστρώματος και

για το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (3.00 μ) προκύπτει λόγος υ/π : 0.37.
 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, ΤΑΧΙ και αγροτικά

ημιφορτηγά καθώς και λεωφορεία (από την οδό διέρχεται μια λεωφορειακή
γραμμή).
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 Μέση ταχύτητα κίνησης < 30 km/h
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : η στάθμευση γίνεται από τη δυτική πλευρά

της οδού και είναι παρά το κράσπεδο.
 Κατά μήκος κλίσεις : 4.65%
 Μονόδρομος– Αμφίδρομος : μονόδρομος με κατεύθυνση από βορά προς

νότο.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες, η σκέτο σκυρόδεμα. Τόσο ο
δρόμος, όσο και τα πεζοδρόμια βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με αυλές στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Δοχεία απορριμμάτων : όχι
 Σήμανση : πινακίδες απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης, πινακίδες

STOP.
 Φωτιστικά : ο φωτισμός της οδού κατά τις νυχτερινές ώρες γίνεται από τους

στύλους της ΔΕΗ.
 Στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων : δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τη

στέγαση των στάσεων των λεωφορείων.
 Στοιχεία πρασίνου : ελάχιστα μικρά δέντρα.
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 100-150
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με Ι.Χ., ή με ΤΑΧΙ που
διέρχονται από την οδό με μεγάλη συχνότητα, αφού η οδός συνδέει τις
συνοικίες του Πόρου και του Κατσαμπά με αυτές των Πατελών και της
Κηπούπολης.

 Καθαριότητα και υγιεινή : υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων σε σχετικά
μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1450
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 1,20
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- συντ/στής εμπορικότητας: 1,0

4.3.6 Οδός Δαβάκη. (Πόρος)

Εικ 4.54 Το τμήμα της οδού ανατολικά της Φλωρίνης.

Εικ 4.55 Τμήμα της οδού δυτικά της Φλωρίνης.

Γενικά : οδός τοπικής σημασίας στην περιοχή Πόρου – Κατσαμπά με
κτίρια αμιγούς κατοικίας εκατέρωθεν της οδού.
 Μήκος οδού : 250 μ.
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 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:

Εικ 4.56 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ 4.57 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.

Σχόλια : ο δρόμος σκιάζεται στο σύνολο του κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ κατά
τους θερινούς σκιάζεται μόνο το νότιο πεζοδρόμιο.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση κάθετη ή
σχεδόν κάθετη στον άξονα του δρόμου, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 3.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 12.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : Α-Δ ( 97ο σε σχέση με το βορά) με
πλάτος 5.50-6.00 μ.
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 Μορφή κτιρίων : τα κτίρια είναι κυρίως ισόγεια με αυλές και έντονη βλάστηση
ή διώροφα, κυρίως αμιγούς κατοικίας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι
κατασκευασμένα προ 30ετίας με ελάχιστα από αυτά της τελευταίας
δεκαετίας.

 Προκήπια : όχι κατά κανόνα, υπαρκτά σε ορισμένες μεμονωμένες
περιπτώσεις.

 Πεζοδρόμια : Από επιτόπου επίσκεψη μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη
(δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-πλάτος οδοστρώματος-νότιο
πεζοδρόμιο) : 2.5-5.5-0.0 0.0-6.0-0.0 0.0-6.0-1.0

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (3.0 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π :
0.37 0.50 0.43

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, αγροτικά ημιφορτηγά και
δίκυκλα.

 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : η στάθμευση επιτρέπεται σε όλο το μήκος
της οδού και γίνεται παρά το κράσπεδο.

 Κατά μήκος κλίσεις : το ανατολικό τμήμα της οδού και μέχρι τη Φλωρίνης
είναι έντονα επικλινές με κλίση 5.8%, ενώ το δυτικό της τμήμα είναι επίπεδο.

 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : αμφίδρομος.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και στρωμένα στο μεγαλύτερο μέρος τους
με τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίου. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα πεζοδρόμια
βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ).

 Τεχνητά στοιχεία – εξοπλισμός : όχι
 Στοιχεία πρασίνου : το υπάρχον πράσινο οφείλεται κυρίως στην ιδιωτική

πρωτοβουλία, και αποτελείται από καλλωπιστικά φυτά στα προκήπια και
δέντρα χαμηλού ύψους στα πεζοδρόμια.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 100-150
κατοίκους ανά εκτάριο.
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 Μέσα μετακίνησης : οι μετακινήσεις εντός της περιοχής γίνονται κυρίως
πεζή.

 Μετακινήσεις από και προς γειτονικές περιοχές με Ι.Χ., ή με ΤΑΧΙ και
λεωφορεία που διέρχονται από την παρακείμενη οδό Φλωρίνης με μεγάλη
συχνότητα.

 Καθαριότητα και υγιεινή : η οδός καλύπτεται από τους κάδους
απορριμμάτων των παρακείμενων δρόμων (Σαλαμίνος, Φλωρίνης και
Λύκτου, απ’ όπου διέρχονται τα απορριμματοφόρα του Δήμου ).

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1450
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 1,20
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.7 Οδός Φραγκιαδάκη. (Θέρισος)
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Εικ 4.58 – 4.61 Διάφορες απόψεις της οδού. Παρά το σκιασμό των δέντρων και το
μεγάλο ύψος των πολυκατοικιών, επιτυγχάνεται ο σωστός ηλιασμός και η οπτική
άνεση της οδού. Τα προκήπια των πανταχόθεν ελεύθερων πολυκατοικιών έχουν
αξιοποιηθεί, συντελώντας θετικά στο πράσινο και τη βλάστηση της οδού.

 Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή Θερίσου – Δειλινών και αποτελεί
συλλεκτήρια οδό για την περιοχή . Στην περιοχή, πέρα από την κατοικία που
αποτελεί τη βασική χρήση γης, αναπτύσσεται και εμπόριο τοπικής σημασίας.

 Μήκος οδού: 450 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : υπάρχει πάρκο με παιδική χαρά ανατολικά της οδού.
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία :
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Εικ 4.62 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ 4.63 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια : όπως φαίνεται από τα προηγούμενα διαγράμματα, ο δρόμος λιάζεται στο
σύνολό του καθόλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά και αισθήματα δυσφορίας κατά το
θέρος για τους χρήστες της οδού.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή στην κατεύθυνση του
δρόμου, γεγονός που ευνοεί στην απομάκρυνση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από την περιοχή. Παρά το μήκος της οδού 450 μ. > 125 μ. και
εξαιτίας του πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δόμησης της περιοχής,
αποτρέπεται η δημιουργία του φαινομένου του καναλιού, όπου ο άνεμος
επιταχύνεται και δημιουργεί δυσάρεστο περιβάλλον (δίνες και στροβίλους).

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 6.00 και 9.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 12.00-15.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : σύστημα δόμησης πανταχόθεν ελεύθερο
(επιτρέπει καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει
περισσότερο χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των
εκτεθειμένων επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη
αύξηση των θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : ΒΔ-ΝΑ (345ο σε σχέση με το Βορά).
 Μορφή κτιρίων : τα κτίρια είναι κυρίως διώροφα ή τριώροφα με αυλές και

έντονη βλάστηση κατά κύριο λόγο αμιγούς κατοικίας. Στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους είναι κατασκευασμένα την τελευταία 20ετία, αλλά και τα
παλιότερα είναι πολύ καλά συντηρημένα.

 Προκήπια : ναι , αξιοποιημένα με φυτεύσεις και πράσινο.
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει . Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : δυτικό πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-ανατολικό πεζοδρόμιο) : 2.0-9.0-4.0 3.0-8.5-2.5 5.0-
7.0-3.0 4.0-7.5-4.0

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (6.00 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π
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: 0.4 0.43 0.4 0.39, ενώ και για ύψος κτιρίων 9.00 μ. προκύπτουν οι
ακόλουθοι λόγοι υ/π : 0.6 0.64 0.6 0.58

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, ΤΑΧΙ και δίκυκλα.
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : η στάθμευση επιτρέπεται στο σύνολο της

οδού και γίνεται παρά το κράσπεδο και από τις δύο πλευρές του
οδοστρώματος.

 Κατά μήκος κλίσεις : 3.7%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος με κατεύθυνση από βορά προς

νότο.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί , γκρι ή μπεζ), που λόγω της πρόσφατης κατασκευής
τους διαθέτουν μόνωση.

 Στοιχεία πρασίνου : κατά μήκος της οδού υπάρχουν δέντρα μετρίου ύψους,
που σε συνδυασμό με τις φυτεύσεις και το πράσινο των προκηπίων,
συντελούν στη δημιουργία συνθηκών άνεσης για τους χρήστες του δρόμου.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 20-50
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : οι μετακινήσεις εντός της περιοχής γίνονται κυρίως
πεζή. Μετακινήσεις από και προς άλλες περιοχές με Ι.Χ., ή με ΤΑΧΙ και
λεωφορεία που διέρχονται από τις παρακείμενες οδούς 62 Μαρτύρων
(βόρεια της οδού) και Θερίσου (νότια της οδού) με μεγάλη συχνότητα.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού και των παρακείμενων καθέτων.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1500
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 1,20
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.8 Οδός Κονδυλάκη. (Θέρισος)
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Εικ 4.64 – 4.68 Διάφορες απόψεις της οδού. Διακρίνονται η έντονη βλάστηση
και οι καλές συνθήκες ηλιασμού και οπτικής άνεσης.

Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή Θερίσου – Μασταμπά και είναι συλλεκτήρια οδός
για την περιοχή της. Στην περιοχή, πέρα από την κατοικία που αποτελεί τη βασική
χρήση γης , αναπτύσσεται και εμπόριο τοπικής σημασίας.
 Μήκος οδού: 880 μ.
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.69 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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εικ 4.70 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.



165

Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες, που επιδιώκεται ο ηλιασμός της περιοχής, ο
δρόμος σκιάζεται, ενώ κατά τους θερινούς μήνες που ο σκιασμός οδηγεί σε
συνθήκες θερμικής άνεσης, σκιάζονται μόνο τα νότια πεζοδρόμια της οδού.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή κάθετα στην κατεύθυνση
του δρόμου, γεγονός που ευνοεί στη συγκέντρωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : ο συντελεστής δόμησης είναι 1.80 σε
τμήμα της οδού και 1.20 στην υπόλοιπη οδό.
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 9.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 15.00- 18.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : στο τμήμα της οδού με ΣΔ : 1.80 το
σύστημα είναι συνεχές (προβλήματα σε θέματα ηλιασμού, φωτισμού,
απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση της ορατότητας του
ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων καθώς και
κατακράτηση της ρύπανσης), ενώ εκεί που ο Σ.Δ. είναι 1.20 το σύστημα
δόμησης είναι πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει καλύτερες συνθήκες
ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο χώρο για πράσινο.
Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων επιφανειών των
κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των θερμικών τους
φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : ΒΔ-ΝΑ (58ο σε σχέση με το βορά).
 Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 8.00 – 10.00 μ.
 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι πρόσφατα

κατασκευασμένα, σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ οι ελάχιστες παλιότερες
κατασκευές, έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, με προκήπια στο ισόγειο
ή/και πιλοτή.

 Προκήπια : ναι, με χαμηλή βλάστηση και δέντρα.
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 5.0-9.0-6.0 4.0-8.0-4.0 5.0-10.0-
5.0 6.0-10.0-4.0 3.0-9.0-6.0
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 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (9.0 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π :
0.45 0.56 0.45 0.45 0.50

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, ΤΑΧΙ και δίκυκλα.
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : και από τις δύο πλευρές της οδού

υπάρχουν εσοχές για στάθμευση παρά το κράσπεδο.
 Κατά μήκος κλίσεις : 1.1%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες γκρι ή και χρωματιστές, με ράμπες
για ΑΜΕΑ στις γωνίες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα πεζοδρόμια βρίσκονται σε
πολύ καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), σχετικά πρόσφατα κατασκευασμένοι
που διαθέτουν θερμομόνωση.

 Στοιχεία πρασίνου : στα πεζοδρόμια, σχετικά πρόσφατα φυτεμένα χαμηλά
δέντρα . Η βλάστηση συμπληρώνεται από τις φυτεύσεις των προκηπίων
(θάμνοι, δέντρα) αλλά και των εξωστών των πολυκατοικιών.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 50-100
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : οι μετακινήσεις εντός της περιοχής γίνονται κυρίως
πεζή. Μετακινήσεις από και προς άλλες περιοχές με Ι.Χ., ή με ΤΑΧΙ και
λεωφορεία που διέρχονται από την παρακείμενη λεωφόρο Θερίσου (δυτικά
της οδού) με μεγάλη συχνότητα.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1800
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 1,80 & 1,20
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,3 & 1,4
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4.3.9 Οδός Παλαιοκάπα. (Μασταμπάς)
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Εικ 4.71 – 4.74 Διάφορες απόψεις της οδού.

Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή του Μασταμπά και είναι συλλεκτήρια οδός για την
περιοχή της. Στην περιοχή, πέρα από την κατοικία που αποτελεί τη βασική χρήση
γης , αναπτύσσεται και εμπόριο τοπικής σημασίας.
 Μήκος οδού : 390 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : υπάρχουν κάποια αδόμητα οικόπεδα εκατέρωθεν της

οδού.
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.75 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ 4.76 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια: ο δρόμος σκιάζεται, κατά τους χειμερινούς μήνες, που επιδιώκεται ο
ηλιασμός της περιοχής, ενώ κατά τους θερινούς μήνες που ο σκιασμός οδηγεί σε
συνθήκες θερμικής άνεσης, σκιάζονται μόνο τμήματα των νοτίων πεζοδρομίων της
οδού.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή κάθετα στην κατεύθυνση
του δρόμου, γεγονός που ευνοεί στη συγκέντρωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 9.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 15.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει
καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο
χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων
επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των
θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : ΒΑ-ΝΔ (247ο σε σχέση με το βορά). Το
πλάτος της οδού κυμαίνεται από 7.00 – 9.00 μ.

 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι πρόσφατα
κατασκευασμένα, σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ οι ελάχιστες παλιότερες
κατασκευές, έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, με προκήπια στο
ισόγειο.

 Προκήπια : ναι, με χαμηλή βλάστηση και δέντρα.
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 3.5-9.0-3.5 5.0-8.5-5.0 4.5-7.0-
0.0 5.0-7.5-5.5

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (9,0 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π :
0.56 0.49 0.78 0.50

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ. επιβατικά, αγροτικά ημιφορτηγά και
δίκυκλα.
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 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : και από τις δύο πλευρές της οδού η
στάθμευση γίνεται παρά το κράσπεδο.

 Κατά μήκος κλίσεις : 0.5%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος με κατεύθυνση από ανατολικά

προς δυτικά.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα,
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με υαλοστάσια στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Στοιχεία πρασίνου : στα πεζοδρόμια, σχετικά πρόσφατα φυτεμένα χαμηλά
δέντρα. Η βλάστηση συμπληρώνεται από τις φυτεύσεις των προκηπίων
(θάμνοι , δέντρα) αλλά και των εξωστών των πολυκατοικιών.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 100-150
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : οι μετακινήσεις εντός της περιοχής γίνονται κυρίως
πεζή. Μετακινήσεις από και προς άλλες περιοχές με Ι.Χ. ή με ΤΑΧΙ και
λεωφορεία που διέρχονται από την παρακείμενη λεωφόρο Ανδρέα
Παπανδρέου (δυτικά της οδού).

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1650
- συντ/στής οικοπέδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπέδου: 1,20
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.10 Οδός Καποδιστρίου. (Ατσαλένιο)

Εικ 4.77 – 4.78 Άποψη της οδού από ανατολικά.  Ψηλά κτίρια σχετικά
πρόσφατα και δέντρα μετρίου ύψους.
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Εικ 4.79 Στάθμευση υπό γωνία στο βόριο πεζοδρόμιο, γεγονός που ευνοείται από
το πλάτος του δρόμου και την κατεύθυνσή του, εξοικονομώντας έτσι χώρο για τη
στάθμευση περισσότερων οχημάτων.

 Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή του Ατσαλένιου και αποτελεί περιοχή
κατοικίας χωρίς να λείπουν μεμονωμένες περιπτώσεις εμπορικών
καταστημάτων τοπικής εμβέλειας.

 Μήκος οδού: 310 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4..80 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ 4.81 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00
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Σχόλια : ο δρόμος στο σύνολό του σκιάζεται κατά τους χειμερινούς μήνες, που
επιδιώκεται ο ηλιασμός της περιοχής, ενώ κατά τους θερινούς μήνες που ο
σκιασμός οδηγεί σε συνθήκες θερμικής άνεσης, σκιάζεται ένα μικρό τμήμα νότια της
οδού.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος , οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή κάθετα στην κατεύθυνση
του δρόμου, γεγονός που ευνοεί στη συγκέντρωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 12.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 21.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης)

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : ΒΑ-ΝΔ (70ο σε σχέση με το βορά).
 Το πλάτος της οδού είναι 9.00 μ.
 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού είναι παλαιότερες

κατασκευές που έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, σχεδόν στο σύνολό
τους , ενώ κάποια λίγα έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 1.0-9.0-1.0 1.5-9.0-1.0 1.5-9.0-
1.5

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (12.00 μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι
υ/π : 1.1 1.04 1.0

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, ΤΑΧΙ και δίκυκλα.
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού η

στάθμευση γίνεται παρά το κράσπεδο και από τις δύο πλευρές της, ενώ σε
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ένα μικρό τμήμα της δυτικά η στάθμευση γίνεται υπό γωνία στο βόρειο
πεζοδρόμιο.

 Κατά μήκος κλίσεις : 2%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος με κατεύθυνση από δυτικά προς

ανατολικά.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ).

 Στοιχεία πρασίνου : εκατέρωθεν της οδού υπάρχουν δέντρα μετρίου ύψους,
ενώ τα πράσινο της περιοχής συμπληρώνεται από γλάστρες στα μπαλκόνια
των πολυκατοικιών.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 150-250
κατοίκους ανά εκτάριο .

 Μέσα μετακίνησης : Ι.Χ., επιβατικά και δίκυκλα , ενώ ΤΑΧΙ και λεωφορεία
διέρχονται από τη λεωφόρο Κνωσού και τη λεωφόρο Ιωνίας, ανατολικά και
δυτικά της οδού αντίστοιχα.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1800
- συντ/στής οικοπέδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπέδου: 1,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.11 Οδός Κωσταντινίδου (Ατσαλένιο)

Εικ 4.82 – 4.83 Διάφορες απόψεις της οδού.
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Γενικά : βρίσκεται στην περιοχή του Ατσαλένιου και αποτελεί περιοχή κατοικίας
χωρίς να λείπουν μεμονωμένες περιπτώσεις εμπορικών καταστημάτων τοπικής
εμβέλειας.
 Μήκος οδού: 300 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.84 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ 4.85 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος λιάζεται στο μισό του περίπου
πλάτος , ενώ κατά τους θερινούς μήνες, ο δρόμος λιάζεται στο σύνολό του.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή στην κατεύθυνση του
δρόμου, γεγονός που ευνοεί στην απομάκρυνση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από την περιοχή. Το μήκος της οδού 300 μ. > 125 μ. σε
συνδυασμό με το συνεχές σύστημα δόμησης μπορούν να δημιουργήσουν το
φαινόμενο του καναλιού, όπου ο άνεμος επιταχύνεται και δημιουργεί
δυσάρεστο περιβάλλον (δίνες και στροβίλους).

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 3.00-6.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 15.00-21.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : συνεχές (προβλήματα σε θέματα
ηλιασμού, φωτισμού, απευθείας θέας με αυξημένη αλληλοσκίαση, ελάττωση
της ορατότητας του ουράνιου θόλου και των συνθηκών αερισμού των κτιρίων
καθώς και κατακράτηση της ρύπανσης).

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : ΒΔ-ΝΑ (341ο σε σχέση με το βορά), με
πλάτος οδού 8.00-9.00 μ.

 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού είναι συνήθως παλαιότερες
κατασκευές που έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, ισόγεια ή διώροφα,
ενώ αυτά που έχουν πρόσφατα κατασκευαστεί είναι πολυκατοικίες που
προέκυψαν από αντιπαροχή.

 Προκήπια : όχι
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 1.6-8.0-1.3 1.5-9.0-1.2

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (3.00 μ) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π
: 0.27 0.25

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως ΙΧ επιβατικά, ΤΑΧΙ και αγροτικά δίκυκλα.
 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : στάθμευση παρά το κράσπεδο σε όλο το

μήκος της οδού και από τις δύο παρειές της.
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 Κατά μήκος κλίσεις : 1.7%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : μονόδρομος με κατευθυνση από νότο προς

βορά.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ).

 Στοιχεία πρασίνου : λίγα, μετρίου ύψους δέντρα στα πεζοδρόμια.
 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός

βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 150-250
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : Ι.Χ., επιβατικά και δίκυκλα, ενώ ΤΑΧΙ και λεωφορεία
διέρχονται από τη λεωφόρο Ιωνίας, δυτικά της οδού.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1800
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 1,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,0
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4.3.12 Οδός Κυρά της Ρω. (Κηπούπολη)

Εικ 4.86 , 4.87 Απόψεις της οδού. Διακρίνεται η έντονη βλάστηση οι μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ των απέναντι κτιρίων και οι πυλωτές των νέων πολυκατοικιών.
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 Γενικά : ο δρόμος βρίσκεται στην περιοχή της Κηπούπολης, μιας πρόσφατα
ανεπτυγμένης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου,
με κτίρια εκατέρωθεν της οδού, που κατά κανόνα, έχουν χτιστεί με
οικοδομική άδεια.

 Μήκος οδού: 315 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : ελάχιστα αδόμητα οικόπεδα
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.88 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.
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Εικ. 4.89 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.
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Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος σκιάζεται στο σύνολό του, ενώ κατά
τους θερινούς, ο δρόμος λιάζεται στο σύνολό του.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση κάθετη
στην κατεύθυνση του δρόμου, γεγονός που ευνοεί τη συγκέντρωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 12.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 12.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει
καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο
χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων
επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των
θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : Α-Δ (860 σε σχέση με το βορά).
 Πλάτος οδού : 7.50-9.00 μ.
 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι πρόσφατα

κατασκευασμένα, σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ οι ελάχιστες παλιότερες
κατασκευές, έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, με προκήπια στο
ισόγειο.

 Προκήπια : ναι, με χαμηλή βλάστηση και δέντρα.
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 3.5-9.0-3.5 4.0-8.0-4.0 5.5-7.5-
5.5

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (12.00μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι
υ/π : 0.75 0.65 0.75

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά
ημιφορτηγά.

 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : σε όλο το μήκος της οδού και από τις δύο
παρειές της πραγματοποιείται στάθμευση παρά το κράσπεδο.
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 Κατά μήκος κλίσεις : 4.5%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : αμφίδρομος
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
κατασκευασμένα από σκυρόδεμα, και σε μεμονωμένες περιπτώσεις,
στρωμένα με τσιμεντόπλακες τετράγωνες. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα
πεζοδρόμια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με πυλωτή στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Στοιχεία πρασίνου : επί των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, υπάρχουν
δέντρα χαμηλού ύψους, που συμπληρώνονται από καλλωπιστικά φυτά και
δέντρα που έχουν φυτευτεί τους ακάλυπτους χώρους των κτιρίων
εκατέρωθεν της οδού.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 50-100
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : με Ι.Χ., δίκυκλα και αγροτικά ημιφορτηγά, τόσο εντός
της περιοχής, όσο και από και προς άλλες κατευθύνσεις. Η χρήση δημόσιας
συγκοινωνίας δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ, εξαιτίας της συχνότητας, αλλά και
των πραγματοποιούμενων δρομολογίων των λεωφορείων που διέρχονται
από την παρακείμενη λεωφόρο Ιτάνου από και προς το κέντρο ή την περιοχή
του Πόρου.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1250
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπέδου: 0,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.13 Οδός Παπανικολάου. (Κηπούπολη)

Εικ 4.90 Άπόψη της οδού. Διακρίνεται η έντονη βλάστηση οι μεγάλες αποστάσεις
μεταξύ των απέναντι κτιρίων και οι πυλωτές των νέων πολυκατοικιών.

 Γενικά : ο δρόμος βρίσκεται στην περιοχή της Κηπούπολης, μιας πρόσφατα
ανεπτυγμένης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου,
με κτίρια εκατέρωθεν της οδού, που κατά κανόνα, έχουν χτιστεί με
οικοδομική άδεια.

 Μήκος οδού: 140 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ 4.91 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ 4.92 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.

Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος λιάζεται σχεδόν στο σύνολό του με
εξαίρεση το νότιο πεζοδρόμιό του, ενώ κατά τους θερινούς μήνες, ο σκιασμός που
επιδιώκεται, καλύπτει ένα μικρό τμήμα του προκηπίου και μόνο.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή κάθετα στην κατεύθυνση
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του δρόμου, γεγονός που ευνοεί τη συγκέντρωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 1.20
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 9.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 12.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει
καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο
χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων
επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των
θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδού : Α-Δ (109ο σε σχέση με το βορά).
 Πλάτος οδού : 5.50-7.50 μ.
 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι πρόσφατα

κατασκευασμένα, σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ οι ελάχιστες παλιότερες
κατασκευές, έχουν υποστεί σχολαστική συντήρηση, με προκήπια ή και
πυλωτές στο ισόγειο.

 Προκήπια : ναι, με χαμηλή βλάστηση και δέντρα.
 Πεζοδρόμια : το πλάτος των πεζοδρομίων ποικίλει. Από επιτόπου επίσκεψη

μετρήθηκαν τα παρακάτω πλάτη (δίνονται με τη μορφή : βόρειο πεζοδρόμιο-
πλάτος οδοστρώματος-νότιο πεζοδρόμιο) : 3.5-5.5-4.0 3.0-7.5-3.0

 Λόγος υ/π: για τα παραπάνω πλάτη πεζοδρομίων και οδοστρώματος και για
το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (9.00μ.) προκύπτουν οι ακόλουθοι λόγοι υ/π
: 0.69 0.66

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά
ημιφορτηγά.

 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : σε όλο το μήκος της οδού και από τις δύο
παρειές της πραγματοποιείται στάθμευση παρά το κράσπεδο.

 Κατά μήκος κλίσεις : 1.1%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : αμφίδρομος
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο, ενώ τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι
κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Τόσο ο δρόμος, όσο και τα πεζοδρόμια
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
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 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ), με πυλωτή στο ισόγειο στο σύνολο
σχεδόν των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Στοιχεία πρασίνου : επί των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, υπάρχουν
δέντρα μετρίου έως μεγάλου ύψους, που συμπληρώνονται από
καλλωπιστικά φυτά και δέντρα που έχουν φυτευτεί στους ακάλυπτους
χώρους των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 50-100
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : με Ι.Χ., δίκυκλα και αγροτικά ημιφορτηγά, τόσο εντός
της περιοχής, όσο και από και προς άλλες κατευθύνσεις. Η χρήση δημόσιας
συγκοινωνίας δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ, εξαιτίας της απόστασης του
δρόμου από τη λεωφόρο Κνωσού απ’ όπου διέρχονται λεωφορεία προς και
από το κέντρο.

 Καθαριότητα και υγιεινή : κάδοι απορριμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες
της οδού.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1250
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 0,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.14 Οδός Κυψέλης. (Μεσαμπελίες)

Εικ. 4.93 Άποψη της οδού.

 Γενικά : δρόμος μικρού μήκους και πλάτους, αδιέξοδος, όπως το σύνολο
σχεδόν των δρόμων της περιοχής των Μεσαμπελιών με κτίρια
κατασκευασμένα αυθαίρετα, την τελευταία 20ετία.

Μήκος οδού: 80 μ.
Ελεύθεροι χώροι : όχι
Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ. 4.94 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ. 4.95 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.

Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος σκιάζεται στο σύνολό του, ενώ κατά
τους θερινούς που ο σκιασμός επιδιώκεται για τη δημιουργία θερμικής άνεσης, ο
δρόμος λιάζεται στο σύνολό του.



197

 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του
παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση κάθετη
στην κατεύθυνση του δρόμου, γεγονός που οδηγεί στη συγκέντρωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 0.60
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 6.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 9.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει
καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο
χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων
επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των
θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : Α-Δ (98ο σε σχέση με το βορά).
 Πλάτος οδού : 5.00 μ.
 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι κατασκευασμένα τη

δεκαετία του ’80 που άνθιζε η κατασκευή αυθαιρέτων στην ευρύτερη περιοχή
της οδού , αλλά και του Ηρακλείου γενικότερα.

 Προκήπια : ναι , όχι όμως καθορισμένων διαστάσεων.
 Πεζοδρόμια : όχι
 Λόγος υ/π: για το παραπάνω πλάτος οδοστρώματος και για το

επικρατέστερο ύψος κτιρίων (6.00 μ.) προκύπτουν λόγος υ/π : 1.2
 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά

ημιφορτηγά, των παρόδιων ιδιοκτητών και των επισκεπτών τους, αφού όπως
προαναφέρθηκε ο δρόμος είναι αδιέξοδος.

 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : στάθμευση παρά το κράσπεδο στη νότια
παρειά της οδού.

 Κατά μήκος κλίσεις : 0%
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : δρόμος αδιέξοδος.
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο που έχει υποστεί όμως επισκευές και μπαλώματα
εξαιτίας των συχνών φθορών του δικτύου ύδρευσης.
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 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα
ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ).

 Τεχνητά στοιχεία – εξοπλισμός : προβληματικό δίκτυο ύδρευσης που
οφείλεται στην παλαιότητα του δικτύου, αλλά και τη σκληρότητα και την
αλατότητα του νερού που τροφοδοτεί τις ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της οδού.

 Στοιχεία πρασίνου : στα υπάρχοντα προκήπια, καλλωπιστικά φυτά αλλά και
δέντρα μικρού ύψους.

 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 20-50
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά ημιφορτηγά. Η
χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας από και προς το κέντρο δεν είναι δυνατή
εξαιτίας της χαμηλής συχνότητας, αλλά και της απόστασης του δρόμου από
τις οδούς Παπαναστασίου και Ουλαφ Πάλμε, απ’ όπου διέρχονται τα
λεωφορεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής των Μεσαμπελιών.

 Καθαριότητα και υγιεινή : τα απορρίμματα που παράγονται στις παρόδιες
χρήσεις μεταφέρονται σε κάδους που βρίσκονται στην παρακείμενη οδό
Ανθέων.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1350
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 0,60
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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4.3.15 Οδός Πεύκων. (Μεσαμπελίες)

Εικ. 4.96 και 4.97 Δυτική και ανατολική άποψη της οδού.

 Γενικά : δρόμος μικρού μήκους και πλάτους, στην περιοχή των
Μεσαμπελιών με κτίρια κατασκευασμένα αυθαίρετα, την τελευταία 15ετία.

 Μήκος οδού: 80 μ.
 Ελεύθεροι χώροι : όχι
 Ηλιασμός – Ηλιοπροστασία:
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Εικ. 4.98 Διάγραμμα ηλιασμού 21ης Δεκεμβρίου και ώρας 12.00.

Εικ. 4.99 Διάγραμμα ηλιοπροστασίας 21ης Ιουνίου και ώρας 12.00.

Σχόλια : κατά τους χειμερινούς μήνες ο δρόμος σκιάζεται σχεδόν στο σύνολό του,
ενώ κατά τους θερινούς, που ο σκιασμός επιδιώκεται για τη δημιουργία θερμικής
άνεσης, ο δρόμος λιάζεται στο σύνολό του.
 Αερισμός – Ανεμοπροστασία : σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του

παραρτήματος, οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής είναι ασθενείς έως
μέτριοι με κατεύθυνση ΒΔ, Β και Ν πνέουν δηλαδή σε κατεύθυνση κάθετη
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στην κατεύθυνση του δρόμου, γεγονός που οδηγεί στη συγκέντρωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.

 Συντελεστής δόμησης – ύψος κτιρίων : 0.80
- Επικρατέστερο ύψος κτιρίων : 6.00 μ.
- Μέγιστο ύψος κτιρίων : 6.00 μ.

 Πυκνότητα και σύστημα δόμησης : πανταχόθεν ελεύθερο (επιτρέπει
καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού και προσφέρει περισσότερο
χώρο για πράσινο. Παράλληλα όμως αυξάνεται το εμβαδό των εκτεθειμένων
επιφανειών των κτιρίων εκατέρωθεν της οδού με αντίστοιχη αύξηση των
θερμικών της φορτίων).

 Προσανατολισμός – διατομή οδών : Α-Δ (85ο σε σχέση με το βορά) Το
πλάτος του δρόμου είναι 5.00 μ.

 Μορφή κτιρίων : Τα κτίρια εκατέρωθεν της οδού, είναι κατασκευασμένα στα
τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ως επί το
πλείστον αυθαίρετα αλλά και με οικοδομική άδεια, είτε στο σύνολό τους, είτε
οι όροφοι πάνω από το ισόγειο.

 Προκήπια : ναι , όχι όμως καθορισμένων διαστάσεων.
 Πεζοδρόμια : όχι
 Λόγος υ/π: για το παραπάνω πλάτος οδοστρώματος, με μέσα πλάτη

προκηπίων 2.50 και 1.00 μ. βόρεια και νότια του οδοστρώματος αντίστοιχα
και για το επικρατέστερο ύψος κτιρίων (6.00 μ.) προκύπτει λόγος υ/π : 0.7

 Σύνθεση της κυκλοφορίας : κυρίως Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά
ημιφορτηγά.

 Θέσεις και τρόπος στάθμευσης : στάθμευση παρά το κράσπεδο εκατέρωθεν
της οδού.

 Κατά μήκος κλίσεις : 3.7 %
 Μονόδρομος – Αμφίδρομος : αμφίδρομος
 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος : το οδόστρωμα είναι

στρωμένο με άσφαλτο και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.
 Υλικά κατασκευής παρόδιων χρήσεων : τοίχοι από σκυρόδεμα

ανοιχτόχρωμοι (λευκοί, γκρι ή μπεζ).
 Στοιχεία πρασίνου : στα υπάρχοντα προκήπια, καλλωπιστικά φυτά αλλά και

δέντρα μικρού ύψους.
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 Πληθυσμιακή πυκνότητα : όπως προκύπτει από την εικ. 4.11 η οδός
βρίσκεται σε περιοχή που η πληθυσμιακή πυκνότητα αγγίζει τους 20-50
κατοίκους ανά εκτάριο.

 Μέσα μετακίνησης : Ι.Χ., επιβατικά, δίκυκλα και αγροτικά ημιφορτηγά. Η
χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας από και προς το κέντρο δεν είναι δυνατή
εξαιτίας της χαμηλής συχνότητας, αλλά και της απόστασης του δρόμου από
τις οδούς Παπαναστασίου και Ουλαφ Πάλμε, απ’ όπου διέρχονται τα
λεωφορεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής των Μεσαμπελιών.

 Καθαριότητα και υγιεινή : τα απορρίμματα που παράγονται στις παρόδιες
χρήσεις μεταφέρονται σε κάδους που βρίσκονται στην παρακείμενη οδό
Ανθέων.

 Αξία γης - τιμή ζώνης: 1350
- συντ/στής οικοπεδου: 1,00
- συντ/στής αξίας οικοπεδου: 0,80
- συντ/στής εμπορικότητας: 1,00
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5. Συζήτηση

5.1 Ηλιασμός – ηλιοπροστασία.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-ΗΛΙΑΣΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ

ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 3185 1170 450

Πιν 5.1 Ηλιασμός 21ης Δεκεμβρίου

Εικ. 5.1 Ηλιασμός 21ης Δεκεμβρίου

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΗΛΙΑΣΜΟΣ

67%

24%

9%

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το 67% του μήκους των δρόμων που
εξετάστηκαν σκιάζονται πλήρως κατά τους χειμερινούς μήνες, είτε λόγω του
προσανατολισμού της οδού, είτε λόγω του ύψους και της θέσης των κτιρίων
εκατέρωθεν της οδού, είτε λόγω του πλάτους του δρόμου, ή όλων των
παραπάνω μαζί.

21 IOYNIΟΥ-ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΡΟΜΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 4180 565 60

Πιν 5.2 Ηλιοπροστασία 21ης Ιουνίου.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

87%

12% 1%

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ
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Εικ. 5.2 Ηλιοπροστασία 21ης Ιουνίου.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω το 87% του μήκους των δρόμων που
εξετάστηκαν λιάζονται πλήρως κατά τους θερινούς μήνες, είτε λόγω του
προσανατολισμού της οδού, είτε λόγω του ύψους και της θέσης των κτιρίων
εκατέρωθεν της οδού, είτε λόγω του πλάτους του δρόμου, ή όλων των
παραπάνω μαζί.

Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη η σκίαση των παραπάνω δρόμων
κατά τους μήνες του θέρους, με τρόπους και τεχνικές που θα αναφερθούν στο
επόμενο κεφάλαιο.
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5.2 Αερισμός – ανεμοπροστασία.

ΑΕΡΙΣΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 1620 3185 1030

Πιν 5.3 Aερισμός.

Εικ. 5.3 Aερισμός.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 34% του συνολικού μήκους των
δρόμων που εξετάστηκαν αερίζονται επαρκώς, εξαιτίας του προσανατολισμού
τους που συμπίπτει ή προσεγγίζει στην κατεύθυνση των επικρατούντων

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

34%

66%

ΕΠΑΡΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
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ανέμων. Το 64% του παραπάνω μήκους, μπορεί να παρουσιάσει φαινόμενα
καναλιού με δίνες και στροβίλους και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η
εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
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5.3 Υψος κτιρίων.

ΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑ 2ΩΡΟΦΑ 3ΩΡΟΦΑ 4ΩΡΟΦΑ >4ΩΡΟΦΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 47 62 27 21 17
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 9 12 16 8 7
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0 2 2 5 9
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 4 5 4 0 1
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 29 24 14 6 0
ΔΑΒΑΚΗ 21 9 8 4 0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 13 22 18 5 2
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 26 17 35 24 6
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 5 12 20 5 3
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 8 12 6 18 2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 18 12 5 11 3
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 6 6 9 10 0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 3 5 3 0
ΚΥΨΕΛΗΣ 4 7 1 0 0
ΠΕΥΚΩΝ 1 7 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 198 212 170 580 50

Πιν. 5.4 Ύψη κτιρίων.

Εικ. 5.4 Ύψη κτιρίων.

Οπως προκύπτει από τα προηγούμενα, τα κτίρια εκατέρωθεν των
δρόμων που εξετάστηκαν, είναι 2ώροφα σε ποσοστό 18% και ισόγεια σε
ποσοστό 16%. Ετσι, περίπου το ένα τρίτο των κτιρίων (34%) έχουν ύψος
<6,00μ.

16%

18%

14%

48%

4%

ΙΣΟΓΕΙΑ
2ΩΡΟΦΑ
3ΩΡΟΦΑ
4ΩΡΟΦΑ
>4ΩΡΟΦΑ



209

5.4 Λόγος υ/π.

5.4.1 Λόγος υ/π γενικά.

ΛΟΓΟΣ  Υ / ΠΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ

<0.4 0.4-0.7 >0.70
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 1410 2480 915

Πιν. 5.5 Λόγος υ/π.

Εικ. 5.5 Λόγος υ/π.

ΛΟΓΟΣ  Υ / Π

29%

52%

19%

<0.4
0.4-0.7
>0.70
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Παρά το γεγονός ότι το 81% του συνολικού μήκους των δρόμων που
εξετάστηκαν έχει τιμές υ/π<0,7, όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, δεν
εξασφαλίζοται οι ιδανικές βιοκλιματικές συνθήκες για τα οδικά αυτά τμήματα.

 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αναφορές της σχετικής βιβλιογραφίας
όπως αναπτύχθηκε στο 2ο κεφάλαιο για τις συνθήκες περιβαλλοντικής
ποιότητας σε σχέση με το λόγο υ/π, αφορούν περισσότερο στα κτίρια
εκατέρωθεν της οδού παρά την ίδια την οδό.

5.4.2 Λόγος υ/π σε σχέση με το Σ.Δ.

ΛΟΓΟΣ  Υ / ΠΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ

Σ.Δ.

<0.4 0.4-0.7 >0.70
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 2.80 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 2.80 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 2.80 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 2.80 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 1.20 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 1.20 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 1.20 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 1.20 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 1.20 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 1.80 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 1.80 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 1.20 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 1.20 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 0.60 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 0.80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 1410 2480 915

Πιν 5.6 Λόγος υ/π σε σχέση με το Σ.Δ.
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Εικ. 5.6 Λόγος υ/π σε σχέση με το Σ.Δ.

Όπως ήταν αναμενόμενο η υπέρβαση της τιμής 0,7 του λόγου υ/π
συμβαίνει σε περιοχές με μεγάλο Σ.Δ. (2,8 και 1,8), αλλά και σε περιοχές των
νέων επεκτάσεων, όπου κυριαρχούν οι μικροϊδιοκτησίες και οι αυθαίρετες
κατασκευές, ανεξάρτητα από το Σ.Δ. που ούτως ή άλλως δεν τηρήθηκε, αφού
οι περιοχές αυτές ‘‘πρώτα οικοδομήθηκαν και μετά πολεοδομήθηκαν’’.

5.4.3 Λόγος υ/π σε σχέση με το σύστημα δόμησης.

ΛΟΓΟΣ  Υ / ΠΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΟΜΗΣΗΣ <0.4 0.4-

0.7
>0.70

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 Σ 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 Σ 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 Σ 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 Σ 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 Σ 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 Σ 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 Π.Ε. 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 Π.Ε. 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 Π.Ε. 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 Σ 315

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.80

1.80

1.20

0.80

0.60

Σ.Δ.

ΛΟΓΟΣ Υ/Π ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Σ.Δ.

<0.4
0.4-0.7
>0.70
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 Σ 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 Π.Ε. 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 Π.Ε. 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 Ε 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 Ε 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 1410 2480 915

Πιν 5.7 Λόγος υ/π σε σχέση με το σύστημα δόμησης.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Σ

Π.Ε.

Ε

ΛΟΓΟΣ Υ/Π ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΟΜΗΣΗΣ

<0.4
0.4-0.7
>0.70

Εικ. 5.7 Λόγος υ/π σε σχέση με το σύστημα δόμησης.

Όσον αφορά το σύστημα δόμησης, η υπέρβαση της τιμής 0,7 του
λόγου υ/π, παρατηρείται στο συνεχές σύστημα δόμησης (στενοί δρόμοι,
κυρίως στο ιστορικό κομμάτι της πόλης ή/και ψηλά κτίρια) και στην περιοχή
των αυθαιρέτων (υπερεκμετάλλευση του ιδιωτικού σε βάρος του δημόσιου
χώρου).



213

5.5 Κατά μήκος κλίσεις οδών.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΕΙΣΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ 0-2% 2-4% >4%

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 2975 850 980

Πιν 5.8 Κατά μήκος κλισεις οδών.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΕΙΣ

62%18%

20%

0-2%
2-4%
>4%
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Εικ. 5.8 Κατά μήκος κλισεις οδών.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, στους δρόμους που εξετάστηκαν και
κατ’ επέκταση και στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, το ανάγλυφο
χαρακτηρίζεται ομαλό, με κλίσεις από 0-2% να ξεπερνούν το 60% των δρόμων
και μόλις το 20% αυτών να παρουσιάζουν έντονες κλίσεις (>4%).

Συνεπώς ευνοούνται οι μετακινήσεις πεζή ή με χρήση ποδηλάτου και
επιπλέον δεν επηρεάζεται αυξητικά η παραγωγή αερίων ρύπων και θορύβου
από τα ΙΧ αυτοκίνητα.
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5.6 Πλάτος πεζοδρομίων.

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ <1.20 1.20-2.00 >2.00

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 320 350
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 1975 760 2070

Πιν. 5.9 Πλάτη πεζοδρομίων.

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

41%

16%

43%
<1.20
1.20-2.00
>2.00

Εικ. 5.9 Πλάτη πεζοδρομίων.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 41% του μήκους των δρόμων που
εξετάστηκαν, είτε δε διαθέτουν πεζοδρόμιο, είτε διαθέτουν πεζοδρόμια μικρού
πλάτους (<1,2 μ ) που δεν επαρκεί για τη συνάντηση δύο ατόμων. Πεζοδρόμια
πλάτους >2,0 μ συναντήθηκαν σε περιοχές με πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα
δόμησης, ενώ πλάτη πεζοδρομίων (1,2-2,0 μ) συναντώνται σε τμήματα του
κέντρου που πρόσφατα έγινε η ανάπλασή τους.
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5.7 Βλάστηση.

ΒΛΑΣΤΗΣΗΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 990 1320 2495

Πιν 5.10 Βλάστηση.

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

21%

27%

52%

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΧΑΜΗΛΗ
ΥΨΗΛΗ

Εικ. 5.10 Βλάστηση.

Περίπου στο 20% των μέτρων μήκους δρόμων που εξετάστηκαν η
βλάστηση απουσιάζει παντελώς, ενώ στο 52% που η βλάστηση
χαρακτηρίζεται ως υψηλή (δέντρα μεγάλου μεγέθους ή/και πυκνής διάταξης),
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έχει συνυπολογιστεί και η βλάστηση των προκηπίων και των μπαλκονιών
(ιδιωτική πρωτοβουλία).

5.8 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος.

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ

ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 670 670
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 320 320
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 140 140
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 60 60
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 410 410
ΔΑΒΑΚΗ 250 250
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 450 450
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 880 880
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 390 390
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 315 315
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 300 300
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 320 320
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 140 140
ΚΥΨΕΛΗΣ 80 80
ΠΕΥΚΩΝ 80 80
ΣΥΝΟΛΑ 4805 460 2415 1930

Πιν 5.11 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος.

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

10%

50%

40%
ΚΑΚΗ
ΚΑΛΗ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Εικ 5.11 Υλικά επίστρωσης – κατάσταση οδοστρώματος.
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Σε γενικές γραμμές σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του μήκους των
δρόμων που εξετάστηκαν (10%), η κατάσταση του οδοστρώματος
χαρακτηρίζεται ως κακή, κυρίως λόγω έλλειψης συντήρησής του, ενώ στο
υπόλοιπο 90% η κατάσταση χαρακτηρίζεται από καλή έως πολύ καλή. Επίσης
η κακή κατάσταση του οδοστρώματος αντικατοπτρίζει και προβλήματα στον
υπόγειο εξοπλισμό της οδού (δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης , ΟΤΕ κλπ).

5.9 Αντικειμενικές Αξίες – Τιμές ζώνης.

ΔΡΟΜΟΣ Τ.Ζ.
σε €

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 2200
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 1850
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1850
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 1650
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1450
ΔΑΒΑΚΗ 1450
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ 1500
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 1800
ΠΑΛΑΙΟΚΑΠΑ 1650
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1800
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1800
ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ 1250
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1250
ΚΥΨΕΛΗΣ 1350
ΠΕΥΚΩΝ 1350

Πιν. 5.12 Τιμές ζώνης.
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Τ.Ζ. σε €

Εικ. 5.12 Τιμές ζώνης.
Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα οι τιμές ζώνης μπορεί να

επηρεάζονται από την περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων, δεν εκφράζουν
όμως αποκλειστικά την παράμετρο αυτή. Ετσι, δρόμοι με περιβαλλοντικά
προβλήματα (π.χ. Καλοκαιρινού) φαίνεται να έχουν τις υψηλότερες τιμές
ζώνης, γιατί προφανώς υπερτερούν σε άλλους τομείς που συντελούν στη
διαμόρφωση των τιμών αυτών.

Από την άλλη πλευρά, δρόμοι που μπορούν να χαρακτηριστούν
ικανοποιητικοί από πλευράς περιβαλλοντικής ποιότητας (Κυράς της Ρω,
Παπανικολάου) έχουν χαμηλότερες τιμές ζώνης σε σχέση με δρόμους
περιβαλλοντικά δυσμενέστερους (Κυψέλης). Όπως όμως αναφέρθηκε και
προηγούμενα, οι οικονομικοί δείκτες επηρεάζονται ουσιαστικά από την
κατάσταση που επικρατεί σε μια ευρύτερη περιοχή και όχι σε ένα και μόνο
δρόμο.
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6. Συμπεράσματα – παρατηρήσεις.

6.1 Σύνοψη.

6.1.1 Συντελεστές δόμησης.

Οι υψηλοί ΣΔ – 2,8 για την κεντρική περιοχή και 1,8 για την περιφέρειά
της, έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Συμβαίνει μάλιστα σε κάποια
οικόπεδα, τα κτίρια που έχουν κτισθεί πριν τον καθορισμό αυτών των Σ.Δ.
(πριν το 1978) να τον υπερβαίνουν και ορισμένα μάλιστα σε μεγάλο βαθμό.

6.1.2 Σύστημα δόμησης.

Το συνεχές σύστημα δόμησης που συναντάται στην κεντρική περιοχή
και στην ευρύτερη περιφέρειά της, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των
αέριων ρύπων και του θορύβου. Η κλιμακωτή διάταξη των τελευταίων ορόφων
και όπου αυτή συναντάται, μετριάζει κάπως τα παραπάνω προβλήματα, ενώ
επιδρά θετικά και στον ηλιασμό της οδού.

Τόσο το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης των παλαιών
επεκτάσεων, όσο και το ελεύθερο σύστημα δόμησης των νέων επεκτάσεων, με
τις σχετικά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων, επιτρέπουν καλύτερες
συνθήκες ηλιασμού, αερισμού, οπτικής και θερμικής άνεσης συγκριτικά με
αυτές της κεντρικής περιοχής.

6.1.3 Προσανατολισμός των οδών

Οι περισσότερες από τις οδούς του πολεοδομικού συγκροτήματος του
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Ηρακλείου που εξετάστηκαν έχουν κατεύθυνση Β – ΒΑ, γεγονός που ευνοεί
τον αερισμό μεγάλων οδικών τμημάτων, για τις περισσότερες μέρες του έτους,
επειδή η κατεύθυνση αυτή συμπίπτει με την κατεύθυνση των επικρατούντων
ανέμων στην περιοχή.

Στα υπόλοιπα οδικά τμήματα ευνοείται ο εγκλωβισμός των ρύπων, που
όμως μπορεί να αποφευχθεί με λύσεις και τεχνικές που εξετάζονται στη
συνέχεια.

6.1.4 Προκήπια.

Η ύπαρξη προκηπίων στις περιοχές με πανταχόθεν ελεύθερο ή
ελεύθερο σύστημα δόμησης αυξάνει τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων
παρέχοντας καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, οπτικής και θερμικής
άνεσης, τόσο για τους χρήστες της οδού, όσο και γι’ αυτούς των παρόδιων
χρήσεων.

6.1.5 Πεζοδρόμια.

Το 41% του μήκους των δρόμων που εξετάστηκαν, είτε δε διαθέτουν
πεζοδρόμιο, είτε διαθέτουν πεζοδρόμια μικρού πλάτους (<1,2 μ ) που δεν
επαρκεί για τη συνάντηση δύο ατόμων.

Πεζοδρόμια πλάτους >2,0 μ συναντήθηκαν σε περιοχές με πανταχόθεν
ελεύθερο σύστημα δόμησης, ενώ πλάτη πεζοδρομίων (1,2-2,0 μ) συναντώνται
σε τμήματα του κέντρου που πρόσφατα έγινε ή ανάπλασή τους.

Τα σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την
κίνηση των πεζών κωδικοποιούνται σε:
 Κακοτεχνίες στην κατασκευή των πεζοδρομίων (ανωμαλίες, κακή

εγκάρσια κλίση, λακκούβες, λείες επιφάνειες)
 Κακοτεχνίες στην κατασκευή των ραμπών
 Κακοτεχνίες στην κατασκευή των κρασπέδων (μεγάλα ύψη)
 Σκάλες στα πεζοδρόμια
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 Μικρό μέγεθος διαχωριστικών νησίδων
 Ελλιπής φωτισμός
 Αδιαμόρφωτα πεζοδρόμια
 Μεγάλες κατά μήκος κλίσεις
 Ανεπάρκεια επιφάνειας πεζοδρομίου σε σχέση με την κίνηση (φόρτο)

πεζών

6.1.6 Μέσα μετακίνησης.

Η χρήση Ι.Χ., κάποτε σήμαινε οικονομική ευμάρεια και άνοδο του
βιοτικού επιπέδου. Σήμερα η διάδοσή του έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, αφού
η αγορά ΙΧ είναι πλέον προσιτή στον καθένα. Έτσι, στο σύνολο των δρόμων
που εξετάστηκαν αλλά κατ’ επέκταση και σε επίπεδο πόλης, το μεγαλύτερο
ποσοστό των μετακινήσεων πραγματοποιούνται με ΙΧ, συμπεριλαμβανομένων
και των μετακινήσεων μικρών αποστάσεων που θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν και πεζή.

Παράμετρος που συντελεί στην υπέρμετρη χρήση του ΙΧ, είναι και το
προβληματικό δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Η οργάνωση των
λεωφορειακών γραμμών και των δρομολογίων γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις
με τρόπο εμπειρικό, ώστε συχνά να παρατηρούνται παρεκκλίσεις από τα
προγραμματισμένα δρομολόγια.

Ακόμα και οι περιοχές που καλύπτονται επαρκώς από το δίκτυο των
δημόσιων συγκοινωνιών, δε διαθέτουν πολλές φορές στάσεις με στέγαστρα
για την ασφαλή αναμονή των επιβατών, ενώ πολλές περιοχές, κυρίως
περιοχές των νέων επεκτάσεων, δε συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο των
λεωφορειακών γραμμών.

Τέλος, η υποχρεωτική διέλευση όλων των λεωφορειακών γραμμών από
το κέντρο δυσχεραίνεται από, αλλά και δυσχεραίνει τις κυκλοφοριακές
συνθήκες.

Επίσης είναι εμφανής η έλλειψη μιας περιφερειακής γραμμής που να
συνδέει μεταξύ τους τις περιοχές εκτός κέντρου, γεγονός που κάνει αισθητή
και την έλλειψη μιας κατάλληλης περιφερειακής οδικής αρτηρίας που να
συνδέει τις εκτός κέντρου περιοχές.
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6.1.7 Οδικό δίκτυο – στάθμευση.

Όπως προκύπτει και από τους δρόμους που εξετάστηκαν, οι
περισσότερες συλλεκτήριες οδοί του πολεοδομικού συγκροτήματος του
Ηρακλείου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε τμήματα του ιστορικού κέντρου,
αλλά και στις περιοχές των νέων επεκτάσεων που ‘‘πρώτα οικοδομήθηκαν και
μετά πολεοδομήθηκαν’’, διαθέτουν τα απαιτούμενα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, με πλάτος οδοστρώματος 8.00-10.00 μ.

Οι τοπικές οδοί φέρουν μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους,
χαρακτηρίζονται από μικρά μήκη και πλάτη και πολλές φορές καταλήγουν σε
αδιέξοδο, κυρίως στις περιοχές των νέων επεκτάσεων, νότια της πόλης.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι το έντονα μεταβαλλόμενο πλάτος
τους, καθώς και το γεγονός των αδιάνοικτων τμημάτων τους, δημιουργώντας
προβλήματα στην προσπελασιμότητα της πόλης.

Οσον αφορά τη στάθμευση, αυτή πραγματοποιείται πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων παρά την οδό, από τη μια ή και τις δύο παρειές της, τόσο στο
κέντρο, όσο και στην περιφέρεια, ενώ άλλοτε είναι επιτρεπόμενη και
ελεγχόμενη και άλλοτε απαγορευμένη. Προβλήματα από τη στάθμευση
παρατηρούνται κυρίως κατά μήκος των οδικών αξόνων του ιστορικού
εμπορικού κέντρου, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη
προβληματικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Η παράνομη στάθμευση περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις του
διπλοπαρκαρίσματος, κυρίως σε περιοχές του κέντρου, τη στάθμευση επί των
πεζοδρομίων, αλλά και σε μικρές αποστάσεις από διασταυρώσεις, με ή χωρίς
σηματορύθμιση, με αποτέλεσμα τη μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της
οδού, τη μειωμένη ορατότητα πεζών και οδηγών, την κατάληψη πεζοδρομίων
και διαβάσεων πεζών κλπ.
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6.1.8 Κατά μήκος κλίσεις.

Τόσο στους δρόμους που εξετάστηκαν, όσο και κατ’ επέκταση στο
πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, το ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ομαλό,
με κλίσεις από 0-2% να ξεπερνούν το 60% των δρόμων και μόλις το 20%
αυτών να παρουσιάζουν έντονες κλίσεις (>4%).

Συνεπώς ευνοούνται οι μετακινήσεις πεζή ή με χρήση ποδηλάτου και
επιπλέον δεν επηρεάζεται αυξητικά η παραγωγή αερίων ρύπων και θορύβου
από τα ΙΧ αυτοκίνητα.

6.1.9 Κατάσταση οδοστρώματος.

Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του μήκους των δρόμων που εξετάστηκαν
(10%), η κατάσταση του οδοστρώματος χαρακτηρίζεται ως κακή, κυρίως λόγω
παλαιότητας και έλλειψης συντήρησής του, ενώ στο υπόλοιπο 90% η
κατάσταση χαρακτηρίζεται από καλή έως πολύ καλή. Επίσης η κακή
κατάσταση του οδοστρώματος αντικατοπτρίζει και προβλήματα στον υπόγειο
εξοπλισμό της οδού (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ κλπ.)

6.1.10 Κατάσταση παρακείμενων κτιρίων στους δρόμους του ιστορικού
κέντρου.

Στα μέτωπα των οδικών αξόνων της παλιάς πόλης παρατηρείται ότι η
λειτουργική ένταση (εμπόριο, γραφεία, αναψυχή) κυριαρχεί ως ενοποιητικό
στοιχείο, με αρκετά κτίσματα τόσο παλιά όσο και νεότερα, σε καλή κατάσταση,
ενώ αρκετά διατηρούνται ακόμα σε μέτρια αλλά και σε κακή κατάσταση, κατά
κύριο λόγο στους ορόφους των κτιρίων των βασικών οδικών αξόνων που
στεγάζουν συνήθως ασυντήρητες αποθήκες των καταστημάτων του ισογείου.

 Ωστόσο, ως σύνολο, τα μέτωπα δεν παρουσιάζουν εκείνη την εικόνα
της ποιοτικής αναβάθμισης που θα ήταν η αναμενόμενη, λόγω της
προνομιακής τους θέσης στον ιστό.
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6.1.11 Σήμανση.

Στο μεγαλύτερο μήκος των οδών του πολεοδομικού συγκροτήματος του
Ηρακλείου, απουσιάζει παντελώς η σήμανση, τόσο η ρυθμιστική, με συνέπεια
στην οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού, όσο και πληροφοριακή, με
συνέπεια στην ένταση του φαινομένου των περιπορειών και επακόλουθο την
υπερφόρτωση του οδικού δικτύου με οχήματα και αποτέλεσμα την αύξηση του
θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και της κατανάλωσης
ενέργειας.

6.1.12 Βλάστηση.

Σε γενικές γραμμές τα δέντρα απουσιάζουν από το σύνολο σχεδόν των
δρόμων της εντός των τειχών περιοχής, ενώ τα υπάρχοντα, κυρίως στους
δρόμους που πρόσφατα αναπλάστηκαν, έχουν φυτευτεί πρόσφατα ή είναι
μικρού μεγέθους.

Στις περιοχές εκτός των τειχών και κατά κύριο λόγο στις περιοχές με
μικρό ΣΔ και ελεύθερο σύστημα δόμησης, η δεντροφύτευση είναι
ικανοποιητική, με την εικόνα της βλάστησης να εμπλουτίζεται από αυτή των
παρακείμενων προκηπίων.
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6.2 Παρεμβάσεις.

Στα προηγούμενα αναφέρθηκαν οι παράμετροι εκείνες που
δημιουργούν προβλήματα στην περιβαλλοντική ποιότητα των δρόμων του
πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Στη συνέχεια αναφέρονται
ενδεικτικά κάποιες παρεμβάσεις, από πλευράς Πολιτείας αλλά και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, που έμμεσα ή άμεσα μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση
της περιβαλλοντικής ποιότητας.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται στο χρήστη της οδού
(πεζός, ποδηλάτης, επιβάτης Δημόσιας Συγκοινωνίας, οδηγός ΙΧ – αν και για
τον τελευταίο γίνεται μια προσπάθεια μείωσής του στο ελάχιστο) με γνώμονα
τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τέλος την άνεση και την αισθητική.

6.2.1 Γενικές παρεμβάσεις.

 Ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης, με τη δημιουργία διακριτών
δακτυλίων που θα προστατεύουν τις γειτονιές από τη διαμπερή
κυκλοφορία και θα αποτρέπουν την άσκοπη έλευση των οχημάτων
μέσα από το κέντρο.

 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης (πληροφοριακής, ρυθμιστικής κλπ)
τόσο οριζόντιας όσο και κατακόρυφης, σε ορατά σημεία που θα
αποτρέπει τις περιπορείες αυξάνοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας και
μειώνοντας τους κυκλοφοριακούς φόρτους.

 Μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων και των μετακινήσεων από και
προς το κέντρο μπορεί να επιτευχθεί και με την αποκέντρωση κάποιων
κεντρικών λειτουργιών (υπηρεσίες, καταστήματα). Η δημιουργία δύο
πολεοδομικών κέντρων (ανατολικού και δυτικού) που χρόνια συζητείται,
πρέπει να υλοποιηθεί.

 Αντικατάσταση και συντήρηση υπόγειων δικτύων υποδομής,
υπογειοποίηση καλωδίων ΔΕΗ και ανακατασκευή του οδοστρώματος,
όχι απαραίτητα με ασφαλτοτάπητα. Η χρήση υλικών φιλικών στο
περιβάλλον (κυβόλιθοι από πέτρα ή από σκυρόδεμα, σταμπωτό και
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χρωματιστό σκυρόδεμα ή ακόμα και χρωματιστός ή και σταμπωτός
ασφαλτοτάπητας) πέρα από την περιβαλλοντική αναβάθμιση
(ανοιχτόχρωμα υλικά, μεγαλύτερη ανακλαστικότητα) θα συμβάλλουν και
στην αισθητική του δρόμου. (Βλαστός et. al. 1999)

 Εφαρμογή της κλιμακωτής διάταξης των τελευταίων ορόφων (θετική
συμβολή στον ηλιασμό, τον αερισμό και τη διάχυση των ατμοσφαιρικών
ρύπων) και pilotis στα ισόγεια των νέων οικοδομών (θετική συμβολή
στον αερισμό τόσο του κτιρίου όσο και του δρόμου).

 Τοποθέτηση τεχνητού εξοπλισμού (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων,
φωτιστικά κλπ) στους δρόμους που δεν διαθέτουν.

6.2.2 Παρεμβάσεις για τον πεζό.

 Διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων ώστε να είναι εφικτή η
διασταύρωση δύο πεζών, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης και του
τεχνητού εξοπλισμού του πεζοδρομίου (1,50-2,00 μ).

 Αποθάρρυνση κίνησης με ΙΧ, μειώνοντας των αριθμό των θέσεων
στάθμευσης, αυξάνοντας το κόστος στάθμευσης και θέτοντας
περισσότερο ασφυκτικά περιθώρια στο χρόνο στάθμευσης. Όλα τα
παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ένα συστηματικό και λειτουργικό
σύστημα Δημόσιας συγκοινωνίας.

 Λήψη μέτρων μείωσης της ταχύτητας κυκλοφορίας στο εσωτερικό της
πόλης και κύρια στις τοπικές οδούς (Racioppi F et al 2002)

 Αίσθηση ασφάλειας, με ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων
των πεζοδρομίων και εξασφάλιση αντιολισθηρότητας και ομοιογένειας
σε όλο το μήκος και το πλάτος τους, αλλά και εξασφάλιση επαρκούς
φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, χωρίς έντονες εναλλαγές σκότους –
φωτός. (Siddhartha Sen , 1999)

 Δημιουργία πεζοδρόμων που θα ενώνουν σημεία ιστορικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην εντός των τειχών πόλη και που θα
δίνουν προτεραιότητα στον πεζό στα σημεία τομής τους με δρόμους
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κίνησης οχημάτων, παρέχοντας ‘‘πράσινα κύματα’’ για τους πεζούς
(συνεχής κίνηση ενός μέσου πεζού με κανονικό βήμα). (Gehl I ,2002)

 Μετατροπή συλλεκτήριων οδών διπλής κυκλοφορίας σε μονόδρομους
(αύξηση της οδικής ασφάλειας λόγω μείωσης των σημείων συνάντησης
των κυκλοφοριακών ρευμάτων, εξάλειψη των μετωπικών συγκρούσεων
και βελτίωση της ορατότητας στους κόμβους).

 Φύτευση φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων στο ανατολικό πεζοδρόμιο
δρόμων με κατεύθυνση Β-Ν και στο νότιο πεζοδρόμιο δρόμων με
κατεύθυνση Α-Δ, για την εξασφάλιση σκιασμού κατά τους θερινούς
μήνες.

6.2.3 Παρεμβάσεις για τον ποδηλάτη.

Το ποδήλατο φαίνεται ότι θα είναι από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις,
στο πρόβλημα ανεπάρκειας χώρου κίνησης και στάθμευσης στην πόλη του
21ου αιώνα, διότι συνεχίζει να εγγυάται την αυτονομία της μετακίνησης.

Η εισαγωγή του ποδηλάτου και η ανακατασκευή του οδικού χώρου
αποτελούν δύο αλληλένδετους στόχους. Ο ένας αποτελεί προϋπόθεση για τον
άλλο. Αν δεν γίνει ο χώρος του δρόμου όμορφος, ελκυστικός και φιλικός στον
ποδηλάτη, ο κάτοικος θα συνεχίσει να επιλέγει το ΙΧ ή το μηχανοκίνητο
δίκυκλο που με κανένα κριτήριο δεν καταχωρούνται στα φιλικά μέσα για το
περιβάλλον της πόλης. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν αρχίσουν οι κάτοικοι
να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για κάποιες από τις μετακινήσεις τους, δεν θα
αναπτυχθεί το κατάλληλο κλίμα ευαισθητοποίησης που θα ωθήσει τους
υπεύθυνους φορείς να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων ανάπλασης
της πόλης. (Βλαστός et. al. 1999)

Για το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, όπως προκύπτει από
τα προηγούμενα, με ευνοϊκές κατά μήκος κλίσεις, αλλά και κλιματολογικές
συνθήκες (βλ. παράρτημα), η χρήση ποδηλάτου είναι εφικτή με :
 Ανακατασκευή του οδοστρώματος με υλικά επίστρωσης που

αναφέρθηκαν προηγούμενα.
 Χορήγηση άδειας χρήσης των πεζοδρόμων στους ποδηλάτες.
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 Κατασκευή χώρων στάθμευσης ποδηλάτων στις αφετηρίες της
Δημόσιας Συγκοινωνίας για συνδυασμένες μετακινήσεις.

 Δρομολόγηση λεωφορείων με δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων.
 Νέες διαγραμμίσεις στις αρτηρίες και τις συλλεκτήριες οδούς που να

προβλέπουν και το ποδήλατο.
 Εκ νέου τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους με

προτεραιότητα στους ποδηλάτες.
 Δημιουργία κυκλοφοριακών βρόγχων στο ιστορικό κέντρο της πόλης με

προνομιακή κυκλοφορία ποδηλάτων. (Dekoster J et al , 1999)

6.2.4 Παρεμβάσεις για τη Δημόσια Συγκοινωνία.

 Δημιουργία νέων γραμμών σε περιοχές με ισχνή ή καθόλου κάλυψη.
 Κάλυψη των αναγκών του κέντρου και των γειτονιών με minibus και

λειτουργία σταθμών μετεπιβίβασης στις πύλες εισόδου στο ιστορικό
κέντρο.

 Συντονισμός των διαφόρων γραμμών και μέσων, ώστε να διευκολύνεται
η μετεπιβίβαση.

 Δρομολόγια σε ελκυστική συχνότητα.
 Πλήρης και ακριβής πληροφόρηση στις στάσεις και τα οχήματα για τα

δρομολόγια και τις υπόλοιπες παροχές των δικτύων.
 Διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης καυσίμων φιλικών στο

περιβάλλον (βιοκαύσιμα, υγραέριο κλπ)

6.2.5 Πολιτεία και ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο την
πολιτεία σε τοπικό ή και κεντρικό επίπεδο. Χωρίς όμως την ιδιωτική
πρωτοβουλία του κάτοικου ή του επισκέπτη της πόλης, καμιά παρέμβαση δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί. Απ’ αυτούς εξαρτάται η υιοθέτηση της συνήθειας
για μετακινήσεις με ποδήλατο, με τη δημόσια συγκοινωνία ή πεζή με
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ταυτόχρονη μείωση της χρήσης του ΙΧ. Επίσης στην ιδιωτική πρωτοβουλία
βασίζεται η φύτευση των προκηπίων στο πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα
δόμησης ή και τον μπαλκονιών των πολυκατοικιών, καθώς και η χρήση
περιβαλλοντικά φιλικών υλικών για την κατασκευή των παρόδιων χρήσεων.

 Τέλος, στους χρήστες της οδού οφείλεται και η διαφύλαξη της
ποιοτικής περιβαλλοντικά εικόνας των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου.

6.2.6 Επίδραση των παρεμβάσεων σε παραμέτρους περιβαλλοντικής
Ποιότητας.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, σχεδόν στο

σύνολό τους, στην αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. στους δρόμους της
πόλης, επηρεάζοντας όμως και κάποιες άλλες από τις παραμέτρους
περιβαλλοντικής ποιότητας των δρόμων της πόλης που φαίνονται στον πίνακα
που ακολουθεί :
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Πιν. 6.1 Επίδραση των παρεμβάσεων σε παραμέτρους
περιβαλλοντικής ποιότητας.
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8. Παραρτήματα

8.1 Κλίμα

Για τα κλιματολογικά δεδομένα της πόλης του Ηρακλείου
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και μετρήσεις από την ΥΠΑ, τα οποία
παρουσιάζονται διαγραμματικά στη συνέχεια :

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
Η επίδραση της θάλασσας είναι σημαντική, η δε μεγάλη θερμοχωρητικότητά
της συντελεί στη μικρή και ομαλή αυξομείωση της θερμοκρασίας κατά τη
διαδοχή των  μηνών και την εναλλαγή των εποχών του έτους.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
Η ημερήσια πορεία της υγρασίας παρουσιάζει απλή κύμανση, με μέγιστο και
ελάχιστο, που σημειώνονται αντίστοιχα γύρω από το ελάχιστο και μέγιστο της
θερμοκρασίας του αέρα.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ (ΩΡΕΣ)
Γενικά, η βόρεια Κρήτη έχει λιγότερη ηλιοφάνεια από τη νότια, γεγονός που
αποδίδεται στο φυσικό ανάγλυφο του νησιού.
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ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΧΥΤΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΜΗΝ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟ

ΜΕΣΗ ΝΕΦΩΣΗ (ΣΕ ΟΓΔΟΑ)
Από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάρτιο περισσότερο από το ήμισυ του

ουρανού καλύπτεται από νέφη κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποτέλεσμα της
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αυξημένης υφεσιακής δραστηριότητας. Ο Απρίλιος και ο Οκτώβριος
παρουσιάζουν ομοιομορφία. Από τον Μάϊο προς τον Ιούνιο και από το
Σεπτέμβριο προς τον Οκτώβριο παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση και αύξηση
αντίστοιχα.

Σχετικά με την ημερήσια κύμανση αυξάνει στο μέσον της ημέρας και
ελαττώνεται προς το τέλος της, λόγω παύσης των ανοδικών ρευμάτων που
καλύπτουν το νησί.

ΜΗΝ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ Ο

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (mmHg) ΚΤ ΝΟ
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ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ (mm)
Το 85-90% των βροχοπτώσεων σημειώνονται από τον Οκτώβριο μέχρι

το Μάρτιο, αναλογία κατά πολύ μεγαλύτερη της υπόλοιπης Ελλάδας. Κατά τη
βροχερή περίοδο οι υφέσεις που κινούνται κατά μήκος του κύριου άξονα της
Μεσογείου είναι βασικό αίτιο των υδροαποβλημάτων στην Ελληνική περιοχή
και στην Κρήτη. Λόγω της τροχιάς τους η ορεινή δυτική Κρήτη τις δέχεται
πρώτη, με αποτέλεσμα να οφελείται βροχομετρικά. Στην περιοχή του
Ηρακλείου το ύψος της βροχής αυξάνει με την αύξηση του υψομέτρου.

ΜΗΝ ΙΑΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΗ Rmm
 ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ



243

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ
(BEAUFORT)

8.2 Πληθυσμιακή εξέλιξη

Η πόλη παραμένει  ο σημαντικότερος  πόλος  έλξης   και  συγκέντρωσης
πληθυσμού, απορροφώντας  το  46%  του  πληθυσμού  του  νομού, με
αύξηση 20% την  περίοδο 61-71, αύξηση  32% την  περίοδο 71-81 και
πληθυσμό  114.000 περίπου  ενώ  το 2001 ο πληθυσμός του πολεοδομικού
συγκροτήματος του Ηρακλείου ανήλθε σε 133.012 κατοίκους.
Στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν φαίνεται η  πληθυσμιακή
μεταβολή του Ηρακλείου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας:



244

Εικ 8.37 : η πληθυσμιακή εξέλιξη του πολεοδομικού συγκροτήματος του
Ηρακλείου (υπόβαθρο στοιχείων : ΕΣΥΕ)

8.3 Το Ηράκλειο και ο νομός του

Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και μια από τις πέντε
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού
αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

εικ. 8.38 : το Ηράκλειο και ο νομός του (πηγή : www.iraklion-city.gr)
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          Το  Ηράκλειο,  ως  αστικό  κέντρο  περιφερειακής   σημασίας, επηρεάζει
διοικητικά, οικονομικά  και  κοινωνικά   ολόκληρο  το  χώρο  της  Κρήτης. Το
Πολεοδομικό  Συγκρότημα  του  Ηρακλείου αποτελεί  μια  προεξάρχουσα
πόλη (primate city) για  την  άμεση  περιφέρεια  της.

Η  ευνοϊκή  εξέλιξη   της  οικονομίας  της  πόλης  στα  μεταπολεμικά
χρόνια  στηρίχθηκε  στην  ανάδειξη  της  ως πύλη  εισόδου  για  τον  τουρισμό,
ως  διαμετακομιστικό  κέντρο,  με  σημαντικές  υποδομές   στις  θαλάσσιες  και
αεροπορικές  μεταφορές, ως  πύλη  εξόδου  των  αγροτικών  προϊόντων  και
ως  βιομηχανικό  κέντρο.
Συγκριτικά   πλεονεκτήματα αποτελούν :
α)  Το  λιμάνι, που με  προνομιούχο γεωγραφική  θέση  στο  χώρο  της
Μεσογείου  και  κεντροβαρική  θέση, σε  σχέση  με  το  κύριο  οδικό  δίκτυο,
πραγματοποιεί  περισσότερο  το μεγαλύτερο μέρος εμπορευματικής  και
επιβατικής  κίνησης  του  νησιού, εξυπηρετεί   την  γεωργική  παραγωγή  και
την τουριστικά   ανεπτυγμένη  ενδοχώρα,
β)  Το  αεροδρόμιο που  εξυπηρετεί  την σύνδεση  της  ανατολικής  Κρήτης  με
την  χώρα, διακινεί  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  τουριστικού ρεύματος  προς
το  νησί  και  τα  ευπαθή  αγροτικά  προϊόντα  που  εισάγονται  από  το  νομό.

εικ. 8.39.: δίκτυο οικισμών με πόλο το Ηράκλειο (από τη μελέτη :
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΠΘ , ΞΑΝΘΗ 1989)
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8.4 Τρόπος υπολογισμού ηλιασμού – ηλιοπροστασίας / Πίνακες

Η θέση του ήλιου στον ουρανό ενός τόπου περιγράφεται συνήθως με
δύο γωνίες : το ύψος του ήλιου (α) και το αζιμούθιο του ήλιου (γ).

Το ύψος του ήλιου (α) είναι η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην
κατεύθυνση του ήλιου και στον ορίζοντα.

Αζιμούθιο γ είναι η γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο
ανάμεσα στη προβολή της κατεύθυνσης του ήλιου και στον τοπικό μεσημβρινό
βορρά - νότου. Ο όρος προέρχεται από την αραβική λέξη as summut, που
σημαίνει κατεύθυνση. Προς τα δεξιά από τον νότο, το ηλιακό αζιμούθιο παίρνει
θετικές τιμές, και προς τα αριστερά αρνητικές τιμές. Κατά την διάρκεια της
ημέρας, το ύψος του ήλιου και το αζιμούθιο μεταβάλλονται συνεχώς καθώς ο
ήλιος διατρέχει τον ουρανό. Το αζιμούθιο είναι:
 Για νότιο προσανατολισμό γ=0
 Για γωνίες δυτικά από το νότο παίρνει θετικές τιμές.
 Για γωνίες ανατολικά από το νότο παίρνει αρνητικές τιμές.

εικ. 8.40.: Ύψος (α) και αζιμούθιο (γ)  ήλιου.
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8.5 Διάγραμμα Χρήσεως Εδάφους – Ισογείων – Ελευθέρων Χώρων της
πόλεως Ηρακλείου
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8.6 Αντικειμενικές αξίες ακινήτων πόλεως Ηρακλείου
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