Κσκλοθοριακή μελέηη ηοσ εθικηού και ηων επιπηώζεων ηης ανάπλαζης ηης περιοτής
ζσνάνηηζης ηων Παλαιολόγοσ και Λσκούργοσ και ηης δημιοσργίας ανοικηού
κένηροσ εμπορίοσ (open mall) ζηην Σπάρηη
Α. Ανάλσζη σθιζηάμενης καηάζηαζης οδών Παλαιολόγοσ-Λσκούργοσ και παροσζίαζη
προηεινόμενης λύζης
Η αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ζπλάληεζεο ηων Παλαιολόγοσ και Λσκούργοσ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
μεθίλεκα ελφο έξγνπ πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί ζηελ Σπάξηε ψζηε λα γίλεη κηα πφιε βηψζηκε,
πγηήο, παξαγσγηθή, πνπ ζα πξνβάιιεη ηελ ηζηνξηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη ζα πξνζειθχεη επηζθέπηεο.
Σχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε νδφο Παιαηνιφγνπ απνηειεί
πξσηεχνπζα αξηεξία. Τν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Λπθνχξγνπ έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία ελψ ην
δπηηθφ ηκήκα δεπηεξεχνπζα ζεκαζία. Ο Φάξηεο 1 παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε ηεξάξρεζε ηνπ
αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Σπάξηεο ηεο κειέηεο «θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο
θεληξηθέο νδνχο ηεο Σπάξηεο θαη ινηπέο επεξεαδφκελεο νδνχο» πνπ εθπνλήζεθε πξηλ απφ 3,5 ρξφληα..
Δπίζεο ζην θεθάιαην ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ίδηαο κειέηεο έρεη αλαθεξζεί φηη ν φγθνο ησλ
δηακπεξψλ ξνψλ απφ βνξξά πξνο λφην (θαη αληίζηξνθα) είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε
ησλ φγθν ησλ ξνψλ απφ ηελ αλαηνιή πξνο ηε Γχζε (θαη αληίζηξνθα). Απηφ απνδεηθλχεηαη ζηνλ
Φάξηεο 1 φπνπ νη ζπλνιηθνί θφξηνη ησλ θεληξηθψλ θφκβσλ πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο
Παιαηνιφγνπ είλαη κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε άιινπο θεληξηθνχο θφκβνπο.
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Φάξηεο 1: Υθηζηάκελε ηεξάξρεζε αζηηθνχ δηθηχνπ θαη θπθινθνξηαθφο θφξηνο αλά θφκβν

Σήκεξα, ζην ζεκείν ηνπ θφκβνπ ησλ νδψλ Παιαηνιφγνπ θαη Λπθνχξγνπ, ε πξψηε δηαζέηεη κηα
ισξίδα αλά θαηεχζπλζε θαη κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζηηθή λεζίδα. H ζηάζκεπζε παξά ηελ νδφ
επηηξέπεηαη ζε ζπλερείο δψλεο ηφζν δεμηά ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο φζν θαη ζηελ θεληξηθή λεζίδα ε
νπνία γηα απηφλ ηνλ ιφγν δηαθφπηεηαη ζπρλά απφ ηελ εγθάξζηα ζηάζκεπζε. Τν κεγάιν πιάηνο ησλ
ισξίδσλ θπθινθνξίαο (κεγαιχηεξν απφ 4 m) επλνεί ζήκεξα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε
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(«δηπινπαξθάξηζκα»). Άιισζηε ιφγσ ηεο θεληξηθφηεηαο θαη ηεο εκπνξηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ε
δήηεζε γηα ζηάζκεπζε είλαη πςειή θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Η χπαξμε λφκηκεο θαη παξάλνκεο
ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε πνιιψλ ζρεηηθψλ ειηγκψλ απφ απηνθίλεηα πνπ
ζηαζκεχνπλ ή απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε ζηάζκεπζήο ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ δίλεηαη απφ
ην Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000), ε ξνή θνξεζκνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ειηγκψλ γηα ζηάζκεπζε αλά ψξα. Με άιια ιφγηα, ε κέγηζηε θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο
νδνχ Παιαηνιφγνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ειηγκνχο ζηάζκεπζεο. Παξάιιεια ειαηηψλεηαη θαη
ε κέζε ηαρχηεηα ηεο κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο, θαζψο ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα πεξηνξίδνπλ
ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ πιάηνο ηεο νδνχ θαη εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ ζηνλ θφκβν θαη
ζηηο δηαβάζεηο ησλ πεδψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε πθηζηάκελε ξνή θνξεζκνχ ησλ
ξεπκάησλ ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ, πνπ έρνπλ θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θφκβν πνπ κειεηάηαη,
ππνινγίδεηαη ζηα 1434 νρήκαηα αλά ψξα (veh/h). Σηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη ε παξνχζα
δηακφξθσζε ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ θαη ηνπ θφκβνπ κειέηεο γεληθά.
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Οδός Παλαιολόγοσ

Δηθφλα 1: Παξνχζα δηακφξθσζε θφκβνπ κειέηεο. Πεγή: Google Earth
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Δηθφλα 2: Γηακφξθσζε θφκβνπ κειέηεο φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε «Μειέηεο Αλάπιαζε Κέληξνπ Σπάξηεο». Πεγή: Κίδεο
Αξρηηεθηνληθή ΑΔ

Με βάζε ηελ πξφηαζε ηεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Κίδεο Αξρηηεθηνληθή ΙΚΔ, ε θεληξηθή
λεζίδα ζην κειεηψκελν ηκήκα ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ θαηαξγείηαη. Δπίζεο ζεζκνζεηνχληαη ζέζεηο
ζηάζκεπζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία δεμηά ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο, ελψ απηέο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο
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νδνχ θαηαξγνχληαη, αθνχ νη δχν ισξίδεο κεηαηίζεληαη ζηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ θαη κεηαμχ ηνπο
εθάπηνληαη . Τν γεγνλφο απηφ ζα ζπλδξάκεη ζεηηθά ζηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο νδνχ. Απφ ηελ
άιιε, ην πιάηνο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο πεξηνξίδεηαη ζηα 3.5 m, ελψ ην φξην ηαρχηεηαο νξίδεηαη
ζε 30 km/h. Τα δχν ηειεπηαία εθηηκάηαη φηη δελ ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ
θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε παξάλνκε θαη λφκηκε
ζηάζκεπζε παξά ηελ νδφ ζήκεξα κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ πιάηνο ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο.
Σπλεπψο κε βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ε ξνή θνξεζκνχ κεηά ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο νδνχ
Παιαηνιφγνπ ππνινγίδεηαη ζηα 1477.5 veh/h, κεγαιχηεξε θαηά 43.5 veh/h ζε ζρέζε κε ηελ
πθηζηάκελε, παξφηη ην πιάηνο ηεο νδνχ κεηψλεηαη. Σηελ Δηθφλα 2 παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην
αλακφξθσζεο ηνπ κειεηψκελνπ ηκήκαηνο ηεο Παιαηνιφγνπ.
Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηακφξθσζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληθή
κειέηε δελ αιιάδεη ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο νδηθήο ππνδνκήο. Καη ζηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη ζηελ πξνηεηλφκελε ιχζε δηαηίζεληαη ζηε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία κία ισξίδα αλά
θαηεχζπλζε. Βέβαηα κπνξεί απφ πιεπξάο γεσκεηξίαο πθηζηάκελε θαη πξνηεηλφκελε ιχζε λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ ίδηα ππνδνκή γηα ηε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία, φκσο απφ πιεπξάο ιεηηνπξγίαο
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Σηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε ξνή θνξεζκνχ είλαη κηθξφηεξε ηεο ξνήο
θνξεζκνχ ηεο πξνηεηλφκελεο δηφηη νη ειηγκνί ζηαζκεχζεσλ πξνθαινχλ ζπλερείο εκπινθέο. Η
ζηάζκεπζε ζηελ πξνηεηλφκελε ιχζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαη απηφ
αθνξά θπξίσο ηκήκα ηεο πξσηλήο πεξηφδνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο.
Αλάιπζε ζηξέθνπζσλ θηλήζεσλ θφκβνπ νδψλ Παιαηνιφγνπ-Λπθνχξγνπ
Με βάζε ηελ παξνχζα δηακφξθσζε, ε θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο νδνχ Λπθνχξγνπ εμαξηάηαη απφ
ηνλ θφξην ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ, θαζψο ηα νρήκαηα επί ηεο
Λπθνχξγνπ παξαρσξνχλ
πξνηεξαηφηεηα ζηα νρήκαηα επί ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ. Οπφηε ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγία
ηνπ θφκβνπ εηδηθφηεξα ψζηε λα εμαρζνχλ έγθπξα ζπκπεξάζκαηα.
Η θπξηφηεξε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νδφ απηή είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ισξίδσλ
ζηάζκεπζεο απφ ισξίδεο πνδειάηνπ κνλήο θαηεχζπλζεο. Δζηηάδνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζφπεδνπ
απηνχ θφκβνπ, παξαηεξείηαη φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε παξφηη ν αξηζκφο ησλ
εθηεινχκελσλ θηλήζεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάινο (ζπλνιηθά 12) θαη νη θφξηνη είλαη ζπγθξηηηθά πςεινί.
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Οδός Παλαιολόγοσ

Δηθφλα 3: Σθαξίθεκα ζηξέθνπζσλ θηλήζεσλ
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Αλαιπηηθά, νη θηλήζεηο απηέο είλαη:













Κίλεζε 1: Απφ Αξρηδάκνπ πξνο Τσλ 118 (δεμηά ζηξνθή απφ δεπηεξεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 2: Απφ Αξρηδάκνπ πξνο Λεσλίδνπ (επζεία θίλεζε επί ηεο δεπηεξεχνπζαο νδνχ)
Κίλεζε 3: Απφ Αξρηδάκνπ πξνο Όζσλνο Ακαιίαο (αξηζηεξή ζηξνθή απφ δεπηεξεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 4: Απφ Όζσλνο Ακαιίαο πξνο Αξρηδάκνπ (δεμηά ζηξνθή απφ πξσηεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 5: Απφ Όζσλνο Ακαιίαο πξνο Τσλ 118 (επζεία θίλεζε επί ηεο πξσηεχνπζαο νδνχ)
Κίλεζε 6: Απφ Όζσλνο Ακαιίαο πξνο Λεσλίδνπ (αξηζηεξή ζηξνθή απφ πξσηεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 7: Απφ Λεσλίδνπ πξνο Όζσλνο Ακαιίαο (δεμηά ζηξνθή απφ δεπηεξεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 8: Απφ Λεσλίδνπ πξνο Αξρηδάκνπ (επζεία θίλεζε επί ηεο δεπηεξεχνπζαο νδνχ)
Κίλεζε 9: Απφ Λεσλίδνπ πξνο Τσλ 118 (αξηζηεξή ζηξνθή απφ δεπηεξεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 10: Απφ Τσλ 118 πξνο Λεσλίδνπ (δεμηά ζηξνθή απφ πξσηεχνπζα νδφ)
Κίλεζε 11: Απφ Τσλ 118 πξνο Όζσλνο Ακαιίαο (επζεία θίλεζε επί ηεο πξσηεχνπζαο νδνχ)
Κίλεζε 12: Απφ Τσλ 118 πξνο Αξρηδάκνπ (αξηζηεξή ζηξνθή απφ πξσηεχνπζα νδφ)

Σηνλ θφκβν κειέηεο ππάξρνπλ 4 ζεκεία κεξηζκνχ θαη 4 ζεκεία ζπκβνιήο. Οη 12 απηέο θηλήζεηο
εκπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζπλνιηθά 8 ζεκεία ηνκήο. Σήκεξα, ζε θαλέλα απφ ηνπο δχν δξφκνπο
δελ ππάξρνπλ απνθιεηζηηθέο ισξίδεο δεμηάο ε αξηζηεξήο ζηξνθήο. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο
παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην ηεο Δηθφλα 4. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα απινπνηεκέλε
αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βνεζά ηε κειέηε ησλ θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ.

Δηθφλα 4: Παξνπζίαζε ζεκείσλ ηνκήο, κεξηζκνχ θαη ζχγθιηζεο ζηνλ θφκβν κειέηεο (ζθαξίθεκα)

Έλαο θπθιηθφο θφκβνο ράξηο ζηε κνξθή ηνπ εμαιείθεη ηηο ηνκέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θηλήζεσλ ηεο
κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο. Απηφ πξνθαλψο ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαζψο νη ηνκέο
αληηζηνηρνχλ ζηηο πην επηθίλδπλεο ζπλαληήζεηο θηλήζεσλ. Οη ζπκβνιέο θαη νη κεξηζκνί είλαη πνιχ πην
νκαιέο ζπλζέζεηο. Όκσο ε εγθαηάζηαζε ελφο εμσηεξηθνχ δαθηπιίνπ θίλεζεο πνδειάησλ γχξσ απφ
ηνλ θπθιηθφ θφκβν δεκηνπξγεί λέα ζεκεία ηνκήο ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ πξνζβάζεσλ. Σηηο
δηαβάζεηο απηέο ε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία νθείιεη λα παξαρσξεί πξνηεξαηφηεηα. Οη πνδειάηεο
θηλνχληαη κφλν αξηζηεξφζηξνθα επί ηνπ εμσηεξηθνχ θχθινπ.
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Δηθφλα 5: Παξνπζίαζε ζεκείσλ ηνκήο, κεξηζκνχ θαη ζχγθιηζεο κεηά ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ κειέηεο
(ζθαξίθεκα)

Υπνινγηζκφο θαζπζηεξήζεσλ θφκβνπ νδψλ Παιαηνιφγνπ-Λπθνχξγνπ
Σεκεηψλεηαη φηη σο πξνο ηνπο θφξηνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ζηε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο πνπ ζα πξνθαινχζαλ αιιαγέο θαη ζηηο θπθινθνξηαθέο θνξηίζεηο ηνπ
δηθηχνπ, εθηηκάηαη φηη κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζηηο κεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο. Οη
θπθινθνξηαθέο κειέηεο πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία άιισλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ πξηλ
απφ πνιχ κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα.. Γηα ηελ παξαπάλσ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο
θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο, δειαδή 8:00-9:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00
θαη 19:00-20:00. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 14:00-15:00 θαηαγξάθεθε ν κέγηζηνο θπθινθνξηαθφο
θφξηνο ίζνο κε 2144 νρήκαηα αλά ψξα (Φάξηεο 1). Δηδηθφηεξα ζηνλ θφκβν Παιαηνιφγνπ/Λπθνχξγνπ
θαηαγξάθεθαλ πςειφηεξνη θφξηνη ζε ζρέζε κε ηνπο θφξηνπο ζε νπνηνδήπνηε άιινπ θφκβνπ
θεληξηθψλ νδψλ. Με βάζε ηνπο θφξηνπο ψξαο αηρκήο πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ππνινγηζκφο ησλ
κέζσλ θαζπζηεξήζεσλ.
Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6, ζηα ξεχκαηα ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ θαηαγξάθεθαλ θφξηνη
κεγαιχηεξνη απφ 750 νρήκαηα αλά ψξα. Τν γεγνλφο απηφ εκπνδίδεη ηηο θπθινθνξηαθέο ξνέο απφ ηελ
νδφ Λπθνχξγνπ θαζψο νη νδεγνί ζε απηήλ νθείινπλ λα παξαρσξνχλ πξνηεξαηφηεηα ζηα θηλνχκελα
νρήκαηα επί ηεο Παιαηνιφγνπ. Σεκεηψλεηαη φηη ν θφξηνο ζηε Λπθνχξγνπ είλαη ζαθψο κηθξφηεξνο
απηνχ ηεο Παιαηνιφγνπ δηφηη ε κελ Παιαηνιφγνπ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε βνξξά-λφηνπ πνπ ζπλδέεη
απξφζθνπηα ηελ Τξίπνιε κε ην Γχζεην, ελψ ε εγθάξζηα θαηεχζπλζε δχζεο – αλαηνιήο έρεη κηθξή
αλάπηπμε δηφηη εγθισβίδεηαη κεηαμχ Πάξλσλα θαη Ταυγέηνπ.
Παξαηεξήζεθε φηη ηα πνζνζηά ησλ αξηζηεξψλ θηλήζεσλ απφ ηελ νδφ Λπθνχξγνπ πξνο ηελ νδφ
Παιαηνιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειά, δειαδή αληηζηνηρνχλ ζην 30% πεξίπνπ επί ηνπ ζπλνιηθνχ
θφξηνπ ηεο θάζε πξφζβαζεο. Σε έλα ηζφπεδν θφκβν ρσξίο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, νη αξηζηεξέο
θηλήζεηο απφ ηελ δεπηεξεχνπζα νδφ (θηλήζεηο 3 θαη 9) είλαη απηέο πνπ εκπνδίδνληαη πεξηζζφηεξν
θαζψο δηαζηαπξψλνληαη κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ άιισλ θηλήζεσλ ηνπ θφκβνπ. Η κε χπαξμε
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απνθιεηζηηθήο ισξίδαο γηα ηελ αξηζηεξή θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο κέζεο
θαζπζηέξεζεο ζηηο πξνζβάζεηο ηεο νδνχ Λπθνχξγνπ Δηδηθφηεξα ππνινγίζηεθε φηη απηή μεπεξλά ηα
50 sec θαη κπνξεί λα αγγίμεη ηα 100 s θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. Σπλεπψο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαηά
ΗCM είλαη ην ρακειφηεξν δπλαηφ δειαδή F. Σηελ νδφ Παιαηνιφγνπ κφλν νη αξηζηεξέο θηλήζεηο
εκπνδίδνληαη απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ αληίζεηνπ ξεχκαηνο ηεο. Η κέζε θαζπζηέξεζε κε βάζε ηνπο
θφξηνπο πνπ κεηξήζεθαλ θαη ηηο ξνέο θνξεζκνχ πνπ ππνινγίζηεθαλ πξηλ δελ μεπεξλά ηα 5 sec, νπφηε
ην επίπεδν εμππεξέηεζεο είλαη Α. Με βάζε ηελ πθηζηάκελε δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ, ε ζπλνιηθή
κέζε θαζπζηέξεζε θηλείηαη κεηαμχ 25 θαη 35 sec θαηά ηηο ψξεο αηρκήο νπφηε ην επίπεδν
εμππεξέηεζεο είλαη D.

Δηθφλα 6: Υθηζηάκελνη θπθινθνξηαθνί θφξηνη αλά θίλεζε (ζθαξίθεκα)

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξνηεηλφκελε ιχζε αμηνπνηήζεθαλ νη θφξηνη πνπ
κεηξήζεθαλ ην 2016, θαηά ηελ ψξα αηρκήο. Βέβαηα ηφηε δελ ιήθζεθε ππφςε ν θφξηνο πνδειάησλ ζε
πνδειαηφδξνκνπο θαζψο ε δηακφξθσζε, φπσο θαη ζήκεξα, δελ πεξηιάκβαλε ηέηνηα ππνδνκή. Η
πξνηεηλφκελε ιχζε ηνπο πξνβιέπεη θαη αλ φλησο ε εμεηαδφκελε αλάπιαζε θαζψο θαη νη αλαπιάζεηο
πνπ ζα αθνινπζήζνπλ επηηχρνπλ έλαο αξηζκφο θαηνίθσλ λα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί πνδήιαην ηφηε
ζα έρνπλ κηα επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ, φπσο επίζεο ζα έρεη επίδξαζε θαη ε αχμεζε ησλ
δηειεχζεσλ πεδψλ απφ ηηο δηαβάζεηο. Όζν ε πφιε ζα γίλεηαη πην θηιηθή, βηψζηκε, παξαγσγηθή θαη πην
δσληαλή νηθνλνκηθά, ππνδερφκελε πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο είλαη πξνθαλέο φηη ηφζν ε
κεραλνθίλεηε θπθινθνξία ζηελ Παιαηνιφγνπ ζα απνθηά ππνδεέζηεξε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο σο
δηακπεξνχο αξηεξίαο πξννξηδφκελεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ππεξαζηηθψλ ξνψλ ζα πεξηνξίδεηαη.
Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη φηη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πξνζβάζεσλ απφ ηε
Λπθνχξγνπ ζηελ Παιαηνιφγνπ ζα βειηησζεί απφ F ζε C κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε. Σπγθεθξηκέλα, νη
κέζεο θαζπζηεξήζεηο ζην δξφκν απηφ δελ ζα μεπεξλνχλ ηα 25 sec. Απφ ηελ άιιε, ην επίπεδν
εμππεξέηεζεο ηεο νδνχ Παιαηνιφγνπ ζα κεησζεί απφ Α ζε Δ, θαζψο πιένλ νη θηλήζεηο ηεο
Παιαηνιφγνπ ζα έρνπλ ηελ ίδηα πξνηεξαηφηεηα κε απηέο ηεο Λπθνχξγνπ. Σηνπο θπθιηθνχο θφκβνπο νη
ξνέο εηζφδνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ εζσηεξηθψλ ξνψλ εθηφο αλ επηιεγεί λα ηνπνζεηεζεί
ζήκα παξαρψξεζεο πξνηεξαηφηεηαο («αλάπνδν ηξίγσλν) ζηηο πξνζβάζεηο εηζφδνπ. Σε απηή ηελ
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πεξίπησζε ππάξρεη αληηζηξνθή ησλ επηπέδσλ πξνηεξαηφηεηαο. Σπλνιηθά, Τν επίπεδν εμππεξέηεζεο
ζπλνιηθά ηνπ θφκβνπ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα νη θαζπζηεξήζεηο
ζα δηακνηξαζηνχλ ηζφπνζα ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο εθφζνλ ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο παξακείλεη
ακεηάβιεηνο.

Δηθφλα 7: Κπθινθνξηαθνί θφξηνη αλά θίλεζε κεηά ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη κηθξή ε πηζαλφηεηα νη θπθινθνξηαθνί θφξηνη λα
παξακείλνπλ ζηαζεξνί κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, δηφηη ε δήηεζε απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πφιεο λα κεηαθηλνχληαη κε ην απηνθίλεην εληφο ηνπ θέληξνπ ζα πεξηνξηζηεί. Αλάινγεο
ινγηθέο κε ηελ αλάπιαζε ηεο Παιαηνιφγνπ ζα εθαξκνζηνχλ πξννδεπηηθά θαη ζηνπο ππφινηπνπο
δξφκνπο ηεο πφιεο κε έκθαζε ζην ηεηξάπιεπξν Όζσλνο/Ακαιίαο-Αξρηδάκνπ-ΛεσλίδνπΘεξκνπχισλ/Τσλ 118. Οη ινγηθέο απηέο ζα ελζαξξχλνπλ θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο λα απνθεχγνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ απηνθίλεην, φζν γηα εθείλνπο πνπ έξρνληαη απφ ηα γχξσ ρσξηά ζα έρνπλ θάζε
ζπκθέξνλ λα αθήλνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θέληξνπ, ζηε ζπλέρεηα ζα πεξπαηνχλ ή
ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκφζηα ζπγθνηλσλία (ίζσο ζε ιίγα ρξφληα λα έρνπλ δξνκνινγεζεί 2-3
ιεσθνξεία κηθξά πνπ λα αλεβνθαηεβαίλνπλ ηελ Παιαηνιφγνπ). Ο πεξηνξηζκφο ησλ λφκηκσλ θαη
παξάλνκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο
πφιεο. Οη νδεγνί ζα απνθαζίζνπλ λα ζηαζκεχζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα λα πεξπαηήζνπλ.

Β. Κσκλοθοριακή μελέηη ηοσ εθικηού και ηων επιπηώζεων ηης δημιοσργίας ανοικηού κένηροσ
εμπορίοσ (open mall) ζηη Σπάρηη
Η δεκηνπξγία ηνπ open mall ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο θαη ηεο
θηλεηηθφηεηαο γεληθφηεξα ζην θέληξν ηεο Σπάξηεο. Σχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο πξνκειέηεο γηα ην
open mall, νη νδνί Βξαζίδνπ, Αγ Νίθσλνο, Γθνξηζνιφγνπ θαη Αγεζηιάνπ πξνηείλνληαη λα
αλαδηακνξθσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη αζθαιήο θίλεζε πεδψλ
θαη πνδειαηψλ εληφο ηεο δψλεο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 8, ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν πξνζβάζηκσλ
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δηαδξνκψλ ζα ζπλελψλεηαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο πεδφδξνκνπο ηεο Σπάξηεο. Δηδηθφηεξα, ν
πεδφδξνκνο ηεο νδνχ Κιενκβξφηνπ δηαζέηεη ζήκεξα ηδηαίηεξα πςειή εκπνξηθφηεηα. Παξάιιεια,
ππάξρεη ζχλδεζε θαη κε ηα νδηθά ηκήκαηα ησλ νδψλ Παιαηνιφγνπ θαη Λπθνχξγνπ, ηα νπνία, φπσο
έρεη αλαθεξζεί, πξφθεηηαη λα αλαδηακνξθσζνχλ. Οη αλαπιάζεηο απηέο ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ηεο
ειθπζηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ ηεο Σπάξηεο θαη ζα ην κεηαηξέςνπλ ζε κία πεξηνρή αξθεηά θηιηθή ζηηο
κεηαθηλήζεηο κε πνδήιαην ή κε πεξπάηεκα.

Οδός
Αγ.
Νίκω
νος

Οδός Βραζίδοσ

Οδός
Αγηζ
ιλάο
σ

Δηθφλα 8: Κεληξηθά νδηθά ηκήκαηα πξνο δηακφξθσζε

Οδός Βραζίδοσ

Δηθφλα 9: Πξφηαζε δηακφξθσζεο νδνχ Βξαζίδνπ

Σηα νδηθά ηκήκαηα πξνο δηακφξθσζε πξνηείλεηαη ε κείσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ε
ηξνπνπνίεζε ηεο ράξαμεο ηεο ισξίδαο θίλεζεο ηεο κεραλνθίλεηεο θπθινθνξίαο. Δηδηθφηεξα
εζσηεξηθά ησλ νδψλ open mall δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο αθηίλαο ζηγκνεηδήο θακπχιεο, νη νπνίεο
ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηαρπηήησλ θαη άξα ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θίλεζεο
πεδψλ θαη πνδειαηψλ. Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ ζα επεξεάζεη ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο
νδνχ, θαζψο ζήκεξα ην πιάηνο ησλ νδψλ ιφγσ θαη ηεο χπαξμεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλν. Φάξηο ζηε κείσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ ζα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ
ειηγκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά ψξα θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο
ηθαλφηεηαο ησλ νδψλ πξνο δηακφξθσζε Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηαρχηεηεο εληφο ησλ
νδψλ open mall δελ μεπεξλνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα 30 km/h, πνπ ζα είλαη θαη ην λέν φξην
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ηαρχηεηαο.. Παξάιιεια ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ησλ νδψλ Βξαζίδνπ, Αγεζηιάνπ, Αγ. Νίθσλνο θαη
Γθνξηζνιφγνπ αλακέλεηαη λα κεησζεί ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, θαζψο κεγάιν
πνζνζηφ νδεγψλ δηέξρνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλνπο νδνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ θάπνηα ζέζε
ζηάζκεπζεο πιεζίνλ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Με ηηο λέεο δηακνξθψζεηο νη κεηαθηλήζεηο κε
πεξπάηεκα ή πνδήιαην εληφο ηνπ θέληξνπ ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο ζηνλ θάηνηθν ή ηνλ
επηζθέπηε ηεο πφιεο.
Η αχμεζε πεδψλ ζηνπο παξαπάλσ δξφκνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα πεδνί λα δηαζρίδνπλ δηακπεξψο ην
νδφζηξσκα, πεξλψληαο ζην απέλαληη πεδνδξφκην, θαη άιινη λα πεξπαηνχλ ή λα ζηέθνληαη επί ηνπ
νδνζηξψκαηνο δηφηη πξνθαλψο ηα πιάηε ησλ πεδνδξνκίσλ δελ ζα επαξθνχλ. Ωζηφζν ε κείσζε ηνπ
νξίνπ ηαρχηεηαο εγγπάηαη φηη νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο ζα βειηησζνχλ αθνχ νη νδεγνί ζα μέξνπλ φηη
ζην Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ δελ ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη παξά κφλνλ κε ρακειή ηαρχηεηα θαη
ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ νξίνπ ηαρχηεηαο αιιά θαη ιφγσ ηεο ππθλήο παξνπζίαο πεδψλ.

Γ. Σσμπεράζμαηα
Αμίδεη εδψ λα ππνγξακκηζηεί φηη ε παξαπάλσ θπθινθνξηαθή κειέηε ηνπ 2016 θαηέιεμε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε Παιαηνιφγνπ κπνξεί λα πεδνδξνκεζεί. Πξνθαλψο γηα λα θαηαιήμεη ζε απηφ ην
ζπκπέξαζκα έιαβε ππφςε ηεο ην ππφινηπν νδηθφ δίθηπν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξαιάβεη ην
ζχλνιν ηνπ θφξηνπ πνπ δηεξρφηαλ απφ ηελ Παιαηνιφγνπ. Δηδηθφηεξα, απηφ πνπ είλαη επηζπκεηφ είλαη
λα κεηαηεζεί ε ζεκεξηλή ξνή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πφιεο. Ήδε ε δπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο
Σπάξηεο απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ππάξρεη, δίλεηαη απφ ηελ Οξζίαο Αξηέκηδνο θαη ηελ Πιαηαηψλ.
Σχληνκα ζα ππάξρεη θαη ν πεξηθεξεηαθφο ν νπνίνο ζα αλαπηχζζεηαη αλαηνιηθά ηνπ Δπξψηα.
Δπνκέλσο ν ζηφρνο θαη ηεο Σηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΣΒΑΚ) θαη θάζε
πνιηηηθήο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ελίζρπζεο ηεο ηζηνξηθήο θαη ζχγρξνλεο ηαπηφηεηαο ηεο
Σπάξηεο ζα είλαη λα κελ δηέξρεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηνκή
Παιαηνιφγνπ θαη Λπθνχξγνπ, κηα δηακπεξήο ξνή πνπ ρσξίδεη ηελ πφιε ζηα δχν, επεξεάδεη αξλεηηθά
ην πεξηβάιινλ ηεο, ιφγσ ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ, θαη πξνζδίδεη ζην θέληξν ηεο κηα άζρεκε εηθφλα εμ’
αηηίαο ηεο άλαξρεο ζηάζκεπζεο.
Σενάριο 2

Σενάριο 1

Οδός Λσκούργοσ

Οδός Λσκούργοσ
Οδό
ς
Παλ
αιο
λόγ
οσ

Οδό
ς
Παλ
αιο
λόγ
οσ

Φάξηεο 2: Βαζηθά ζελάξηα νξγάλσζεο θπθινθνξίαο φπσο πξνηείλνληαη απφ ηε «Μειέηε θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ
ζηηο θεληξηθέο νδνχο ηεο Σπάξηεο θαη ινηπέο επεξεαδφκελεο νδνχο»
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Η Σπάξηε είλαη κηα πφιε κε κεγάιε πζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο,
ζηνλ νπνίν νη επξσπατθέο πφιεηο, ηηο 2-3 ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρνπλ θάλεη ηεξάζηηα βήκαηα. Σήκεξα
ε αλάγθε λα πξνρσξήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξε δηφηη ε θιηκαηηθή
αιιαγή έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη κηα κεγάιε απεηιή γηα ηελ ηχρε ηνπ πιαλήηε θαη γηα θάζε ηνπηθή
θνηλσλία μερσξηζηά. Δηδηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ε Σπάξηε, κε ηελ ηφζν ζπνπδαία ηζηνξία ηεο,
αθέζεθε θαη θαηαιήθζεθε θάζε ρψξνο ηεο απφ ην απηνθίλεην, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη
ζήκεξα κηα εηθφλα πνπ δελ είλαη αληίζηνηρε ηεο ηαπηφηεηάο, απνζαξξχλεη ηνλ επηζθέπηε. Έλα πξψην
βήκα πξνο κηα Σπάξηε δηαθνξεηηθή πνπ πξνζειθχεη πεδνχο θαη πνδειάηεο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε
ηελ πινπνίεζε ηεο «Μειέηεο Αλάπιαζεο Κέληξνπ Σπάξηεο». Η πξνηεηλφκελε ιχζε δελ αιιάδεη ηελ
θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ηεο νδηθήο ππνδνκήο. Πξάγκαηη θαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζηελ
πξνηεηλφκελε ιχζε ε κεραλνθίλεηε θπθινθνξία δηαζέηεη κία ισξίδα αλά θαηεχζπλζε. Απηφ κφλν
πνπ αιιάδεη είλαη φηη νη ισξίδεο αληίζεηεο ξνήο ζπγθιίλνπλ ζην θέληξν ηεο δηαηνκήο θαη εθάπηνληαη.
Με ηε ιχζε απηή θαηαξγείηαη έηζη ε θεληξηθή λεζίδα πνπ θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο επηθάλεηάο ηεο
θαηαιακβάλεηαη απφ απηνθίλεηα πνπ ζηαζκεχνπλ. Γεληθφηεξα πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε ηεο
ζηάζκεπζεο ζηελ Παιαηνιφγνπ θαη ε δηαηήξεζε κφλν θάπνησλ ζέζεσλ γηα ζηάζε ησλ νρεκάησλ
ηξνθνδνζίαο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα φηη νη ειηγκνί πνπ γίλνληαη απφ απηνθίλεηα πνπ
ζηαζκεχνπλ ή απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε ζηάζκεπζήο ηνπο ζα πάςνπλ λα παξεκπνδίδνπλ ηε ξνή
θαη απηή ζα δηεθπεξαηψλεηαη αλεηφηεξα.
Σρεηηθά κε ηε ξνή αμηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ πξν ηεηξαεηίαο γηα ηε «Μειέηε
θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο θεληξηθέο νδνχο ηεο Σπάξηεο θαη ινηπέο επεξεαδφκελεο νδνχο».
Τα δεδνκέλα δελ έρνπλ κεηαβιεζεί δηφηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο δελ έρνπλ
αιιάμεη. Απηφ πνπ ζα αιιάμεη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη άιισλ έξγσλ πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζή ηεο είλαη φηη ζα απμεζεί ην πεξπάηεκα θαη ην πνδήιαην ζηελ πφιε.
Σεκεηψλεηαη φηη απηφ είλαη πνπ νη θάηνηθνη θαη νη παξάγνληεο ηεο πφιεο επηζπκνχλ, δηφηη γλσξίδνπλ
φηη έηζη ζα εληαηηθνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη ζα απμεζνχλ νη επηζθέπηεο. Σχκθσλα κε ηελ
αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ ε κειέηε ηνπ 2016 θαηέιεμε φηη ε Παιαηνιφγνπ κπνξεί λα πεδνδξνκεζεί,
δηφηη ν θφξηνο πνπ δηέξρεηαη δηακπεξψο απφ ηελ θαξδηά ηεο Σπάξηεο δηα ηεο Παιαηνιφγνπ κπνξεί λα
αλαιεθζεί απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη λα παξαθάκπηεη ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο. Η πξνηεηλφκελε
ινηπφλ ιχζε απνηειεί έλα πνιχ ζπληεξεηηθφ ζελάξην απηνχ πνπ ζα κπνξνχζε θαη πξέπεη λα γίλεη
κειινληηθά ζηελ Παιαηνιφγνπ. Γελ ζα ππάξμεη αξλεηηθή ινηπφλ επίπησζε απφ απηφ, αιιά κφλνλ
νθέιε γηα ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.
Σρεηηθά κε ην Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ ε επηιεγείζα ιχζε λα εθάπηεηαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο
Παιαηνιφγνπ πνπ ζα αλαπιαζηεί είλαη πνιχ ζσζηή, δηφηη έηζη δεκηνπξγείηαη κηα κεγάιε πεξηνρή
αλάπιαζεο κε ρακειέο ηαρχηεηεο, κηθξή παξνπζία νρεκάησλ θαη πξνζπειάζηκε κε αζθάιεηα απφ ην
πνδήιαην. Οη δξφκνη πνπ ζπγθξνηνχλ ην Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ κε ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε
παξακέλνπλ αλνηθηνί ζηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη ζα εμππεξεηνχλ επίζεο ηελ ηξνθνδνζία ησλ
θαηαζηεκάησλ θαη ηηο αλάγθεο πξνζπέιαζεο ησλ θαηνίθσλ. Απηά είλαη πνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ
δξφκνη ζε θεληξηθέο πεξηνρέο φπνπ θαηνηθία θαη εκπφξην ζπλππάξρνπλ.

Θάλνο Βιαζηφο
Καζεγεηήο ΔΜΠ
Σπγθνηλσληνιφγνο – πνιενδφκνο
Μέινο ηεο νκάδαο εθπφλεζεο ηνπ ΣΒΑΚ ηεο Σπάξηεο
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