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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την περιοχή "Αγίου Διονυσίου" του Δήμου Πειραιά. Ειδικότερα,
συνοδεύει το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (Ε.Χ.Σ.) της περιοχής που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 4447/2017 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΕΧΣ (Απόφ. ΥΠΕΝ
27022/6.6.2017, παρ. ΙΙΙ) με φορέα το Δήμο Πειραιά.
Η περιοχή επέμβασης αποτελεί μέρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και
τα όριά της φαίνονται στο χάρτη που ακολουθεί.

Περιοχή Επέμβασης
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Ζώνη άμεσης επιρροής (ΖΑΕ) είναι η 5η Δημοτική Κοινότητα (γειτονιές Αγία ΣοφίαΜανιάτικα, λόφος Βώκου, Ταμπούρια, Άγιος Διονύσιος).
Τα στοιχεία των προβλεπόμενων πολεοδομικών παρεμβάσεων της περιοχής, σύμφωνα με
το Ε.Χ.Σ., καθώς και των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που είναι
συμβατές με τις ρυθμίσεις του, εξετάζονται και αξιολογούνται ως προς το κυκλοφοριακό
τους σκέλος στην παρούσα μελέτη.
Η μελέτη συντάχθηκε από τον Ιωάννη Νικολαΐδη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κόΣυγκοινωνιολόγο.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γενικά
Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται βόρεια του επιβατικού λιμένα του Πειραιά και του
τερματικού σταθμού του Προαστιακού σιδηροδρόμου , με όριο την οδό Κάστορος, πρώτη
παράλληλη της Ακτής Κονδύλη. Στην ανατολική πλευρά παράλληλα με το όριο της περιοχής
επέμβασης βρίσκεται η σιδηροδρομική γραμμή του Προαστιακού, ενώ στα βόρεια και στα
δυτικά η παλαιά σιδηροδρομική γραμμή που καταλήγει στον παλαιό σιδηροδρομικό
σταθμό Αγ. Διονυσίου και η οποία είναι εκτός λειτουργίας.
Νότια της περιοχής επέμβασης εκτείνεται το λιμάνι και το κέντρο του Πειραιά, ανατολικά η
περιοχή Καμίνια και βόρεια η Αγ. Σοφία και τα Ταμπούρια του Δήμου Πειραιά, ενώ δυτικά η
περιοχή Ανάληψη του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
ΓΠΣ
Η περιοχή επέμβασης ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ
7910/88 και 663Δ/94) ως "Ζώνη ανάπλασης περιοχής Αγίου Διονυσίου" στο σύνολό της, με
την εξαίρεση δύο τμημάτων που χαρακτηρίζονται με χρήση "αθλητισμός" και ενός με χρήση
"αστικό πράσινο - ελεύθεροι χώροι".
Τα παραπάνω φαίνονται στο απόσπασμα του ΓΠΣ Δήμου Πειραιά που ακολουθεί.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πειραιά - Χρήσεις Γης (απόσπασμα)
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Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου κατά το Γ.Π.Σ. μέχρι το επίπεδο βασικής συλλεκτήριας,
φαίνεται στο απόσπασμα που ακολουθεί. Η πραγματική κατάσταση στην περιοχή
επέμβασης διαφέρει ως προς την προβλεπόμενη αρτηρία κατά μήκος των γραμμών Ο.Σ.Ε.,
οι οποίες είναι εγκαταλειμμένες, και κατά μήκος των οποίων δεν υπάρχει προγραμματισμός
για διάνοιξη αρτηρίας.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πειραιά - Οδικό Δίκτυο (απόσπασμα)
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ- ΔΟΜΗΣΗ
Οι χρήσεις γης στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης ποικίλλουν. Καταγράφεται η
συνύπαρξη μεταποίησης και τριτογενούς τομέα με έμφαση στο χονδρεμπόριο, στις
μεταφορές, στις υπηρεσίες και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρατηρείται
εμφάνιση κενών καταστημάτων και επαγγελματικών εργαστηρίων, αλλά και εμφάνιση νέων
δυναμικών χρήσεων, συναφών με τον σύγχρονο χαρακτήρα του επιβατικού λιμένα, όπως
επίσης και τάση ανάπτυξης μικρών θυλάκων αναψυχής.
Οι χρήσεις γης διαχωρισμένες σε χρήσεις ισογείου και χρήσεις ορόφων φαίνονται στα
σχέδια που ακολουθούν (πηγή: Μελέτη ΕΧΣ, από Διπλωματική εργασία στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Κοτσινονού Κ,
Τασοπούλου Π., Επανάχρηση βιομηχανικών κτιρίων και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχήςΗ περίπτωση του Αγίου Διονυσίου- Δήμος Πειραιά, 2017):
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Χρήσεις Γης Ισογείων

Χρήσεις Γης Ορόφων
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Η τάξη μεγέθους του υλοποιημένου ΣΔ προκύπτει απο την έκταση των κτιρίων και τον
αριθμό των ορόφων, τα οποία φαίνονται στο παρακάτω σχέδιο (πηγή: Μελέτη ΕΧΣ, από
Διπλωματική εργασία στο Πανεπ. Θεσσαλίας, 2017).

Αριθμός Ορόφων
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπάρχουσα δόμηση στην περιοχή επέμβασης έχει ως εξής:
Αρ. Ορόφων
Ισόγειο

Εμβαδόν κατόψεων

Δομημένη επιφάνεια

115.904

115.904

2 όροφοι

28.535

57.070

3 όροφοι

17.389

52.167

4 όροφοι

8.284

33.136

5 όροφοι

13.018

65.090

6 όροφοι

5.064

30.384

7 όροφοι

8.503

59.521

ΣΥΝΟΛΟ

413.272
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Απο

την

υπάρχουσα

δόμηση,

μεγάλο

μέρος

αφορά

εγκατελειμμένα

και

μη

χρησιμοποιούμενα κτίρια, τα οποία έχουν απογραφεί και φαίνονται στο σχέδιο που
ακολουθεί (πηγή: Μελέτη ΕΧΣ, από Διπλωματική εργασία στο Πανεπ. Θεσσαλίας, 2017).

Ανεκμετάλλευτα Κτίρια και Αδόμητοι Χώροι
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Η περιοχή επέμβασης έχει ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, της τάξης των 200, όπως
προκύπτει απο τα στοιχεία της Ελ. Στατ. και φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (πηγή:
E.Χ.Σ., Ελ. Στατ.)

Μόνιμος Πληθυσμός Περιοχής Επέμβασης
Οι χρήσεις γης των γειτονικών περιοχών επιρροής είναι "εγκαταστάσεις μεταφορών" (το
λιμάνι και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί προαστιακού και γραμμής 1 του μετρό) προς νότο,
καθώς και το κέντρο του Δήμου Πειραιά. Ανατολικά ορίζονται βιοτεχνικές χρήσεις και
βόρεια και ανατολικά χρήσεις "γενική κατοικία" και "τοπικό κέντρο γειτονιάς". Τα τοπικά
κέντρα αναπτύσσονται γραμμικά κατά μήκος των κυρίων οδών, με κατευθύνσεις προς
βορρά στο βόρειο τμήμα και προς ανατολάς στο ανατολικό.
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ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου
Η περιοχή παρέμβασης γειτονεύει με την Ακτή Κονδύλη, ένα κομβικό τμήμα του
αρτηριακού οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η σύνδεσή της με την Αγ.
Σοφία του Δ. Πειραιά και με τη Νίκαια και το Κερατσίνι γίνεται με τις κάθετες Κύριες
Συλλεκτήριες της ομάδας Β IV κατά τος Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Αιτωλικού
και Αιγάλεω, ενώ με τις γειτονικές περιοχές στα βόρεια της περιοχής επέμβασης με τις
κάθετες Συλλεκτήριες (τοπικές) της ομάδας Δ ΙV κατά ΟΜΟΕ Βλαχάκου, Μαυρομιχάλη και
Ασκληπιού, οι οποίες όλες διασχίζουν την περιοχή επέμβασης σε κατεύθυνση βορρά νότου.
Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής επέμβασης με ρόλο Συλλεκτηρίων (τοπικών) της ομάδας Δ
ΙV κατά ΟΜΟΕ, είναι η οδός Μεθώνης στην κατεύθυνση από ανατολικά (από την οδό
Παλαμηδίου) προς τα δυτικά (μέχρι την οδό Αιγάλεω) η οποία ακολουθεί το διάδρομο της
εγκατελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής βόρεια της γραμμής και συνδέει τον άξονα της
οδού Θηβών - Ρετσίνα με τις Αιτωλικού και Αιγάλεω, η οδός Παπαστράτου που εξυπηρετεί
την κατανομή των μετακινήσεων από Ρετσίνα προς Δραπετσώνα και η οδός Δραγατσανίου
στην αντίθετη κατεύθυνση.
Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής επέμβασης είναι Τοπικές της ομάδας Δ V κατά ΟΜΟΕ και
με βασική λειτουργία την πρόσβαση.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι σημαντικές υπερτοπικές κινήσεις και οι μεγάλοι
κυκλοφοριακοί φόρτοι εξυπηρετούνται από άξονες που εφάπτονται στην περιοχή
επέμβασης, χωρίς να τη διασχίζουν.
Την περιοχή επιρροής περιβάλλει, πέραν των προεκτάσεων των οδών της περιοχής
επέμβασης που αναφέρθηκαν, μιά σειρά σημαντικών αρτηριών.
Η Ακτή Κονδύλη είναι Αστική Αρτηρία (πρωτεύουσα) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ, με
βασικό ρόλο τη σύνδεση απο την ανατολική της πλευρά με την είσοδο-έξοδο του Πειραιά
προς το Φάληρο μέσω της οδού Κόνωνος, Αστικής Αρτηρίας (πρωτεύουσας) της ομάδας Β
ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ με το κέντρο του Πειραιά μέσω της Ακτής Καλλιμασιώτη, επίσης Αστικής
Αρτηρίας (πρωτεύουσας) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ. Επίσης τη σύνδεση της Αθήνας και
της ευρύτερης περιοχής των δυτικών Δήμων της περιφέρειας του Πειραιά μέσω των Θηβών
- Ρετσίνα/Αλών, Κόνωνος, επίσης Αστικών Αρτηριων (πρωτεουσών) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα
13
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ΟΜΟΕ και Αγ. Διονυσίου, Αστικής Αρτηρίας (δευτερεύουσας) της ομάδας Γ ΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ.
Προς τα δυτικά, η Ακτή Κονδύλη έχει βασικό ρόλο τη σύνδεση με τη Δραπετσώνα και το
Κερατσίνι, μέσω της Θεσμοφορίου, Αστικής Αρτηρίας (δευτερεύουσας) της ομάδας Γ ΙΙΙ
κατά ΟΜΟΕ, και μέσω της Ηετιώνειας Ακτής, Αστικής Αρτηρίας (πρωτεύουσας) της ομάδας
Β ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ, εσωτερικά του λιμένα του ΟΛΠ. Τέλος, η Ακτή Κονδύλη συνδέεται απ'
ευθείας με το λιμάνι από τις Πύλες Ε3 απέναντι από την οδό Θεσμοφορίου (είσοδοςέξοδος) και Ε4 απέναντι από την οδό Αιγάλεω (έξοδος) προς τη μια κατεύθυνση.
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Σε ό,τι αφορά στο κύριο δίκτυο της περιοχής της επέμβασης, οι οδοί Αιγάλεω, Αιτωλικού
και Βλαχάκου συνδέονται με την Ακτή Κονδύλη με σηματοδοτούμενους κόμβους, όπως και
η Μαυρομιχάλη με την Αγ. Διονυσίου.
Σε ό,τι αφορά στο ισχύον καθεστώς των μονοδρομήσεων της περιοχής επέμβασης, όλες οι
οδοί της περιοχής, κύριες και τοπικές, είναι μονοδρομημένες, κατά κανόνα ανά ζεύγη
αντίθετης κατεύθυνσης.
Σε όλες τις διασταυρώσεις η προτεραιότητα δίνεται στις οδούς της κατεύθυνσης βορρά νότου με σήμανση διακοπής πορείας (STOP) στις προσβάσεις των οδών της κατεύθυνσης
ανατολής - δύσης.
Οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας αναλυτικά (ανά οδό), είναι οι εξής:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α  Δ
Μεθώνης (βόρειος κλάδος)
Μεσολογγίου
Λέσβου
Παπαστράτου
Γραβιάς
Κάστορος
Αγίου Διονυσίου
Ακτή Κονδύλη (βόρειος κλάδος)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ  Α
Μεθώνης (νότιος κλάδος)
Σφακτηρίας
Φωκίδος
Δραγατσανίου
Πολυδεύκους
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β  Ν
Θερμοπυλών (απο Παπαστράτου μέχρι
Κάστορος)
Αιγάλεω
Βλαχάκου
Ζάκου
Ασκληπιού
Φωκίωνος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ν  Β
Θερμοπυλών (από Α. Κονδύλη μέχρι
Κάστορος)
Δερβενακίων
Αιτωλικού
Μαυρομιχάλη
Χαϊδαρίου

Οδική Υποδομή
Το οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης έχει ορθογωνική διάταξη. Στην κατεύθυνση
βορρά- νότου, όλες οι οδοί διατρέχουν την περιοχή σε όλο της το μήκος, και στην
κατεύθυνση ανατολής-δύσης η πλειοψηφία τους, ενώ υπάρχουν και ορισμένες μικρότερου
μήκους που διακόπτονται από οικοδομικά τετράγωνα. Η σιδηροδρομική γραμμή του
προαστιακού και η εγκαταλελειμμένη γραμμή του ΟΣΕ αποτελούν εμπόδια που διακόπτουν
τη συνέχεια των οδών στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης προς τις γειτονικές περιοχές, με
εξαίρεση τη Δραγατσανίου προς τα ανατολικά και την Παπαστράτου προς τα δυτικά. Στην
κατεύθυνση προς βορρά, διακόπτεται η συνέχεια μόνο των τοπικών οδών.
Το πλάτος των οδοστρωμάτων ποικίλλει γενικά απο 6,00 μέχρι και 9,00 μ. και των
πεζοδρομίων στη γενική περίπτωση από 1,50 μέχρι 2,00 μ.
Κυκλοφοριακοί φόρτοι
Σύμφωνα με τα στοιχεία από μετρήσεις του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΓΓΔΕ, ΔΜΕΟ, στ') στους κόμβους που
αφορούν στην περιοχή επέμβασης, οι στρέφουσες κινήσεις των οχημάτων που κινούνται
προς και απο την περιοχή επέμβασης έχουν ως εξής:
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ΚΟΜΒΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
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Παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός διελεύσεων στην κατεύθυνση από Δραπετσώνα προς
την περιοχή επέμβασης, απ' ό,τι στην κατεύθυνση από Αθήνα προς την περιοχή επέμβασης.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνολικών διελεύσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι
κατά περίπου 75% μεγαλύτερος για την κατεύθυνση από Δραπετσώνα, απ' ό,τι για την
κατεύθυνση από Αθήνα (2.681 διελεύσεις στην πρώτη περίπτωση, έναντι 1.530 διελεύσεων
στη δεύτερη περίπτωση).
Και απο τους δύο προορισμούς, οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται κατά το διάστημα 14:0015:00. Οι φόρτοι για την κατεύθυνση 2 (από Δραπετσώνα) παραμένουν γενικά σταθεροί,
παρουσιάζοντας μικρή μόνο πτώση κατά το διάστημα από 12:00-13:00. Αντίθετα, οι φόρτοι
για την κατεύθυνση 3 (από Αθήνα προς Αιτωλικού) παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος,
ξεκινώντας από την ελάχιστη τιμή των 92 οχημάτων για το διάστημα 10:00-11:00 και
φτάνοντας τη μέγιστη τιμή των 313 οχημάτων κατά το διάστημα 14:00-15:00.
Οι φόρτοι διατηρούνται γενικά σταθεροί από τις 07:00 έως και τις 13:00, οπότε και
αρχίζουν να παρουσιάζουν άνοδο. Η μέγιστη τιμή συνολικών φόρτων παρατηρείται κατά το
διάστημα 14:00-15:00 (634 οχήματα), και είναι κατά 60% μεγαλύτερη από την ελάχιστη
τιμή συνολικών φόρτων (394 οχήματα), που παρατηρείται κατά το διάστημα 10:00-11:00.
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ΚΟΜΒΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ
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Παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων στην κατεύθυνση από την περιοχή
επέμβασης προς Αθήνα απ' ό,τι στην κατεύθυνση από την περιοχή επέμβασης προς
Δραπετσώνα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνολικών φόρτων κατά τη διάρκεια της
ημέρας για την κατεύθυνση προς Αθήνα είναι σχεδόν 28πλάσιος σε σχέση με την
κατεύθυνση προς Δραπετσώνα (8.026 οχήματα στην πρώτη περίπτωση, έναντι 287
οχημάτων στη δεύτερη περίπτωση).
Στην κατεύθυνση προς Δραπετσώνα, ο μέγιστος αριθμός οχημάτων είναι σχεδόν διπλάσιος
από τον ελάχιστο αριθμό οχημάτων (43 οχήματα έναντι 21 οχημάτων, αντίστοιχα). Οι
μέγιστες τιμές παρατηρούνται κατά το διάστημα 08:00-09:00 και 14:00-16:00, ενώ οι
ελάχιστες τιμές αφορούν στο διάστημα από 11:00-13:00. Στην κατεύθυνση προς Αθήνα
παρατηρείται μικρότερη αναλογία μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής φόρτων, με τη
μέγιστη τιμή να είναι κατά 36% περίπου μεγαλύτερη από την ελάχιστη τιμή (1.035 οχήματα
έναντι 759 οχημάτων, αντίστοιχα). Οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται κατά το διάστημα
07:00-09:00, ενώ μικρή άνοδος παρατηρείται και κατά το διάστημα 15:00-16:00. Οι
ελάχιστες τιμές, και σε αυτή την περίπτωση, αφορούν στο διάστημα από 11:00-13:00.
Η διακύμανση του συνολικού αριθμού των φόρτων ακολουθεί τη διακύμανση των
μετρήσεων που αφορούν στην κατεύθυνση από την περιοχή επέμβασης προς Αθήνα,
παρουσιάζοντας τις μέγιστες τιμές κατά τα διαστήματα 07:00-08:00 και 15:00-16:00. Η
ελάχιστη τιμή παρατηρείται κατά το διάστημα 11:00-13:00, και είναι περίπου 26%
μικρότερη από τη μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή.
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ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΥ
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Και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων στην
κατεύθυνση από την περιοχή επέμβασης προς Αθήνα απ' ό,τι στην κατεύθυνση από την
περιοχή επέμβασης προς Δραπετσώνα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συνολικών οχημάτων
κατά τη διάρκεια της ημέρας για την κατεύθυνση προς Αθήνα είναι περίπου 12πλάσιος σε
σχέση με την κατεύθυνση προς Δραπετσώνα (4.499 στην πρώτη περίπτωση, έναντι 357 στη
δεύτερη περίπτωση).
Στην κατεύθυνση προς Δραπετσώνα, ο μέγιστος φόρτος είναι διπλάσιος από τον ελάχιστο
(50 οχήματα έναντι 25 οχημάτων, αντίστοιχα). Ο φόρτος παραμένει γενικά σταθερός κατά
τα διαστήματα 07:00-10:00 και 14:00-16:00, ενώ σχετική πτώση καταγράφεται κατά το
διάστημα 10:00-14:00. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται στα διαστήματα 09:00-10:00 και 15:0016:00, ενώ η ελάχιστη τιμή καταγράφεται στο διάστημα 11:00-12:00. Στην κατεύθυνση προς
Αθήνα παρατηρείται μικρότερη αναλογία μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής, με τη
μέγιστη τιμή να είναι κατά 30% περίπου μεγαλύτερη από την ελάχιστη (548 οχήματα έναντι
421 οχημάτων, αντίστοιχα). Ο αριθμός των συνολικών φόρτων παραμένει γενικά σταθερός
κατά το διάστημα 07:00-12:00 και 13:00-16:00, και κοντά στη μέγιστη τιμή των 548
οχημάτων που καταγράφεται μεταξύ 08:00-09:00. Πτώση παρατηρείται μόνο κατά το
διάστημα 12:00-13:00, οπότε και καταγράφεται η ελάχιστη τιμή των 421 οχημάτων.
Και σε αυτήν την περίπτωση, η διακύμανση του συνολικού αριθμού των φόρτων ακολουθεί
τη διακύμανση των μετρήσεων που αφορούν στην κατεύθυνση από την περιοχή επέμβασης
προς Αθήνα, παρουσιάζοντας τη μέγιστη τιμή κατά το διαστήμα 08:00-09:00. Η ελάχιστη
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τιμή παρατηρείται κατά το διάστημα 12:00-13:00, και είναι περίπου 31% μικρότερη από τη
μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή.
Συμπερασματικά, απο τις μετρήσεις στρεφουσών φαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα
7:00- 16:00 για το οποίο έγιναν οι μετρήσεις, η έξοδος απο τις κύριες οδούς της περιοχής
επέμβασης μέσω της Ακτής Κονδύλη κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά προς την πλευρά
του κέντρου του Πειραιά και της Αθήνας, ενώ η είσοδος γίνεται κατα κύριο λόγο απο την
πλευρά της Δραπετσώνας, με το ποσοστό της εισόδου απο την πλευρά του κέντρου του
Πειραιά και της Αθήνας να αυξάνεται κατα τις ώρες της μεσημβρινής αιχμης, μετά τις 14:00.
Η διακύμανση των κινήσεων εισόδου είναι πολύ μικρή, χωρίς αιχμές, για τους
προερχόμενους απο τη Δραπετσώνα, ενώ οι συνολικοί φόρτοι εμφανιζουν μεσημβρινή
αιχμή στις 14:00- 15:00, οφειλομενη στην αύξηση των φόρτων απο το κέντρο του Πειραιά
και την Αθήνα. Οι κινήσεις εξόδου παρουσιάζουν πρωινή αιχμή κατα τις ώρες 7:00-8:00 αι
8:00-9:00 και μεσημβρινή στις 15:00-16:00, χωρίς αυτές οι αιχμές να είναι έντονες.
Με την παραδοχή ότι όπως παρατηρείται γενικά στο λεκανοπέδιο η πρωϊνή αιχμή
αντιπροσωπεύει ποσοστό περί το 8% της ημερήσιας κυκλοφορίας, προκύπτει ότι οι
ημερήσιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στις οδούς των μετρήσεων για το 2010 οπότε και έγιναν
οι μετρήσεις, στις θέσεις των κόμβων με την Ακτή Κονδύλη, δηλαδή στις βασικές πύλες
εισόδου στην περιοχή επέμβασης, τόσο της τοπικής όσο και της διαμπερούς κυκλοφορίας,
είναι της τάξης των 5.250 οχημάτων για την οδό Αιτωλικού, των 13.250 οχημάτων για την
οδό Αιγάλεω και των 7.450 οχημάτων για την οδό Βλαχάκου.
Από 24ωρες μετρήσεις του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της περιφέρειας Ατικής γιά
μία τυπική καθημερινή της τυπικής περιόδου του έτους (Τρίτη 5/3/2019), στο κύριο δίκτυο
του κέντρου του Πειραιά, σε αρτηρίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στην περιοχή
επέμβασης, προκύπτουν οι ακόλουθοι κυκλοφοριακοί φόρτοι, ημερήσιοι και ώρας αιχμής.
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Οδός

Κατεύθυνση

Ακτή
Κονδύλη
Ακτή
Ποσειδώνος
Ακτή
Ποσειδώνος
Αλιπέδου

Δραπετσώνα

4

Φόρτος
πρωϊνής
αιχμής
(οχ/ώρα)
34.980
1.997

Ακτή
Μιαούλη
Ακτή
Κονδύλη
Πλ.
Ιπποδαμείας
Απο Πλ.
Ιπποδαμείας
Ακτή
Ποσειδώνος
Ομ. Σκυλίτση

3

16.851

1.297

1.067

3

14.504

1.133

1.056

3

21.930

1.433

1.422

4

18.273

1.435

1.175

4

17.084

1.151

1.076

4

17.253

1.102

1.125

Πειραιά
Αθήνα
Πλ.
Ιπποδαμείας

2
2
2

15.901
18.549
12.966

1.045
1.382
943

1.008
1.191
852

Γούναρη
Γούναρη
Εθν.
Αντιστάσεως
Κόνωνος
Κόνωνος
Ρετσίνα

Λωρίδες

Ημερήσιος
φόρτος
(οχήματα)

Φόρτος
απογευματινής
αιχμής
(οχ/ώρα)
2.361

Απο τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα, προκύπτει ότι η ώρα της
πρωϊνής αιχμής ποικίλλει, μεταξύ 7:00 και 10:00, με τους περισσότερους δρόμους να την
εμφανίζουν μεταξύ 8:00 - 9:00. Αντίστοιχα η απογευματινή- βραδυνή εμφανίζεται από
18:00- 21:00 με επικρατέστερη ώρα την 19:00- 20:00.
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ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Ρυθμίσεις Στάθμευσης
Στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης γενικά δεν συναντώνται απαγορεύσεις
στάθμευσης, και όπου συναντώνται, αφορούν ειδικές περιπτώσεις (εισόδους σε κτίρια,
τέρμα λεωφορείων). Απαγόρευση στάθμευσης μονόπλευρα ανά μήνα για μεγάλο μήκος
υπάρχει σε τμήματα της οδού Βλαχάκου.
Κατά μήκος των οδών Αιγάλεω, Αιτωλικού, Βλαχάκου και Μαυρομιχάλη υπάρχουν
φθαρμένες κίτρινες βαφές των κρασπέδων, οι οποίες σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 5 εδ. γ του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) σημαίνουν απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης.
Στις υπόλοιπες οδούς η παρόδια στάθμευση επιτρέπεται και πραγματοποιείται
αμφίπλευρα. Εξαίρεση αποτελούν οι οδοί (Μεθώνης, Μεσολογγίου, Σφακτηρίας,
Δραγατσανίου, Πολυδεύκους), όπου λόγω μικρού πλάτους η στάθμευση είναι δυνατή μόνο
στη μία πλευρά της οδού.
Λόγω του χαρακτήρα των κτιρίων και χρήσεων της περιοχής, σε όλη την έκταση υπάρχει
μεγάλος αριθμός εισόδων οχημάτων εντός των ιδιοκτησιών, κυρίως σε βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις. Στις θέσεις αυτές αποκλείεται η παρόδια στάθμευση, με αποτέλεσμα να
μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων παρόδιων θέσεων και στα τμήματα όπου δεν ισχύει
απαγόρευση.
Τέλος, στην περιοχή επέμβασης υπάρχει ένας μικρός αριθμός χώρων στάθμευσης ιδιωτικής
ή δημόσιας χρήσης εντός των ιδιοκτησιών, προς το νότιο μέρος της περιοχής επέμβασης.
Ισοζύγιο Στάθμευσης
Προκειμένου να αξιολογηθεί το υφιστάμενο ισοζύγιο στάθμευσης στην περιοχή
επέμβασης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των κατειλειμμένων θέσεων στάθμευσης την
Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017, κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00, που δίνει μια
αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης σε ώρα αιχμής. Η συνολική εικόνα για την
περιοχή επέμβασης είναι η ακόλουθη:
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
1467

ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2269
-802

Από την παραπάνω καταγραφή προκύπτει σημαντικό έλλειμμα θέσεων στάθμευσης, με τις
κατελειμμένες θέσεις να υπερβαίνουν κατά περίπου 55% τις νόμιμες θέσεις στάθμευσης σε
εργάσιμη ημέρα.
Προκειμένου να διερευνηθεί περισσότερο η ζήτηση στάθμευσης στην περιοχή επέμβασης,
πραγματοποιήθηκε καταγραφή της κατανομής της κατάληψης ανα ώρα σε δυο οδούς, μια
κατά τον άξονα βορρά-νότου και μια κατά τον άξονα ανατολής-δύσης. Για το σκοπό αυτό,
επιλέχθηκαν οι οδοί Ασκληπιού και Παπαστράτου, αντίστοιχα, οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλο κορεσμό σε ό,τι αφορά στις θέσεις στάθμευσης. Η καταγραφή της στάθμευσης
πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, κατά τα χρονικά διαστήματα 07:0011:00 και 14:00-18:00. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της καταγραφής παρουσιάζονται στο
Παράρτημα. Τα συμπεράσματα απο την καταγραφή είναι τα ακόλουθα:
ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Παρατηρείται γενικά αύξηση των σταθμευμένων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από
09:00-10:00, ενώ από εκείνη την ώρα και έπειτα ο αριθμός των σταθμευμένων οχημάτων
διατηρείται σταθερός μέχρι και τις 17:00, οπότε αρχίζει σταδιακά να παρατηρείται μείωση.
Παρατηρούνται επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οδού, με
κάποια από τα τμήματα να παρουσιάζουν μεγάλο εύρος μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης
τιμής. τη στιγμή που κάποια άλλα παρουσιάζουν σαφώς μικρότερες μεταβολές.
Με βάση την κατανομή της κατάληψης στάθμευσης ανά ώρα, η οδός Ασκληπιού μπορεί να
διαιρεθεί σε δύο τμήματα, μήκους περίπου 215 μ. το καθένα, τα οποία παρουσιάζουν
παρόμοια διακύμανση του αριθμού σταθμευμένων οχημάτων.
Το πρώτο τμήμα είναι από την οδό Αγίου Διονυσίου μέχρι την οδό Γραβιάς, όπου
παρατηρείται αύξηση του αριθμού των σταθμευμένων οχημάτων από τις 09:00. Ο αριθμός
αυτός παραμένει περίπου σταθερός μέχρι τις 15:00, οπότε και αρχίζει να μειώνεται. Η
μέγιστη τιμή για το τμήμα αυτό καταγράφεται στο διάστημα 10:00-11:00 και φτάνει τις 55
θέσεις, ενώ η ελάχιστη τιμή καταγράφεται στις 07:00-08:00 και φτάνει τις 32 θέσεις.
Παρατηρείται μικρή απόκλιση μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αριθμού σταθμευμένων
οχημάτων στο τμήμα αυτό.
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Το δεύτερο τμήμα είναι από την οδό Γραβιάς μέχρι και την οδό Μεθώνης, όπου
παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αριθμού
σταθμευμένων οχημάτων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση κατά το
χρονικό διάστημα 09:00-10:00, με τον αριθμό των σταθμευμένων οχημάτων να παραμένει
σχεδόν σταθερός από τότε και έπειτα, μέχρι τις 17:00 που αρχίζει σταδιακά να μειώνεται.
Η μέγιστη τιμή για το τμήμα αυτό καταγράφεται στο διάστημα 10:00-11:00 και φτάνει τις
57 θέσεις, ενώ η ελάχιστη τιμή καταγράφεται στις 07:00-08:00 και φτάνει τις 5 θέσεις.
Παρατηρείται μεγάλο εύρος μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αριθμού σταθμευμένων
οχημάτων στο τμήμα αυτό, σε αντίθεση με το πρώτο τμήμα.
Από την καταγραφή προκύπτει ότι ο αριθμός των κατειλειμμένων θέσεων υπερβαίνει τις
νόμιμες κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με εξαίρεση τα διαστήματα από 07:0009:00 και 17:00-18:00.
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
Και εδώ παρατηρείται γενικά αύξηση των σταθμευμένων οχημάτων κατά τις πρωινές ώρες,
η οποία ξεκινάει κατά το χρονικό διάστημα από 08:00-09:00 και κορυφώνεται κατά το
διάστημα 09:00-16:00. Μείωση του αριθμού των σταθμευμένων οχημάτων καταγράφηκε
από τις 16:00 και μετά.
Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων
οικοδομικών τετραγώνων της οδού, οπότε τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν και εδώ ανά
τμήματα. Συγκεκριμένα, η οδός Παπαστράτου διαιρέθηκε σε τέσσερα τμήματα, μήκους
περίπου 200 μ. το καθένα, τα οποία παρουσιάζουν παρόμοια διακύμανση του αριθμού
κατειλειμμένων θέσεων στάθμευσης
Το πρώτο τμήμα είναι από την οδό Θερμοπυλών μέχρι και την οδό Αιγάλεω, όπου
παρατηρείται αύξηση της στάθμευσης από τις 08:00 και μετά. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται
κατά το χρονικό διάστημα 14:00-15:00 (54 θέσεις), ενώ σημαντική πτώση σημειώνεται από
τις 17:00 και μετά. Στο τμήμα αυτό παρατηρείται μεγάλο εύρος μεταξύ μέγιστης-ελάχιστης
τιμής (μόλις 9 σταθμευμένα οχήματα κατά το διάστημα 07:00-08:00 έναντι 53 οχημάτων
μεταξύ 14:00-15:00).
Το δεύτερο τμήμα είναι από την οδό Αιγάλεω μέχρι και την οδό Βλαχάκου. Η διακύμανση
των κατειλειμμένων θέσεων είναι, σε αυτή την περίπτωση, πιο ομαλή, αφού στο τμήμα
αυτό καταγράφεται ο ίδιος περίπου αριθμός σταθμευμένων οχημάτων στην έναρξη και στη
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λήξη της καταγραφής, με τη μέγιστη τιμή να παρατηρείται κατά το διάστημα 10:00-11:00
και με μικρότερο εύρος (μέγιστη τιμή 54 θέσεις, ελάχιστη τιμή 18 θέσεις).
Το τρίτο τμήμα είναι από την οδό Βλαχάκου μέχρι και την οδό Ασκληπιού. Στο τμήμα αυτό
παρατηρείται το μεγαλύτερο εύρος μεταξύ ελάχιστης (2 θέσεις) και μέγιστης τιμής (60
θέσεις). Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στο διάστημα 10:00-11:00, αν και καταγράφηκαν
παρόμοιες τιμές από τις 09:00 μέχρι και τις 16:00. Η ελάχιστη τιμή σημειώθηκε κατά το
διάστημα 07:00-08:00.
Το τελευταίο τμήμα αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών
Ασκληπιού και Φωκίωνος. Στο τμήμα αυτό παρατηρήθηκε αύξηση των σταθμευμένων
οχημάτων από τις 10:00 και μετά, και ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες, σε αντίθεση
με όλα τα υπόλοιπα τμήματα οδών που μελετήθηκαν. Το συγκεκριμένο γεγονός οφείλεται
στη λειτουργία του Παπαστράτειου Κολυμβητηρίου, το οποίο δέχεται περισσότερους
επισκέπτες μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Εδώ, η μέγιστη τιμή παρατηρήθηκε κατά
το διάστημα 16:00-17:00 (59 θέσεις), ενώ η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε μεταξύ 07:0008:00 (11 θέσεις).
Από την καταγραφή προκύπτει ότι ο αριθμός των κατειλειμμένων θέσεων υπερβαίνει
οριακά τις νόμιμες θέσεις κατά το διάστημα από 09:00-16:00, ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες
παραμένει κάτω από το όριο των νόμιμων θέσεων.
Με αναγωγή της διακύμανσης της κατάληψης στάθμευσης στο σύνολο των δρόμων της
περιοχής επέμβασηςπροκύπτει μια εκτίμηση για τη συνολική διακύμανση στην περιοχή
επέμβασης. Τα αποτελέσματα της αναγωγής περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:
07:00- 08:0008:00 09:00
ΑΝΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

543

1008

09:0010:00

10:0011:00

12:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

2156

2304

2269

2213

2128

1945

1466

Τα αποτελέσματα της αναγωγής των κατειλειμμένων θέσεων στάθμευσης για το σύνολο της
περιοχής επέμβασης απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2500
2000
1500
ΚΑΤ/ΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1000

ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
500
0

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υφιστάμενο δίκτυο
Η περιοχή επέμβασης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από μια σειρά μέσων δημόσιας
συγκοινωνίας (Μετρό, λεωφορεία και μελλοντικά νέα γραμμή Μετρό και Τραμ).
Το σημαντικότερο μέσον είναι η γραμμή 1 του Μετρό, της οποίας ο τερματικός σταθμός
(σταθμός Πειραιάς) βρίσκεται σε απόσταση 150 μ. από το όριο της περιοχής. Ειδικότερα,
περίπου τα 2/3 της έκτασης της περιοχής απέχουν λιγότερο από 500 μ. από το σταθμό
(απόσταση βαδίσματος αποδεκτή για βαρύ μέσο σταθερής τροχιάς) και συνεπώς θεωρείται
ότι εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς μετεπιβίβαση σε λεωφορείο.
Σε ακόμα μικρότερη απόσταση (περί τα 50 μ.) βρίσκεται ο τερματικός σταθμός του
Προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος όμως με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν εξυπηρετεί
σημαντικό αριθμό αστικών μετακινήσεων.
Μια σειρά από λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλλεϋ διέρχονται από την Ακτή
Κονδύλη. Για την αποδεκτή απόσταση βαδίσματος των 300 μ., ένα μεγάλο μέρος,
αντίστοιχα της τάξης των 2/3 της περιοχής, εξυπηρετείται άμεσα απο αυτές.
Λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλλεϋ κινούνται και κατά μήκος των Αιτωλικού Αιγάλεω, αλλά και των Μαυρομιχάλη - Βλαχάκου, διερχόμενες από το εσωτερικό της
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περιοχής. Το ανατολικό τμήμα της περιοχής γειτνιάζει με τις διαδρομές άλλων
λεωφορειακών γραμμών στις οδούς Ρετσίνα - Αλών.
Η πλειονότητα αυτών των λεωφορειακών γραμμών συνδέει τις κεντρικές περιοχές του
Πειραιά με τους γειτονικούς Δήμους Κερατσινίου- Δραπετσώνας και Νίκαιας, και με τα
δυτικά προάστια γενικότερα. Η συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής επέμβασης με
ευρύτερες περιοχές, εκτός από τη γραμμή 1 του Μετρό, γίνεται και μέσω μιας σειράς
αφετηριών λεωφορειακών γραμμών που βρίσκονται στην Πλατεία Καραϊσκάκη, η οποία
απέχει περί τα 400 μ. από το πλησιέστερο σημείο στο όριο της περιοχής επέμβασης. Η
πρόσβαση σε αυτές τις αφετηρίες γίνεται και με μετεπιβίβαση απο τις διερχόμενες
γραμμές.
Αναλυτικά, οι λεωφορειακές γραμμές και τα τρόλλεϋ που διέρχονται από την περιοχή
επέμβασης, είναι οι παρακάτω:
ΓΡΑΜΜΗ
17


20
420
703
800
803
809
810
814
824
825
826
827
828
830
831
832
833
843
845
846
847




ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΗΦΙΣΟΥ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ)
ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΑΣΟΣ Β (ΜΕΣΩ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ)
ΣΧΙΣΤΟ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΙΣΤΟ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΡΑΒΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΜΗΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γ' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ - Γ' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΥΓΕΝΕΙΑ - ΧΑΡΑΥΓΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΗ - ΕΥΓΕΝΕΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Τρόλλεϋ
Τρόλλεϋ
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ΓΡΑΜΜΗ
859
871
875
909
915
Χ96

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΛΕΩΦ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ν. ΜΩΛΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται οι γραμμές που διέρχονται διαμπερώς από την περιοχή
επέμβασης, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές διέρχονται από τα όριά της.
Συγκεκριμένα, από την οδό Αιγάλεω διέρχονται:
ΓΡΑΜΜΗ
17
800
824
825
826
871

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΜΗΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΛΕΩΦ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)

Από την οδό Αιτωλικού διέρχονται:
ΓΡΑΜΜΗ
17
800
843
909
915

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΕΡΑΜΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Από την οδό Βλαχάκου διέρχονται:
ΓΡΑΜΜΗ
803
814
845
909
915

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΔΑΣΟΣ Β (ΜΕΣΩ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ)
ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΡΑΒΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ ΘΗΒΩΝ)
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Από την οδό Μαυρομιχάλη διέρχονται:
ΓΡΑΜΜΗ
909
915

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΟΦΟΣ ΒΩΚΟΥ - ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΔΟΜΗΣΗ
Σύμφωνα με την Απόφαση Προέγκρισης του ΕΧΣ, κυρίαρχη χρήση στην Περιοχή Επέμβασης
θα είναι το Πολεοδομικό Κέντρο του ΠΔ της 23.2/6.3.1987, με εξαίρεση πολυκαταστημάτων
και κέντρων διασκέδασης. Η κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται μέσω της παρούσας μελέτης,
με τον καθορισμό δύο ζωνών Πολεοδομικού Κέντρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Η γενική χρήση Πολεοδομικό Κέντρο 1 (ΠΚ 1) είναι πλησιέστερα και στο υφιστάμενο κέντρο
του Πειραιά και στο λιμάνι, και η καθοριζόμενη γενική χρήση επιτρέπει την επέκταση του
κέντρου. Η γενική χρήση Πολεοδομικό Κέντρο 2 (ΠΚ 2) προσομοιάζει πολύ με τη Γενική
Κατοικία.

Υπάρχουσες

νομίμως

δραστηριότητες

διατηρούνται,

εκσυγχρονισμού ή επέκτασης.

Προτεινόμενες Χρήσεις Γης
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Οι χρήσεις γης στα ΠΚ 1 και ΠΚ 2 είναι οι ακόλουθες:
Πολεοδομικό Κέντρο 1

Πολεοδομικό Κέντρο 2

Κατοικία

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εμπορικά καταστήματα, κατ.
παροχής προσωπικών
υπηρεσιών

ΝΑΙ πλην πολυκαταστημάτων

ΝΑΙ πλην πολυκαταστημάτων
και υπεραγορών

Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες,
Κοινωφελείς Οργανισμοί

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διοίκηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εστιατόρια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αναψυκτήρια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κέντρα Διασκέδασης,Αναψυχής

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ξενοδοχεία κλπ τουριστικές
εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ ως 100 κλ.

Χώροι συνάθροισης κοινού
(θέατρα, κινηματογράφοι κλπ)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πολιτιστικά κτίρια και
εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτίρια εκπαίδευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θρησκευτικοί χώροι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επαγγελματικά εργαστήρια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εμπορικές εκθέσεις-Εκθεσιακά
κέντρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αθλητικές εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Ο Συντελεστής Δόμησης κατά τις πολεοδομικές ρυθμίσεις του ΕΧΣ έχει ως εξής:

Προτεινόμενοι Τομείς Σ.Δ.
Απο τα παραπάνω προκύπτει, ότι για εξάντληση του Σ.Δ., προκύπτουν τα παρακάτω μεγέθη
δόμησης:
Χρήση

Εμβαδόν
(τ.μ.)

Σ.Δ.

Δόμηση
(τ.μ.)

ΠΚ1

158.656

3,6

571.162

ΠΚ1

23.252

3,0

69.756

ΠΚ1

20.094

3,0

60.282

ΠΚ1

17.016

2,0

34.032

ΠΚ2

45.874

3,0

137.622

ΣΥΝΟΛΟ

264.892

872.854

Αυτά τα μεγέθη δεν είναι αναμενόμενο να καλυφθούν πλήρως σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο
χρονικό ορίζοντα, καθώς η δόμηση εξαρτάται από αναπτυξιακούς παράγοντες και
εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Στην περίπτωση της περιοχής του Αγ. Διονυσίου επιπρόσθετα,
υπάρχει ήδη ένα κτιριακό απόθεμα, αποτελούμενο εν πολλοίς απο ισόγεια ή μονόροφα
κτίρια, πολλά τα οποία είναι αξιοποιήσιμα για νέες χρήσεις με την προϋπόθεση επισκευών
και μετατροπών, αλλά χωρίς απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα προσθηκών που να
εξαντλήσουν το συντελεστή δόμησης. Σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρθηκε
προηγουμένως, το 61% των κτιρίων της περιοχής είναι ενός ορόφου, με ελάχιστα
πολυόροφα, της τάξης του 5% για τα 6όροφα και 7όροφα.
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Στην υπάρχουσα δόμηση συμπεριλαμβάνονται κτίρια που δυνητικά μπορούν να περάσουν
σε νέες χρήσεις, με διατήρηση και προσαρμογή των κελυφών τους, είτε χρησιμοποιούνται
σήμερα είτε όχι. Τα εγκατελειμμένα κτίρια ανέρχονται στο 18% των υπαρχόντων και σε
αυτά προστίθεται ένα ποσοστό 9% κενών κτιρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της παραπάνω
απογραφής.
Το υπάρχον κτιριακό απόθεμα όπως υπολογίστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της
παρούσας, έχει συνολική δομημένη έκταση της τάξης των 413.000 τ.μ. Κατά συνέπεια, μία
τάξη μεγέθους της δόμησης που εξαντλεί όλα τα περιθώρια που δίνουν οι συντελεστές
δόμησης, πλέον της υφιστάμενης, είναι 873.000 - 413.000 = 460.000 τ.μ.
Η κατανομή της δόμησης στις επί μέρους επιτρεπόμενες χρήσεις δεν είναι δεδομένη, καθώς
εξατράται από τις τάσεις της αγοράς ακινήτων. Με την παραδοχή που φαίνεται στον
επόμενο πίνακα, προκύπτει η ακόλουθη εκτίμηση νέων δομημένων επιφανειών ανά χρήση.

Χρήση

Κατοικία
Καταστήματα, πλην
πολυκαταστημάτων
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες,
Οργανισμοί
Διοίκηση
Ξενοδοχεία κλπ τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Εμπορικές εκθέσεις- Εκθεσιακά
κέντρα
Χώροι συνάθροισης κοινού
(θέατρα, κινηματογράφοι)
Πολιτιστικά κτίρια και
εγκαταστάσεις
Επαγγελματικά εργαστήρια
Σύνολο

Νέα
δόμηση
(%)

Νέα
δόμηση
(τ.μ.)

20%

92.000

45%

207.000

10%

46.000

10%

46.000

5%

23.000

5%

23.000

5%

23.000

100%

460.000
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ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου
Με την εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης δεν τροποποιείται η ιεράρχηση του κυρίου
οδικού δικτύου, καθώς οι προτάσεις είναι προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη λειτουργία
του. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και οι λοιπές ρυθμίσεις στις συλλεκτήριες που
περιλαμβάνονται στην πρόταση, συνάδουν πλήρως με τη λειτουργία τους σε αυτές τις
βαθμίδες του δικτύου, την οποία και βελτιώνουν.
Εξαίρεση αποτελεί μόνο η οδός Μεθώνης βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία
με τη μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας θα αδυνατεί

να λειτουργήσει ως

συλλεκτήρια, περιοριζόμενη σε τοπικές μετακινήσεις πρόσβασης. Οι κινήσεις που
εξυπηρετεί μεταφέρονται στην οδό Παπαστράτου, ήδη χαρακτηρισμένη ως συλλεκτήρια,
παράλληλη σε απόσταση 2-3 οικοδομικών τετραγώνων. Η Μεθώνης παρουσιάζει
σποραδικούς και μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όπως άλλωστε και η Παπαστράτου,
κατά συνέπεια δεν αναμένεται να δημιουργηθεί δυσχέρεια.
Η μετατροπή τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας δεν αλλάζει τον τοπικό χαρακτήρα
πρόσβασης, αντίθετα τον ενισχύει, αποτρέποντας εν μέρει τη χρήση τους για μετακινήσεις
μεγαλύτερου μήκους.
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Η πρόταση δεν τροποποιεί τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις, οι οποίες άλλωστε καλύπτουν
πλήρως και λειτουργικά την περιοχή επέμβασης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο δύο οδικά
τμήματα μήκους ενός οικοδομικού τετραγώνου της Μεθώνης και της Θερμοπυλών.
Αντίστοιχα, δεν τροποποιείται η ισχύουσα ρύθμιση προτεραιότητας των οδών στις
διασταυρώσεις, καθώς η παραχώρηση της προτεραιότητας στις οδούς με κατεύθυνση
βορρά - νότου είναι σαφής και εύληπτη από τους κινούμενους στην περιοχή και δεν
δημιουργεί δυσχέρειες.
Οδική Υποδομή
Η μελλοντική εξέλιξη της περιοχής επέμβασης σχετίζεται με τα ακόλουθα προγράμματα τα
οποία αναφέρονται ειδικά σε αυτήν και είναι δρομολογημένα:
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Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Πειραιά - Ειδική Ζώνης
Ανάπλασης 2: Ζώνη Αγίου Διονυσίου-Καμινίων και γραμμικών αξόνων Πειραιώς και
σιδηροδρομικών γραμμών». Το ΣΟΑΠ προβλέπει ρητώς ανάπλαση στην περιοχή
επέμβασης, και αναφορές στην αξιοποίηση μεγάλων ιδιωτικών ακινήτων.



Αστική Ανάπλαση περιοχής Αγ. Διονυσίου Δήμου Πειραιά. Περιλαμβάνει την
ανάπλαση μιάς σειράς οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή
επέμβασης, με κύριες κατευθύνσεις τη δημιουργία δικτύων κίνησης πεζών και
ποδηλάτων, με εκτεταμένες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ανακατασκευές οδών με
χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρομους ή λωρίδες ποδηλάτων.
Το έργο έχει δημοπρατηθεί απο την Περιφέρεια Αττικής.

Με την κατασκευή του έργου επιδιώκεται η λειτουργική και πολεοδομική διασύνδεση των
περιοχών κατοικίας βόρεια της περιοχής επέμβασης με το λιμάνι. Δεδομένου ότι η περιοχή
μέσω των καθέτων οδικών αξόνων που την διαπερνούν μεσολαβεί μεταξύ του συνεχούς
αστικού ιστού των περιοχών κατοικίας και του λιμανιού, ως ένας πολεοδομικός θύλακας,
τμηματικά ανενεργός και σημειακά εγκαταλελειμμένος, με τις παρεμβάσεις που
προτείνονται επιχειρείται η δυναμική ενοποίηση των δύο αυτών ενοτήτων με τελικό
προορισμό διεξόδου το λιμάνι. Με τις προτάσεις επιδιώκεται επίσης η αναθεώρηση της
κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής, με την ανάπτυξη δικτύου κοινοχρήστων χώρων
και πεζοδρόμων με σκοπό τη διασύνδεση επιμέρους χωρικών ενοτήτων. Ταυτόχρονα
επιδιώκεται

η

βελτίωση

της

κυκλοφοριακής

οργάνωσης

και

η

αντιμετώπιση

κυκλοφοριακών δυσλειτουργιών που καταγράφονται σήμερα.
Η επιλογή των οδών προς ανάπλαση απο τη "Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχής Αγίου
Διονυσίου Δήμου Πειραιά", έγινε με κριτήριο μέσα από το πλέγμα των κυκλοφοριακών και
πολεοδομικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, να ενοποιήσουν λειτουργικά τους πυρήνες
ανάπτυξης της περιοχής.
Οι οδοί που επιλέχθηκαν στην κατεύθυνση ανατολής - δύσης είναι η Γραβιάς, λόγω της
κεντροβαρικής της θέσης και της διέλευσης απο κάποιους απο τους πυρήνες, η Μεθώνης,
με σκοπό την άρση του διαχωριστικού χαρακτήρα των εγκατελειμμένων σιδηροδρομικών
γραμμών, ώστε να λειτουργήσει συνδετικά μεταξύ του υφιστάμενου οικιστικού ιστού και
του νέου σχεδιασμού στην περιοχή επέμβασης, η Κάστορος, λόγω της θέσης της
παράλληλα με το παραλιακό μέτωπο του Λιμένα, και η Δραγατσανίου ενδιάμεσα.
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Στην κατεύθυνση βορρά - νότου, αναπλάσεις γίνονται στην οδό Θερμοπυλών, έτσι ώστε να
ολοκληρώνεται ο «δακτύλιος» στην δυτική ζώνη, στις οδούς Αιτωλικού, Βλαχάκου,
Μαυρομιχάλη, Ασκληπιού, Χαϊδαρίου και στην οδό Φωκίωνος, συμπληρώνοντας τον
«δακτύλιο» ανατολικά.
Οι παρεμβάσεις διαφέρουν ως προς το βαθμό επέμβασης στα οδοστρώματα και την
επιρροή τους στην κυκλοφορία. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη:


Οδοί ήπιας κυκλοφορίας: Συνδυάζουν ήπια κυκλοφορία οχημάτων, κίνηση πεζών και
ποδηλάτων. Είναι οι οδοί Μεθώνης (βόρειο τμήμα), Θερμοπυλών, Γραβιάς και
Φωκίωνος.



Διαπλάτυνση πεζοδρομίων: Οι οδοί αυτές ανακατασκευάζονται με διατήρηση της
λωρίδας κυκλοφορίας, διαμόρφωση πεζοδρομίων μεγαλύτερου πλάτους, και ορισμένοι
με τη δημιουργία λωρίδας ποδηλάτων. Η παρέμβαση αυτού του τύπου γίνεται στις
οδούς Μεθώνης (νότιο τμήμα), Δραγατσανίου, Κάστορος, Αιτωλικού, Βλαχάκου,
Μαυρομιχάλη (με λωρίδα ποδηλάτων), Ασκληπιού (με λωρίδα ποδηλάτων) και
Χαϊδαρίου.



Τοπικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις: Σε μιά σειρά διασταυρώσεων
των οδών της ανάπλασης, δημιουργούνται διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων τοπικά στις
γωνίες, για το μήκος όπου η στάθμευση απαγορεύεται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. , και με
τις οποίες δημιουργούνται εσοχές για οριοθέτηση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης.
Οι αντίστοιχες διαπλατύνσεις σε διασταυρώσεις με οδούς οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στην ανάπλαση, δεν δημιουργούν απαραιτήτως εσοχές στάθμευσης
σε αυτές τις οδούς, καθώς η ανάπλαση δεν επεκτείνεται σε αυτές. Οι τοπικές
διαπλατύνσεις σε αυτή την περίπτωση γίνονται για προσαρμογή των πεζοδρομίων των
κάθετων οδών, δημιουργία στένωσης κατά την προσέγγιση των οχημάτων στη
διασταύρωση και βελτίωση των διαβάσεων πεζών, σε πλάτος που δεν απαιτεί ειδική
αντιμετώπιση για την απορροή των ομβρίων και τις στέφουσες κινήσεις των βαρέων
οχημάτων.

Με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, προκύπτει ένα δίκτυο με νέα πεζοδρόμια,
τόσο στις οδούς που παραμένουν με τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας, όσο και
σε όσες συμπεριλαμβάνονται διαμορφώσεις που εμισχύουν την ήπια κυκλοφορία. Αυτά τα
πεζοδρόμια υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και σχηματίζουν ένα δίκτυο
κίνησης πεζών με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Αυτό το δίκτυο φαίνεται στο χάρτη που
ακολουθεί.
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Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων συνδέεται με το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου, το
οποίο έχει σχεδιαστεί για λογαριασμό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ενώ
μέρος του αποτελεί τμήμα που διέρχεται από την περιοχή επέμβασης.
Ειδικότερα, στο μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου προβλέπεται ποδηλατόδρομος κατά
μήκος των Ακτών Καλλιμασιώτη (Α’ Φάση) και Κονδύλη (Β’ φάση), όπως και σύνδεση της
Ακτής Καλλιμασιώτη με τη Νίκαια, μέσω της περιοχής επέμβασης. Συνεπώς, οι
ποδηλατόδρομοι των οδών Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού, υλοποιούν μέρος αυτής της
σύνδεσης, ενώ συνδέονται απ’ ευθείας με την Ακτή Καλλιμασιώτη μέσω της Μαυρομιχάλη.
Εκτός από τη σύνδεση με το μητροπολιτικό δίκτυο, οι ποδηλατόδρομοι της μελέτης
καταλήγουν σε άμεση σύνδεση με το συγκοινωνιακό κόμβο των σταθμών του
Προαστειακού σιδηροδρόμου και της γραμμής Μετρό 1 Πειραιά, στο πέρας της Ακτής
Καλλιμασιώτη.
Το παραπάνω δίκτυο φαίνεται το απόσπασμα σχεδίου που ακολουθεί (πηγή: Οργανισμός
Αθήνας, Μάρτιος 2011):

Απόσπασμα Χάρτη Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου
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Στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων σχεδιάστηκε ώστε να
την καλύπτει ως προς τις εσωτερικές μετακινήσεις, παρέχοντας τις επιθυμητές συνδέσεις.
Ακολουθώντας τη διάταξη των αναπλάσεων, ο ποδηλατόδρομος στην κατεύθυνση
ανατολής- δύσης αναπτύσσεται στη Γραβιάς, λόγω της κεντροβαρικής της θέσης και της
διέλευσης απο κάποιους απο τους πυρήνες.
Στην κατεύθυνση βορρά - νότου, ποδηλατόδρομοι γίνονται στην οδό Θερμοπυλών, έτσι
ώστε να συνδέεται η δυτική ζώνη, στις οδούς Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού, ανα μία
κατεύθυνση κυκλοφορίας, προς τις περιοχές βόρεια της περιοχής επέμβασης και στην οδό
Φωκίωνος, συμπληρώνοντας τη σύνδεση ανατολικά.
Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων απαρτίζεται από τμήματα λωρίδων δύο κατευθύνσεων σε
αποκλειστικό διάδρομο οδών ήπιας κυκλοφορίας, και μιάς κατεύθυνσης, παράλληλης με τη
λοιπή κυκλοφορία σε αποκλειστικό διάδρομο, σε οδούς στις οποίες γίνεται ανακατασκευή
και διαπλάτυνση πεζοδρομίων.
Τα χαρακτηριστικά των ποδηλατοδρόμων διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό επέμβασης της
ανάπλασης στις επι μέρους οδούς. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη:


Ποδηλατόδρομοι σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας: Οι ποδηλατόδρομοι είναι δύο
κατευθύνσεων, σε αποκλειστικές λωρίδες, και συνδυάζονται με ήπια κυκλοφορία
οχημάτων και κίνηση πεζών. Δημιουργούνται στις οδούς Θερμοπυλών, Γραβιάς και
Φωκίωνος.



Ποδηλατόδρομοι σε οδούς με διαπλάτυνση πεζοδρομίων: Οι ποδηλατόδρομοι
χαράσσονται σε αποκλειστικές λωρίδες στο οδόστρωμα, μονής κατεύθυνσης
κυκλοφορίας, σε οδούς που ανακατασκευάζονται με διατήρηση της λωρίδας
κυκλοφορίας και διαμόρφωση πεζοδρομίων μεγαλύτερου πλάτους.

Η παρέμβαση

αυτού του τύπου γίνεται στις οδούς Μαυρομιχάλη (με ποδηλατόδρομο μιάς
κατεύθυνσης στη δεξιά πλευρά από Αγίου Διονυσίου προς Μεθώνης και κατά μήκος της
οδού Λακωνίας απο Μεθώνης προς Παλαμηδίου) και Ασκληπιού (με ποδηλατόδρομο
μιάς κατεύθυνσης δεξιά από Παλαμηδίου προς Αγ. Διονυσίου).
Οι διαστάσεις της διατομής, η διάταξη και η σήμανση των ποδηλατοδρόμων γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές για
Υποδομές Ποδηλάτων» ΦΕΚ Β 1053/14-4-2016.
Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί:
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ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Ρυθμίσεις στάθμευσης
Στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης, επανεξετάζονται και επισημαίνονται με πινακίδες
σήμανσης οι απαραίτητες απαγορεύσεις παρόδιας στάθμευσης σε ιεραρχημένες οδούς,
είτε λόγω των παρεμβάσεων της μελέτης, είτε λόγω επανεξέτασης οδών που δεν
εντάσσονται στην ανάπλαση. Με την εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης στο τοπικό
δίκτυο επίσης, προκύπτει εκ των πραγμάτων ο αποκλεισμός της στάθμευσης σε μια σειρά
από οδούς στις οποίες εφαρμόζεται η ανάπλαση, λόγω του περιορισμού του πλάτους του
οδοστρώματος.
Οι λοιπές υφιστάμενες τοπικές απαγορεύσεις στάθμευσης σε οδούς που δεν
τροποποιούνται από τη μελέτη, διατηρούνται.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης δεν προκαλεί μεταβολές στις διαδρομές, στις
στάσεις ή σε άλλα χαρακτηριστικά λειτουργίας όλων των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας
που κινούνται στην περιοχή επέμβασης. Οι αλλαγές στη διατομή των οδών που
χρησιμοποιούνται από τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ δεν επηρεάζουν τη λειτουργία τους.
Επεκτάσεις Δικτύου
Πέραν

του

υφιστάμενου

δικτύου

δημόσιας

συγκοινωνίας,

μια

σειρά

από

προγραμματισμένα και εκτελούμενα έργα μέσων σταθερής τροχιάς πρόκειται να βελτιώσει
ακόμα περισσότερο την εξυπηρέτηση της περιοχής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό. Ο σταθμός
"Πειραιάς" της γραμμής, στην ίδια θέση με τον τερματικό σταθμό της γραμμής 1, θα
προσθέσει μια σειρά από περιοχές της ευρύτερης Αθήνας με τις οποίες θα υλοποιηθεί η
άμεση σύνδεση της περιοχής επέμβασης, και στις οποίες περιλαμβάνεται το αεροδρόμιο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας. Η διάνοιξη της σήραγγας έχει γίνει μέχρι το λιμάνι του
Πειραιά, τον 5ο σταθμό της επέκτασης της γραμμής 3 προς το κέντρο του Πειραιά. Η
λειτουργία του τελευταίου τμήματος της επέκτασης, που περιλαμβάνει τους σταθμούς
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, προσδιορίζεται χρονικά το 2022. Με τη
συνολική λειτουργία της επέκτασης έχει εκτιμηθεί η καθημερινή μεταφορά 130.000
επιβατών, ενώ έχει υπολογιστεί ότι θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας 23.000
οχημάτων ημερησίως.
39

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Απόσπασμα Χάρτη Επέκτασης Γραμμής 3 του Μετρό
Υπό κατασκευή είναι και η 1η φάση επέκτασης του Τραμ στην κυκλική διαδρομή Ν.
Φάληρο- Κέντρο- Λιμάνι, με στάση στην Ακτή Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα, το έργο εχει
ολοκληρωθεί, βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και αναμένεται η ολοκληρωση άλλου
έργου, της μετατόπισης των γραμμών στο παραλιακό μέτωπο του Φαληρικού κόλπου, ώστε
να λειτουργήσει. Παράλληλα, έχουν ανατεθεί πρόδρομες εργασίες μελέτης (τοπογραφικά)
για την 3η φάση επέκτασης προς το Κερατσίνι. Η συγκεκριμένη επέκταση θα διέρχεται από
την Ακτή Κονδύλη και στη συνέχεια, μέσω της οδού Θερμοπυλών, θα κατευθύνεται προς
Κερατσίνι, αναβαθμίζοντας τη συγκοινωνιακή σύνδεση με αυτές τις περιοχές, αλλά και
κάνοντας άμεση τη σύνδεση με τις υπόλοιπες περιοχές που εξυπηρετεί το Τραμ. Η
διαδρομή της επέκτασης αυτής φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί.
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Απόσπασμα Χάρτη Επέκτασης Τραμ
Η ηλεκτροδότηση της γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου στο τμήμα ΑθήναΠειραιάς αναμένεται να δρομολογήσουν αλλαγές στην κατεύθυνση της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης με αυτό το μέσον. Με τη λειτουργία της ηλεκτροκίνησης μέχρι το λιμάνι του
Πειραιά επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη λειτουργία του δικτύου του Προαστιακού της
Αθήνας καθώς τα δρομολόγια συνδέουν απευθείας το λιμάνι με το αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος. Αν προκριθεί πύκνωση των δρομολογίων, και δεδομένου ότι η κίνηση σε όλο το
δίκτυο γίνεται με ηλεκτροκίνητους συρμούς χωρίς μετεπιβιβάσεις, τότε το μέσον θα
ενταχθεί ουσιαστικά στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Κύριο Οδικό Δίκτυο
Η διάταξη και η λειτουργία του κύριου οδικού δικτύου (βασικές και τοπικές συλλεκτήριες)
της περιοχής επέμβασης, δηλαδή οι φορές μονοδρόμησης και η ρύθμιση της
προτεραιότητας, παραμένουν ως έχουν, με δευτερεύουσας σημασίας και αμελητέων
επιπτώσεων αλλαγές.
Οι επεμβάσεις που γίνονται στις βασικές και τοπικές συλλεκτήριες στην κατεύθυνση βορράνότου, δηλαδή σε μια σειρά πέντε παράλληλων οδών με εναλλασσόμενες φορές
κυκλοφορίας, συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού κοινόχρηστου χώρου
και στη διευκόλυνση της κίνησης πεζών και ποδηλάτων ανά περίπτωση. Κατά συνέπεια, η
κυκλοφορία θα διεξάγεται ανεμπόδιστα σε οδόστρωμα επαρκούς πλάτους, αλλά και οι
επιπτώσεις της θα είναι ηπιότερες για τις χρήσεις της περιοχής, καθώς τα νέα πεζοδρόμια,
οι διαβάσεις πεζών και οι ποδηλατόδρομοι ανά περίπτωση, δημιουργούν ενα περιβάλλον
φιλικό προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης και τις νέες χρήσεις γης που θα αναπτυχθούν
σταδιακά.
Η επιρροή των προβλεπόμενων χρήσεων γης στους κυκλοφοριακούς φόρτους, είναι ένα
μέγεθος που εξαρτάται απο μιά σειρά παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την προσφορά
και τη ζήτηση για μετακινήσεις με ιδιωτικά αυτοκίνητα.
Η ζήτηση στην περιοχή επέμβασης, όπως προβλέπεται να αναπτυχθεί με τις νέες χρήσεις
και τη συνακόλουθη διαφοροποίηση στη δόμηση, διακρίνεται στις μετακινήσεις κατοίκων,
εργαζομένων, επισκεπτών- συναλασσόμενων και διακίνησης αγαθών. Οι μετακινήσεις με
ιδιωτικά οχήματα για τους παραπάνω σκοπούς, θα είναι ανάλογες με την έλξη που θα
ασκήσουν οι νέες χρήσεις, η οποία μπορεί να σχετιστεί σε ευθεία αναλογία με τη δομημένη
έκταση που θα καταλάβουν αυτές οι χρήσεις. Θα είναι όμως και αντιστρόφως ανάλογες ως
προς την προσφορά θέσεων στάθμευσης στην περιοχή, όπως και ως προς την χωρητικότητα
της δημόσιας συγκοινωνίας και την ελκτικότητα ήπιων μέσων.
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Τοπική Κυκλοφορία - Πρόσβαση
Η τοπική κυκλοφορία για την πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις θα εξακολουθήσει να
πραγματοποιείται με την υφιστάμενη διάταξη του οδικού δικτύου. Η εκτίμηση της
επιπρόσθετης κυκλοφορίας που θα προκύψει από τη σταδιακή ανάπτυξη των νέων
χρήσεων, συσχετίζεται άμεσα με την αναμενόμενη προσφορά θέσεων στάθμευσης,
παρόδιων και εκτός οδού.
Ο ρυθμός άφιξης οχημάτων κατά την ώρα αιχμής σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού,
υπολογίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις με τον εμπειρικό συντελεστή Κ (οχήματα ανά
ώρα αιχμής και θέση στάθμευσης) της Παρ. 3 του Άρθρου 13 του Π.Δ. 455/76 που
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 του Π.Δ. 379/80 που αντικαταστάθηκε με την Παρ. 3 του
Άρθρου 5 του Π.Δ. 326/91.
Συνεπώς, οι νέες θεσεις στάθμευσης εκτός οδού που αντιστοιχούν στις νέες χρήσεις και
τους νέους συντελεστές δόμησης, όπως περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο της
παρούσας, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν επιπρόσθετους κυκλοφοριακούς φόρτους
αιχμής για το σύνολο της περιοχής επέμβασης σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:

Χρήση

Κατοικία
Καταστήματα, πλην
πολυκαταστημάτων
Γραφεία, Τράπεζες,
Ασφάλειες, Οργανισμοί
Διοίκηση
Ξενοδοχεία κλπ τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Εμπορικές εκθέσειςΕκθεσιακά κέντρα
Χώροι συνάθροισης κοινού
(θέατρα, κινηματογράφοι)
Πολιτιστικά κτίρια και
εγκαταστάσεις
Επαγγελματικά εργαστήρια
Σύνολο

Νέες
θέσεις

Κ
(οχήματα/
ώρα
αιχμής)

Φόρτοι
αιχμής
(οχήματα/
ώρα
αιχμής)

920

0,30

276

4.140

0,60

2.484

613

0,30

184

1.314

0,60

789

657

0,90

591

460

0,90

414

383

1,30

498

8.488

5.236
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Οι φόρτοι αιχμής του προηγούμενου πίνακα δεν αφορούν την ίδια χρονική περίοδο της
ημέρας, καθώς οι ώρες προσέλευσης διαφέρουν ανάλογα με την επί μέρους χρήση. Οι
χρήσεις που εμφανίζουν αιχμή κατά την ώρα της γενικής πρωϊνής αιχμής της κυκλοφορίας,
και οι φόρτοι που αντιστοιχούν σε αυτές, είναι οι ακόλουθες:

Χρήση

Κατοικία
Καταστήματα, πλην
πολυκαταστημάτων
Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες,
Οργανισμοί
Διοίκηση
Επαγγελματικά εργαστήρια
Σύνολο

Νέες
θέσεις

Κ
(οχήματα/
ώρα
αιχμής)

Φόρτοι
αιχμής
(οχήματα/
ώρα
αιχμής)

690

0,30

207

4.140

0,60

2.484

383

1,30

498

5.213

3.189

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιπρόσθετη κυκλοφορία σε οχήματα την ώρα της πρωϊνής
αιχμής, για το δυσμενέστερο σενάριο εξάντλησης των δυνατοτήτων νέας δόμησης με τους
προτεινόμενους συντελεστές, και με την επιφύλαξη των παραδοχών που οδηγούν σε αυτό
το αποτέλεσμα, θα είναι της τάξης των 3.200 οχημάτων/ ώρα αιχμής για το σύνολο της
περιοχής επέμβασης.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των φόρτων, της τάξης των 3.000 οχημάτων/ ώρα θα είναι
φόρτοι εισόδου στην Περιοχή Επέμβασης. Οι φόρτοι αυτοί ανάλογα με την προέλευσή τους
θα κατανέμονται στις συλλεκτήριες οδούς, μέσω των συνδέσεών τους με το αρτηριακό
δίκτυο, δηλαδή στις οδούς Αιτωλικού και Μαυρομιχάλη (μέσω της Ακτής Κονδύλη) με
προέλευση απο κέντρο Πειραιά, ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και Δραπετσώνα, στις οδούς
Αιγάλεω και Βλαχάκου με προέλευση από Κερατσίνι και δυτικές συνοικίες του Πειραιά και
στην οδό Παπαστράτου (μέσω Θηβών ) με προέλευση τη Νίκαια και τις δυτικές συνοικίες
της Αθήνας.
Οι φόρτοι αυτοί, εφ όσον δεν μπορούν σε αυτό το στάδιο να υπολογιστούν τα ειδικότερα
στοιχεία μελλοντικής προέλευσης -προορισμού των μετακινήσεων της περιοχής επέμβασης,
βάσιμα μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα κατανεμηθούν ανάλογα με τους γενικούς φόρτους των
αρτηριών που τροφοδοτούν τις συλλεκτήριες της περιοχής, δηλαδή της Ακτής Κονδύλη απο
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Πειραιά και Αθήνα, της Θηβών απο Νίκαια και της Θεσμοφορίου απο Δραπετσώνα, όπως
και των συλλεκτηρίων Αιγάλεω και Βλαχάκου από Κερατσίνι.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Παρόδια Στάθμευση
Ο αριθμός των προσφερόμενων παρόδιων θέσεων στάθμευσης της μελέτης ανέρχεται σε
858. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης μεταβάλλει προς το
δυσμενέστερο το ισοζύγιο στάθμευσης, αφαιρώντας έναν αριθμό θέσεων στάθμευσης,
παράνομων και νόμιμων. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης, το
έλλειμμα θέσεων στάθμευσης, με την αφαίρεση 609 νόμιμων θέσεων αυξάνεται από 802
σε 1.411. Έτσι, το γράφημα που απεικονίζει την αναγωγή των κατειλειμμένων θέσεων
στάθμευσης για το σύνολο της περιοχής επέμβασης (βλ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ / Ισοζύγιο Στάθμευσης), τροποποιείται ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤ/ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 07:00-18:00
2500

2000

1500
ΚΑΤ/ΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1000

ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

500

0

Οι παράνομες θέσεις στάθμευσης οι οποίες θα αφαιρεθούν από την περιοχή, εντοπίζονται
στις κύριες οδούς στην κατεύθυνση βορρά - νότου. Το καθεστώς τους είναι ασαφές και ο
παράνομος χαρακτήρας τους τεκμαίρεται από τη φθαρμένη, στο μεγαλύτερο μέρος, τους
κίτρινη βαφή των κρασπέδων. Η στάθμευση σε αυτά τα τμήματα των οδών θα αποκλείεται
εκ των πραγμάτων, λόγω των νέων διαστάσεων της διατομής των οδών που αποτελούν
μέρος της ανάπλασης και των λοιπών παρεμβάσεων.
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Οι νόμιμες σήμερα θέσεις στάθμευσης που αφαιρούνται είναι κατά μήκος των οδών που
πεζοδρομούνται ή μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας. Η ζήτηση στάθμευσης σε αυτές τις
οδούς θα απορροφηθεί απο τις παρακείμενες, στο βαθμό που το ισοζύγιο στάθμευσης θα
το επιτρέπει.
Στάθμευση εκτός οδού
Με βάση την εκτίμηση γιά την έκταση του νέου δομημένου χώρου που θα προκύψει με
τους νέους συντελεστές δόμησης, μπορούμε να προσδιορίσουμε μία τάξη μεγέθους για το
σύνολο των θέσεων στάθμευσης εκτός οδού, με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων
(Άρθρο 2 του Π.Δ. 111/2004 ΦΕΚ Α' 76/5.3.2004). Το μέγεθος αυτό εκφράζει μία εκτίμηση
γιά την αύξηση της προσφοράς σε θέσεις στάθμευσης, παράγοντας που σχετίζεται άμεσα
με την οδική κυκλοφορία πρόσβασης στην περιοχή επέμβασης.

Χρήση

Νέα
δόμηση
(τ.μ.)

Συντ.
θέσεων
(τ.μ./θέση)

Νέες
θέσεις

Κατοικία

92.000

100

920

207.000

50

4.140

46.000

75

613

46.000

35

1.314

23.000

35

657

23.000

50

460

23.000

60

383

Καταστήματα, πλην
πολυκαταστημάτων
Γραφεία, Τράπεζες,
Ασφάλειες, Οργανισμοί
Διοίκηση
Ξενοδοχεία κλπ τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Εμπορικές εκθέσειςΕκθεσιακά κέντρα
Χώροι συνάθροισης κοινού
(θέατρα, κινηματογράφοι)
Πολιτιστικά κτίρια και
εγκαταστάσεις
Επαγγελματικά εργαστήρια
Σύνολο

8.258

Τα παραπάνω αφορούν νέες εγκαταστάσεις και προσθήκες, ενώ για τις υφιστάμενες δεν
προκύπτει υποχρέωση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται οι χρήσεις.
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι προτάσεις της μελέτης δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στη διάταξη του
δικτύου και στα χαρακτηριστικά λειτουργίας της δημόσιας συγκοινωνίας. Οι αναπλάσεις
των οδών από τις οποίες διέρχονται λεωφορειακές γραμμές επιτρέπουν την ευχερή κίνηση
των λεωφορείων και των τρόλλεϋ. Οι νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις στάθμευσης
διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την κίνηση των οχημάτων της δημόσιας συγκοινωνίας.
Τέλος, η ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων και αναβαθμισμένων πεζοδρομίων με διάταξη που
εκτείνεται σε όλη την περιοχή επέμβασης, έμμεσα αναβαθμίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης
της δημόσιας συγκοινωνίας, διευκολύνοντας και κάνοντας ελκυστικότερη την κίνηση πεζή
για προσέγγιση στους σταθμούς και τις στάσεις. Αυτό θα ισχύσει βραχυπρόθεσμα, με τη
λειτουργία των νέων συγκοινωνιακών μέσων που είναι υπό κατασκευή ή έχουν
δρομολογηθεί.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ουσιαστική διαφορά από την υφιστάμενη κατάσταση, είναι ότι η αναβάθμιση του
αστικού περιβάλλοντος που θα προκύψει στοχευμένα, ευνοεί ήπιες μορφές μετακίνησης
και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των χρήσεων της περιοχής αναμένεται να τροποποιήσει
προς το ηπιότερο τους τρόπους μετακίνησης σε σχέση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο.
Ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της περιοχής επέμβασης είναι η υπερ-επαρκής κάλυψη
από τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, η οποία θα συντελέσει στη μείωση της χρήσης
ιδιωτικών αυτοκινητων, χωρίς να περιορίσει, αλλά αντίθετα με το να αναβαθμίσει την
κινητικότητα και την προσβασιμότητα της περιοχής. Έτσι ευνοείται η κίνηση πεζών και
ποδηλάτων, σε ένα λειτουργικό δίκτυο πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, το οποίο
συνδέεται πλήρως με το επαρκές δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας που εξυπηρετεί την
περιοχή.
Η εκτιμώμενη τάξη μεγέθους των επιπρόσθετων κυκλοφοριακών φόρτων ώρας αιχμής, οι
οποίοι κατανέμονται στις εισόδους της περιοχής επέμβασης, αφορά στην πλήρη εφαρμογή
του σχεδίου και την εξάντληση των προτεινόμενων συντελεστών δόμησης, σε
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι
συντελεστές δόμησης είναι ίδιοι με τους ισχύοντες σήμερα, μάλιστα ένας από τους
προτεινόμενους είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο ισχύοντα. Σε κάθε περίπτωση, η τάξη
μεγέθους αυτών των φόρτων είναι εντός της κλίμακας που μπορεί να εξυπηρετήσει το
οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης, όπως και το κύριο οδικό δίκτυο της ευρύτερης
περιοχής επιρροής που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτήν.
Αθήνα, 12/3/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ιωάννης Νικολαΐδης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός - Συγκοινωνιολόγος

48

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΕΦΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ

49

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

50

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

51

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

52

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

53

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

54

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

55
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ 24ώρου

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, Τρίτη 5/3/2019
ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - 4Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 50 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

0

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ - 3Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ, 120 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΥΝΑΡΗ
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18:00-19:00

23:00-24:00

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

1.065

1.255

1.422
1.399

17:00-18:00

19:00-20:00

1.374

1.290

16:00-17:00

15:00-16:00

1.203

1.350

12:00-13:00

14:00-15:00

1.347

1.424

10:00-11:00

11:00-12:00

1.433

1.800

09:00-10:00

434

800

23:00-24:00

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

19:00-20:00

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

09:00-10:00

08:00-09:00

07:00-08:00

317

825

843

754

1.051

1.056

968

873
794

1.133

993
873

782

659

560

585

480

333

800

619

1.200
06:00-07:00

1.200

864

1.600

1.310

1.400

1.047

146

78

59

1.400

08:00-09:00

1.000

740

108
72

1.000

07:00-08:00

05:00-06:00

04:00-05:00

03:00-04:00

02:00-03:00

01:00-02:00

163

600

06:00-07:00

350

600

05:00-06:00

400

01:00-02:00

00:00-01:00

200

245

400

00:00-01:00

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ - 3Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ, 50 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΥΝΑΡΗ
2.000

1.800

1.600

0

ΑΛΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - 3Λ
ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ, ΥΨΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, 25Μ.
ΜΕΤΆ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
2.000

200

62

109

03:00-04:00

04:00-05:00

58

23:00-24:00

329

928

23:00-24:00

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

19:00-20:00

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

09:00-10:00

330

466

600

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

1.048

19:00-20:00

979

17:00-18:00
1.076

961

16:00-17:00

18:00-19:00

954

15:00-16:00

1.093

13:00-14:00

14:00-15:00

1.030
997

12:00-13:00

1.105

1.151

11:00-12:00

476

600
1.087

1.000

10:00-11:00

689

1.200
08:00-09:00

656

677

913

1.147

1.175

1.113

1.067

982

972

1.057

1.052

1.435
1.329

1.125

1.088

942

1.600

09:00-10:00

1.400

1.096

07:00-08:00

06:00-07:00

1.000

729

250

111

64

1.400

08:00-09:00

800
592

92
55

1.200

07:00-08:00

05:00-06:00

04:00-05:00

03:00-04:00

02:00-03:00

01:00-02:00

177

800

06:00-07:00

224

94

69

0

02:00-03:00

05:00-06:00

400

01:00-02:00

00:00-01:00

200

171

400

00:00-01:00

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - 4Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ, 50 Μ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ
2.000

1.800

0

ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - 4Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, 150 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

2.000

1.800

1.600

83

04:00-05:00

59
947
960
1.008

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

23:00-24:00

763

23:00-24:00

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

19:00-20:00

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

09:00-10:00

08:00-09:00

408

518

414

800

22:00-23:00

21:00-22:00

890

962

16:00-17:00

20:00-21:00

934

869

14:00-15:00

15:00-16:00

914

13:00-14:00

819

767

11:00-12:00

12:00-13:00

814

908

09:00-10:00

1.000
863

07:00-08:00

06:00-07:00

1.102

941

1.039

1.125

1.107

1.076

1.037

1.210

1.032

998

974

979

896

939

821

1.200

10:00-11:00

1.200
1.045

137

55

45

1.400

08:00-09:00

363

600
540

800
703

05:00-06:00

125
69

1.000

07:00-08:00

240

04:00-05:00

03:00-04:00

02:00-03:00

01:00-02:00

207

600

06:00-07:00

05:00-06:00

66

03:00-04:00

0

81

141

200

02:00-03:00

00:00-01:00

200

01:00-02:00

400

224

400

00:00-01:00

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ - 4Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ, 50 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ
2.000

1.800

1.600

0

ΚΟΝΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, 160 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΛΙΜΑΣΙΩΤΗ
2.000

1.800

1.600

1.400

200

36

03:00-04:00

800

60
720
768
776

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

23:00-24:00

225

337

499

23:00-24:00

22:00-23:00

21:00-22:00

20:00-21:00

19:00-20:00

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

403

456

600

22:00-23:00

21:00-22:00

624

734

19:00-20:00

20:00-21:00

760

18:00-19:00

852

811
763

13:00-14:00

841

11:00-12:00

12:00-13:00

824

10:00-11:00

09:00-10:00

08:00-09:00

790

758

1.118
1.382

1.017

1.056

1.191

1.172

1.223

1.251

1.177

1.156

1.080

992
867

705

1.000

17:00-18:00

1.200

943

793

07:00-08:00

06:00-07:00

1.200

09:00-10:00

1.000

730

247

106

53

1.600

08:00-09:00

600
405

05:00-06:00

97
57

1.400

07:00-08:00

175

04:00-05:00

03:00-04:00

02:00-03:00

01:00-02:00

193

800

06:00-07:00

05:00-06:00

96

73

39

02:00-03:00

0

01:00-02:00

00:00-01:00

200

04:00-05:00

400

141

400

00:00-01:00

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΟΝΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ - 2Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ (ΡΕΤΣΙΝΑ)
2.000

1.800

0

ΡΕΤΣΙΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - 2Λ

ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ, 150 Μ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ
2.000

1.800

1.600

1.400

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Μελέτη Αστικής Ανάπλασης περιοχής Αγ. Διονυσιου, Κυκλοφοριακή Μελέτη, 2017
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΟΔΟΣ
ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ)
ΜΕΘΩΝΗΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ)
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΦΩΚΙΩΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
0
30
149
75
89
204
21
192
52
32
53
91
77
73
75
0
0
25
0
75
76
78
1467

61

ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
58
77
186
127
170
233
42
204
68
27
91
87
83
75
105
77
87
89
105
118
105
55
2269
-802

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
- ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
- ΜΕΘΩΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

12

14

20

22

22

22

22

18

7

7

10

11

10

9

6

7

7

8

10

9

11

11

7

7

6

6

11

13

10

8

3

1

3

5

21

23

24

22

21

14

2
37

3
43

30
102

34
112

32
109

32
104

28
87

14
61

ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ Ο.Τ.
40

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

35
30
25
ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΟΣ
20

ΚΑΣΤΟΡΟΣ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ

15

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ

10

ΓΡΑΒΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
5

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ

0

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

62

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
60
50
40
30

20

ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ

10

ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΘΩΝΗΣ

0

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ / ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
120

100

ΘΕΣΕΙΣ

80
60
ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

40

ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
20

0

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

63

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
- ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:

07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

8

14

23

23

24

22

19

20

1

7

24

25

29

28

23

15

8

20

27

26

21

19

18

9

10

19

25

28

26

23

22

13

2

13

36

36

35

35

32

23

0

10

20

24

22

22

16

15

3

9

26

28

21

22

26

20

8

8

23

25

27

27

33

32

40

100

204

215

205

198

189

147

ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ Ο.Τ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

40
35
30

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

25

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΑΙΓΑΛΕΩ

20

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

15

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΒΛΑΧΑΚΟΥ

10

ΒΛΑΧΑΚΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

5

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

0

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΦΩΚΙΩΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
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ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

70
60
50
40
30

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΙΓΑΛΕΩ

20

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΒΛΑΧΑΚΟΥ

10

ΒΛΑΧΑΚΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

0

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΦΩΚΙΩΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ / ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
250

ΘΕΣΕΙΣ

200

150

100

ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

50

0

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

65
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ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
07:00- 08:0008:00 09:00

09:0010:00

10:0011:00

12:00- 14:0014:00 15:00

15:00- 16:00- 17:0016:00 17:00 18:00

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

37

43

102

112

118

109

104

87

61

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΝΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ:

40

100

204

215

204

205

198

189

147

77

143

306

327

322

314

302

276

208

543

1008

2156

2304

2269

2213

2128

1945

1466

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΙΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2500
2000
1500
ΚΑΤ/ΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1000

ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
500
0

66
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ο.Τ.

Εμβαδόν Ο.Τ.
(τ.μ.)

Επιτρεπόμενη
Δόμηση
(τ.μ.)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 (Σ.Δ. 3,6)
75
76
117
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
136Α
137
137
138
139
140
140Α
141
142
143

5.002
6.927
5.075
7.011
2.855
2.970
2.946
3.021
3.072
3.070
2.824
2.816
2.912
2.890
288
1.270
5.390
5.387
5.527
5.513
5.700
4.105
5.572
4.180
3.512
6.616
2.177
2.041
2.983
2.893
6.972
6.855
5.768
7.204
6.682
6.770
1.860

18.007
24.937
18.270
25.240
10.278
10.692
10.606
10.876
11.059
11.052
10.166
10.138
10.483
10.404
1.037
4.572
19.404
19.393
19.897
19.847
20.520
14.778
20.059
15.048
12.643
23.818
7.837
7.348
10.739
10.415
25.099
24.678
20.765
25.934
24.055
24.372
6.696
67
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Ο.Τ.
143Α

Επιτρεπόμενη
Δόμηση
(τ.μ.)

Εμβαδόν Ο.Τ.
(τ.μ.)
0

0

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 (Σ.Δ. 3,0)
175
176
177
199

6.876
7.660
2.844
5.872

20.628
22.980
8.532
17.616

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 (Σ.Δ. 3,0)
173
174
206
209

2.310
1.920
3.184
12.680

6.930
5.760
9.552
38.040

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 (Σ.Δ. 2,0)
204

17.016

34.032

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2 (Σ.Δ. 3,0)
176
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
186
187
190
191
194

5.320
3.692
2.833
3.227
2.980
3.006
2.212
2.271
3.095
2.696
367
550
2.400
4.048
3.751
3.426

15.960
11.076
8.499
9.681
8.940
9.018
6.636
6.813
9.285
8.088
1.101
1.650
7.200
12.144
11.253
10.278

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
264.892

872.854
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ

1. ΣΜΠΕ – 1 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2. ΣΜΠΕ – 2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
(ΕΧΣ)

