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1. Δηζαγωγηθά  

Ζ παξνύζα έθζεζε ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο δηαβνύιεπζεο πνπ δηνξγάλσζε ν 
Γήκνο Εσγξάθνπ, κε ζθνπό ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηάλνημε ή κε ηεο νδνύ 
Θενδάκαληνο πξνο ηελ Ούισθ Πάικε. 

ύκθσλα κε ηελ πξόηαζε πνπ θαηαζέηεη εζεινληηθά ε νκάδα καο, ε επίιπζε ησλ 
ζεκαληηθώλ θπθινθνξηαθώλ θαη πνιενδνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 
πεξηνρή λνηίσο ηεο νδνύ Παπαδηακαληνπνύινπ πεξλάεη κέζα από ηελ απνηξνπή ηεο 
δηακπεξνύο θπθινθνξίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, παξέρνληαο 
πξνηεξαηόηεηα ζηνλ πεδό, ηα ήπηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία. 

Αθνινπζεί (ζε ζπλνπηηθή κνξθή) ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ν εληνπηζκόο ησλ 
πξνβιεκάησλ θαη ε ηεθκεξίσζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. 

2. Αλάιπζε 

Ζ γεηηνληά λνηίσο ηεο νδνύ 
Παπαδηακαληνπνύινπ (βόξεην όξην 
Γήκνπ Εσγξάθνπ), δηαζρίδεηαη από ηελ 
νδό Γ.Παπαλδξένπ, ε νπνία απνηειεί 
πξνέθηαζε ηεο Ηιηζίσλ θαη αλήθεη ζην 
θύξην νδηθό δίθηπν ηεο πόιεο. 

 

 

Δηθόλα 1. Οδόο Γ.Παπαλδξένπ, θαηάληε 
ηεο Ούιωθ Πάικε 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. Κόκβνο Ούιωθ Πάικε - 
Παπάγνπ - Γ.Παπαλδξένπ 

 

 

Ο ηζόπεδνο ζεκαηνδνηνύκελνο θόκβνο 
ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη, είλαη ν 
ζεκαληηθόηεξνο θόκβνο ηνπ Γήκνπ από 
πιεπξάο θπθινθνξηαθώλ θόξησλ θαη 
ιεηηνπξγίαο. Γηαλέκεη ηα αθηθλνύκελα 
νρήκαηα ζηηο νδνύο:  

 

 Παπάγνπ (πξνο θέληξν Εσγξάθνπ, Γεκαξρείν, Πνιπηερλεηνύπνιε θαη 
Παλεπηζηεκηνύπνιε) 

 Ούισθ Πάικε (πξνο Άλσ Ηιίζηα, Παγθξάηη, Καηζαξηαλή, Παλεπηζηεκηνύπνιε) 

 Γ. Παπαλδξένπ-Κνθθηλνπνύινπ (πξνο Γνπδή, Πνιπηερλεηνύπνιε, Καηεράθε, 
Μεζνγείσλ, Αηηηθή Οδό) 

 Γ. Παπαλδξένπ-Παπαδηακαληνπνύινπ (πξνο Μηραιαθνπνύινπ θαη θέληξν Αζήλαο) 
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Ο θόκβνο είλαη ηεηξαζθειήο, ηεζζάξσλ θάζεσλ ζεκαηνδόηεζεο θαη επηηξέπεη όιεο ηηο 
ζηξέθνπζεο θηλήζεηο.  

Ζ πεξηνρή κειέηεο είλαη κηα γεηηνληά πνπ ζθύδεη από δξαζηεξηόηεηεο, δσή θαη θίλεζε 
νρεκάησλ θαη πεδώλ, βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηξό «Μέγαξν Μνπζηθήο» 
από νπνηαδήπνηε άιιε γεηηνληά ηνπ Εσγξάθνπ, ζπγθεληξώλεη κεγάιν αξηζκό κηθξώλ θαη 
κεγάισλ θαηαζηεκάησλ (ζνππεξκάξθεη) θαη θηινμελεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΚΑ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ εκθαλίδεη σο θαηάιιειε πεξηνρή γηα δηακνλή θνηηεηώλ, όπσο θαη 
γηα εξγαδόκελνπο πνπ επηζπκνύλ ηελ άκεζε πξόζβαζε ζην δίθηπν ησλ Μέζσλ ηαζεξήο 
Σξνρηάο ηεο Αζήλαο, ελώ ζέινπλ λα δηαηεξνύλ κηα ζρέζε εγγύηεηαο κε ηνλ Τκεηηό θαη ηνπο 
κεγάινπο ρώξνπ πξαζίλνπ ηνπ Πάξθνπ Γνπδή, ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο θαη ηνπ Άιζνπο 
Ηιηζίσλ. πγρξόλσο, ιόγσ ησλ ρακειώλ ελνηθίσλ, ζπγθεληξώλεη θαηνίθνπο κεζαίσλ θαη 
ρακειώλ εηζνδεκαηηθώλ ζηξσκάησλ, ειηθησκέλνπο θαη κεηαλάζηεο, ζε κηα αξκνληθή 
ζπλύπαξμε κέρξη ζήκεξα.  

 

 

 

 

Δηθόλα 3. Καθεηέξηα κέζα ζε όαζε 
πξαζίλνπ ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ 
Γ.Παπαλδξένπ, πιεζίνλ ηνπ ΗΚΑ θαη ηωλ 
ζνύπεξκαξθεη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. πλύπαξμε δηαθνξεηηθώλ θνηλωληθώλ 
νκάδωλ ρωξίο πξνβιήκαηα. Ακειεηέα 
εγθιεκαηηθόηεηα. 
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Ωζηόζν, ην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο αμηνινγείηαη σο ππνβαζκηζκέλν θαη δελ 
ηπγράλεη ηεο θξνληίδαο ησλ αξκόδησλ Γήκσλ  ζην βαζκό πνπ ηπγράλνπλ άιιεο πεξηνρέο 
ηνπο. Δπηπιένλ, νη όπνηεο απόπεηξεο αλαπιάζεσλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζόλ 
(Γ.Παπαλδξένπ), έρνπλ πινπνηεζεί κε ηξόπν πνπ δελ βειηηώλεη νπζηαζηηθά ηε δσή ησλ 
θαηνίθσλ, ελώ γηα ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώλνληαη (θπθινθνξηαθό, 
ππνβάζκηζε θηηξηαθνύ όγθνπ, έιιεηςε πξαζίλνπ θαη ελ γέλεη δεκόζησλ ρώξσλ, δπζθνιία 
θπθινθνξίαο πεδώλ) δελ έρνπλ γίλεη επαξθείο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. 

Ζ ζέζε ηεο πεξηνρήο, σο «ζπλνξηαθή» κεηαμύ ησλ δύν δήκσλ, εκθαλίδεη ζεκαληηθά 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, ελώ δελ εμαηξείηαη θαη από ηα γεληθόηεξα 
πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο γεηηνληέο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

3. Γηαπίζηωζε Πξνβιεκάηωλ 

Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη: 

 Ζ έληνλε δηακπεξήο θπθινθνξία κέζσ ηεο νδνύ Γ.Παπαλδξένπ, κε θπθινθνξηαθή 
ζπκθόξεζε ζηηο ώξεο αηρκήο θαη απμεκέλεο ηαρύηεηεο ζηηο ππόινηπεο ώξεο. 
Απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ είλαη: 

- ηα ρακειά επίπεδα νδηθήο αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο πεδνύο πνπ ζέινπλ λα 
δηαζρίζνπλ ηελ νδό 

- ηα απμεκέλα επίπεδα ζνξύβνπ θαη ξύπαλζεο 

- ε θαζπζηέξεζε ησλ δεκόζησλ κέζσλ κεηαθνξάο πνπ ζπλσζηίδνληαη ζηελ ίδηα 
νδό κε ηελ δηακπεξή θπθινθνξία, ηα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηα νρήκαηα 
ηξνθνδνζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

- ηα ρακειά επίπεδα εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίνη, ζηελ πξνζπάζεηά 
ηνπο λα ζηαζκεύζνπλ, εκπιέθνληαη κε ηελ δηακπεξή θπθινθνξία θαη ηελ 
θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε θαη δαπαλνύλ δπζαλάινγν ρξόλν γηα ηε ζηάζκεπζή 
ηνπο, επηβαξύλνληαο κε ηηο πεξηπνξείεο ηνπο ηελ ππόινηπε θίλεζε. 

 Ζ απνπζία δηθηύσλ θίλεζεο πεδώλ θαη πνδειάησλ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ηνπο θαηνίθνπο 
ζε κεγαιύηεξε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. 

 Ζ ζπληξηπηηθή θαηάιεςε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ από νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο 
(απηνθίλεηα θαη δίθπθια), κε ηξόπν πνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο πεδνύο λα θηλεζνύλ κε 
άλεζε θαη ππνβαζκίδεη έληνλα ηελ εηθόλα ηεο πόιεο. 

 Ζ έιιεηςε πξαζίλνπ θαη δεκόζησλ, ειεύζεξσλ ρώξσλ θαη ηδηαίηεξα νη ρώξνη αλαςπρήο 
γηα ηα παηδηά (παηδηθέο ραξέο). Οη πιεζηέζηεξεο παηδηθέο ραξέο βξίζθνληαη ζηνλ Αγ. 
Γεξάζηκν θαη ζην Άιζνο Ηιηζίσλ, ζρεηηθά καθξηά από ηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά, ελώ 
παξεκβάιινληαη θαη ζεκαληηθέο αξηεξίεο ηεο πόιεο (Ούισθ Πάικε θαη Γξ. Απμεληίνπ). 
Ζ παηδηθή ραξά ηεο νδνύ εβαζηείαο βξίζθεηαη ζε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε από 
πιεπξάο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηόηεηαο, ελώ επίζεο είλαη ζρεηηθά δπζπξόζηηε, θαζώο 
παξεκβάιιεηαη ύςσκα. 

 Ζ γήξαλζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνύ όγθνπ θαη ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ 
(θσηηζκόο, παγθάθηα, θάδνη θηι). 

 Σα ρακειά επίπεδα ζπληήξεζεο θαη θαζαξηόηεηαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, θαζώο ε 
επηβάξπλζε πνπ δέρεηαη από ηελ εληαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ δελ 
αληηζηαζκίδεηαη από κηα κεγαιύηεξε κέξηκλα ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

Σα πξνβιήκαηα απηά, εθηηκάηαη όηη κπνξνύλ λα επηιπζνύλ ζην πιαίζην απιώλ θαη 
νηθνλνκηθώλ ιύζεσλ, κε πξνϋπόζεζε ηελ βνύιεζε θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο από πιεπξάο 
δεκνηηθήο αξρήο θαη αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη 
ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο πεξηνρήο.  
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4. Πξόηαζε 

Ζ πξόηαζή καο εδξάδεηαη ζηηο εμήο βαζηθέο αξρέο: 

 Ζ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε δελ επηιύεηαη κε ηε δηάλνημε λέσλ νδώλ θαη ηελ παξνρή 
δηεπθνιύλζεσλ ζην απηνθίλεην, αιιά νη επηπηώζεηο ηεο κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ θαη 
λα ακβιπλζνύλ ζην βαζκό πνπ ζα αθαηξεζεί ρώξνο από ηελ απηνθίλεζε θαη ζα 
απνδνζεί ζε άιιεο απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη επηόηεξεο κνξθέο κεηαθίλεζεο, κε 
ηεξαξρεκέλν θαη νξζνινγηθό ηξόπν. 

 ε ζπλζήθεο ζθνδξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όπνπ ηα θαύζηκα θαη ην γεληθόηεξν θόζηνο 
δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ην θαζηζηνύλ απιεζίαζην κέζν γηα κεγάιν 
ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ, ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ 
είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο κε ηα πόδηα, ην πνδήιαην θαη ηα δεκόζηα κέζα 
κεηαθνξάο. 

 Ο δεκόζηνο ρώξνο, νη θνηλόρξεζηεο ππνδνκέο θαη ηα θνηλσθειή θηίξηα εκθαλίδνληαη 
ζήκεξα σο ηα θύξηα πιηθά κέζα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
κέξνπο ησλ απσιεηώλ θαη ησλ αδηθηώλ πνπ έρεη ππνζηεί ν εξγαδόκελνο πιεζπζκόο ηεο 
ρώξαο, κε ηε ζεκαληηθή απνκείσζε ηεο ηδησηηθήο ηνπ πεξηνπζίαο θαη ηελ ηξαγηθή 
ρεηξνηέξεπζε ησλ όξσλ δσήο ηνπ. 

Βάζεη ηνύησλ, ε πξνζέγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, δελ ζηνρεύεη ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο 
θπθινθνξίαο ΗΥ νρεκάησλ κέζα από ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο, αιιά αληίζεηα ζηελ εθηξνπή ηεο 
δηακπεξνύο θπθινθνξίαο πξνο ηνλ θύξην νδηθό άμνλα ηεο Παπαδηακαληνπνύινπ θαη ζηελ 
κεηαηξνπή ηεο Γ. Παπαλδξένπ ζε νδό ήπηαο θπθινθνξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
θαηνίθσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηελ θίλεζε ησλ πεδώλ θαη 
ησλ πνδειάησλ. 

 

Δηθόλα 5. Μεηαηξνπή εκπνξηθήο νδνύ ζε νδό ήπηαο θπθινθνξίαο (Μ. Βξεηαλία) 
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ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ζα κπνξνύζε δπλεηηθά λα πεδνδξνκεζεί θαη πιήξσο 
έλα κηθξό ηκήκα ηεο νδνύ Γ. Παπαλδξένπ, γηα λα απνηξαπεί έηζη θάζε ελδερόκελν 
δηακπεξώλ θηλήζεσλ θαη λα επηηεπρζεί αθόκα κεγαιύηεξνο βαζκόο ελνπνίεζεο ησλ 
εθαηέξσζελ ηνπ δξόκνπ πεδνδξνκίσλ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ θεληξηθνύ 
δεκόζηνπ ρώξνπ ζηάζεο θαη αλαςπρήο, ελόο λένπ «Σνπόζεκνπ» γηα ην Γήκν Εσγξάθνπ. 

 

 

Δηθόλα 6α. Ζ έθηαζε κπξνζηά από ην ΗΚΑ κπνξεί λα γίλεη έλαο ππέξνρνο δεκόζηνο ρώξνο κε 
ηελ ζεκεηαθή πεδνδξόκεζε ηεο Γ.Παπαλδξένπ θαη κηα ήπηα αλάπιαζε-ελνπνίεζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ. 

 

 

Δηθόλα 6β. Έμππλεο θαη νηθνλνκηθέο ιύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέωλ 
δεκόζηωλ ρώξωλ (Γαλία) 
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Ζ εθηξνπή ηεο δηακπεξνύο θπθινθνξίαο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ιεσθνξεηαθώλ γξακκώλ πξνο 
ηελ νδό Παπαδηακαληνπνύινπ δελ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηε γεληθόηεξε 
θπθινθνξία, θαζώο ε νδόο Παπαδηακαληνπνύινπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη θαηάιιεια 
ζρεδηαζκέλε γηα λα εμππεξεηεί πνιύ κεγαιύηεξνπο θόξηνπο απ’ όηη ζήκεξα. Δπίζεο, 
δηαζέηεη θαηαιιειόηεξε ράξαμε από ηελ νδό Γ. Παπαλδξένπ, πνπ εκθαλίδεη κηα πεξηζζόηεξν 
νθηνεηδή πνξεία θαη «ζηξαγγαιίδεη» ηελ θίλεζε ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ αξζξσηώλ. 

 

 

Δηθόλα 7. Σν πιάηνο ηεο νδνύ Παπαδηακαληνπνύινπ θαη ε ελδηάκεζε λεζίδα επλννύλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο ωο θύξηαο νδνύ θπθινθνξίαο. 

 

Με ηελ εθηξνπή ηεο δηακπεξνύο θπθινθνξία ζηελ νδό Παπαδηακαληνπνύινπ, ε Γ. 
Παπαλδξένπ ζα κπνξεί πιένλ λα εμππεξεηεί κε επάξθεηα ηηο ηνπηθέο θηλήζεηο πξόζβαζεο 
θαη ζηάζκεπζεο θαη λα γίλεη πην θηιηθή γηα ηνλ πεδό θαη ηνλ πνδειάηε. Δπίζεο, ζα κπνξέζεη 
λα αλαθνπθηζηεί ζηαδηαθά από έλα πνζνζηό ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ηδηαίηεξα απηώλ πνπ 
δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα ζηελ θίλεζε ησλ πεδώλ ζηηο δηαζηαπξώζεηο ησλ νδώλ. Οη ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ από ηα ζεκεία αλάπιαζεο ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ, κπνξνύλ λα απνθαηαζηαζνύλ κε θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
νδνζηξώκαηνο ησλ ππόινηπσλ νδώλ κε αιιαγή δηάηαμεο ζε ππό γσλία (45ν, 60 ν, 90 ν). 
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Δηθόλα 8. Γηαπιάηπλζε πεδνδξνκίωλ ζηηο δηαζηαπξώζεηο ηωλ νδώλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε δηέιεπζε ηωλ πεδώλ (ΖΠΑ). 

 

Παξάιιεια κε ηηο κεγάιεο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο νδνύο Παπαδηακαληνπνύινπ θαη 
Γ.Παπαλδξένπ ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο εμνξζνινγηζκόο ηεο θπθινθνξίαο ζηηο κεηαμύ 
ηνπο νδνύο (ηύξσλ θαη Γεηλνκάρεο), όπσο θαη κηα ήπηα παξέκβαζε ζηηο θαηεπζύλζεηο ησλ 
νδώλ λόηηα ηεο Γ.Παπαλδξένπ (Γακαζίππνπ, Δπξπλόκεο, Εελνδόηνπ), πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξνύλ λα εθηεινύληαη όιεο νη απαηηνύκελεο θηλήζεηο πξόζβαζεο κε αζθάιεηα θαη 
ιεηηνπξγηθόηεηα. 

 

Δηθόλεο 9, 10. Οη νδνί ηύξωλ θαη Γεηλνκάρεο ζα πξέπεη λα κνλνδξνκεζνύλ θαη λα 
αλαδηακνξθωζνύλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιύηεξα κέζα ζην λέν ζπγθνηλωληαθό πιαίζην. 
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Σέινο, κηα κηθξή αλαδηακόξθσζε ηνπ θόκβνπ Γ.Παπαλδξένπ-Ούισθ Πάικε-Παπάγνπ, 
θπξίσο ζηελ πξόζβαζε ηεο νδνύ Παπαδηακαληνπνύινπ-Γ.Παπαλδξένπ θαη ζηελ έμνδν ηεο 
Ούισθ Πάικε, ζα απαηηεζεί γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο δεμηάο ζηξνθήο ησλ νρεκάησλ πνπ 
πξνζέξρνληαη ζηνλ θόκβν από ηελ νδό Παπαδηακαληνπνύινπ θαη επηζπκνύλ λα 
θαηεπζπλζνύλ πξνο Παγθξάηη-Καηζαξηαλή κέζσ Ούισθ Πάικε (βι. ζρέδην ζην ηέινο). 

Οη αλαπιάζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ θπθινθνξηαθή ππνβάζκηζε/ηηζάζεπζε (traffic 
calming) ηεο Γ.Παπαλδξένπ θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε κείδνλα δεκόζην ρώξν ηνπ Γήκνπ 
Εσγξάθνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιάβνπλ θαη παξεκβάζεηο ζηελ πιαηεία Μεξθάηε, όπσο θαη ζηα 
λόηηα πεδνδξόκηα ηεο νδνύ, έηζη ώζηε λα πινπνηεζεί κηα επξύηεξε αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ 
ρώξνπ ηεο πεξηνρήο θαη κηα ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ, ηα νπνία ζήκεξα 
εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλα θαη ππνβαζκηζκέλα.  

 

 

Δηθόλα 11. Ζ πιαηεία Μεξθάηε ζα πξέπεη λα αλαπιαζζεί κε ήπηα κέζα θαη ρωξίο πεξηνξηζκό 
ηνπ πξαζίλνπ, έηζη ώζηε λα ελνπνηεζεί κε ηνλ ππόινηπν δεκόζην ρώξν, λα γίλεη αζθαιέζηεξε 
θαη πην ρξήζηκε γηα ηνπο θαηνίθνπο. Κάζε ινγηθή γηα θαηαζθεπή ππόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο 
ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί. 

 

Οη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θπθινθνξηαθήο θαη πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
είλαη νη αθόινπζεο. 
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ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε «Α», πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ελόο εθηεηακέλνπ δηθηύνπ νδώλ 
ήπηαο θπθινθνξίαο (woonerf), κε ραξαθηεξηζηηθά παξόκνηα κε ησλ νδώλ Παπιάηνπ θαη 
Γακαζίππνπ ζην ύςνο ηεο πιαηείαο Οιπκπηνλίθνπ θαξιάηνπ. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη: 

 ε κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ ηύξσλ γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε ππό γσλία ζηάζκεπζε θαη λα 
ηεξκαηηζηνύλ ηα θαηλόκελα κπινθαξίζκαηνο ηεο νδνύ θαηά ηε ζπλάληεζε δύν αληίζεηα 
θηλνύκελσλ νρεκάησλ 

 ε ζηέλσζε ησλ νδώλ ζε πιάηνο 4,00 κ max, ώζηε λα κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα θαη λα 
απνηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε ζηάζκεπζε θαη ην δηπινπαξθάξηζκα 

 ε δηακόξθσζε εηδηθώλ εζνρώλ ζηάζκεπζεο θαη θνξηνεθθόξησζεο, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ  

 ε άξζε ηεο επζπγξακκίαο ησλ νδώλ έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο ηαρύηεηαο 

 ε δηαζθάιηζε ησλ δηαδξόκσλ θίλεζεο ησλ πεδώλ, κε πξνζζήθε ζηνηρείσλ αζηηθνύ 
εμνπιηζκνύ (θνισλάθηα, παγθάθηα, θπηεύζεηο θηι) 

 ε επίζηξσζε ηεο νδνύ κε θπβόιηζνπο θαη ε αλύςσζή ηεο ζην ίδην επίπεδν κε ην 
πεδνδξόκην 

 κηα γεληθόηεξε αλάπιαζε ησλ νδώλ, ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ όκνξσλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ (πρ πι. Μεξθάηε), ώζηε λα πξνθύςεη έλαο εληαίνο δεκόζηνο ρώξνο κε 
αλαβαζκηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
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ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε «Β» πξνηείλεηαη επηπιένλ ε πεδνδξόκεζε ηκήκαηνο ηεο νδνύ 
Γ.Παπαλδξένπ (από Γακαζίππνπ έσο Εελνδόηνπ), κε πιήξε απαγόξεπζε εηζόδνπ ΗΥ 
νρεκάησλ θαη δηακόξθσζε εζνρήο θνξηνεθθόξησζεο ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ 
Γ.Παπαλδξένπ θαη Εελνδόηνπ γηα δύν θνξηεγά. 

Με ηνλ ηξόπν απηό ελνπνηείηαη απνηειεζκαηηθόηεξα ην βόξεην κε ην λόηην πεδνδξόκην ηεο 
νδνύ Γ.Παπαλδξένπ, δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ πνιύ αμηόινγν δεκόζην ρώξν κε 
αλαβαζκηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πάλσ αθξηβώο ζην ζηαπξνδξόκη ησλ ξνώλ πεδώλ. 

Ζ Γακαζίππνπ ζα πξέπεη λα κνλνδξνκεζεί πξνο ην λόην θαη ε ηύξσλ πξνο βνξξά, ελώ ζα 
πξέπεη λα δηαλνηρζεί θαη λα νξηνζεηεζεί ε αλαζηξνθή από ηε Γακαζίππνπ πξνο ηε 
Εελνδόηνπ. 

Ζ ιύζε απηή απνηξέπεη πιήξσο ηελ δηακπεξή θπθινθνξία κέζσ ηεο Γ.Παπαλδξένπ, 
δηαηεξώληαο όκσο πιήξσο ηε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πεξηνίθσλ θαη ησλ 
θαηαζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. 
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Ζ ελαιιαθηηθή ιύζε «Γ» πξνζνκνηάδεη κε ηελ ιύζε «Β», κε ηε δηαθνξά πσο ε αλαζηξνθή 
από ηε Γακαζίππνπ πξνο ηε Εελνδόηνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηνπηθή αληηδξόκεζε ηεο 
Δπξπλόκεο, ηεο Γακαζίππνπ θαη ηεο Εελνδόηνπ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλεηαη θαη ζπληνκεύεηαη ε πξόζβαζε ζηελ νδό Θενδάκαληνο θαη 
ηελ πιαηεία Μεξθάηε, ελώ δπζρεξαίλνληαη νη δηακπεξείο θηλήζεηο θαηά κήθνο ηεο νδνύ 
Γακαζίππνπ. 

 

Σόζν ε ιύζε «Β», όζν θαη ε ιύζε «Γ», κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή νδώλ 
ήπηαο θπθινθνξίαο ή όρη, εθηόο από ην ηκήκα ηεο νδνύ Γ.Παπαλδξένπ ην νπνίν 
πεδνδξνκείηαη πιήξσο θαη νπζηαζηηθά απηό επηηπγράλεη ηελ εθηξνπή ηεο δηακπεξνύο 
θπθινθνξίαο ζηελ Παπαδηακαληνπνύινπ. 

ηε ιύζε «Α», ε δηακόξθσζε όισλ ησλ πξνηεηλόκελσλ νδώλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο είλαη 
ππνρξεσηηθή, θαζώο δελ πξνηείλνληαη άιια κέζα εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο. 

Όιεο νη άιιεο νδνί ηεο πεξηνρήο δηαηεξνύλ ην ζεκεξηλό ηνπο ξόιν. 

Έλα ηέηνην Έξγν ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ππόδεηγκα/«πηιόην» θαη γηα άιιεο 
παξεκβάζεηο πνπ έρεη αλάγθε ν Γήκνο Εσγξάθνπ, γηα ηηο νπνίεο ε νκάδα καο ζα κπνξνύζε 
λα δηαηππώζεη πξνηάζεηο κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ ή άιινπ ηνπηθνύ θνξέα. 
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