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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Συν/να  (στο  παράρτημα)  ακολουθεί  υπόμνημα  προτάσεων  συνδρομής  για  τη  βελτίωση  του

σχεδιασμού  εξυγίανσης  και  οργάνωσης  του  ΕΠΕ  Οινοφύτων.  Οι  προτάσεις  αυτές  αφορούν την

πρώτη προσέγγιση της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, επί των τεχνικών μελετών και των στοιχείων του

φακέλου που μας διαβιβάστηκαν με το σχετικό. Όπως και στο Παράρτημα επισημαίνεται,  οι εν

λόγω  προτάσεις  διατυπώθηκαν  υπό  την  επιφύλαξη  που  καταχωρείται  ως  προς  τη  δυνατότητα

πραγματικής αξιολόγησης των στοιχείων που μας διαβιβάστηκαν λόγω και του μοντέλου αρχείων

pdf, το οποίο είχαμε στη διάθεση μας. 

Με το παρόν υποβάλλουμε εκ νέου το αίτημα μας για τη χορήγηση των μελετών σε επεξεργάσιμη

μορφή,  προκειμένου  η  συμβολή  μας  να  είναι  πιο  εύκολη  και  κυρίως  πιο  δημιουργική  και

ουσιαστική,  ενόψει  της  επανεκτίμησης  των  δεδομένων  που  θα  συμπληρωθούν  ή  θα

επαναδιατυπωθούν,  μέχρι  και  την  περαίωση  των τεχνικών και  λοιπών μελετών του  ΕΠΕ,  όπως

επιβάλλεται για την κατάρτιση πλήρους φακέλου έγκρισης της επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα

επιθυμούσαμε, το διάστημα που ακολουθεί, να έχουμε μια πιο συχνή και ουσιαστική συνεργασία,

για όλα τα τεχνικά αντικείμενα της επένδυσης.

Με την ευκαιρία της παρούσης, ανεξαρτήτως των ανωτέρω και κατ’ εντολή της δημοτικής αρχής,

στην  τελική  εκδοχή  της  Πολεοδομικής  Οργάνωσης  του  ΕΠΕ,  εκτός  άλλων  για  τα  οποία

επιφυλασσόμεθα, θα επιθυμούσαμε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, τα παρακάτω θέματα:

1. Χωροθέτηση ζώνης περιμετρικού πρασίνου επαρκούς πλάτους (20 μ ενδεικτικά), σε όλο το

μήκος  της  περιμέτρου  του  ΕΠΕ,  για  την  δημιουργία  περιβαλλοντικού  φράγματος  της

βιομηχανικής περιοχής και την προστασία του εξωτερικού χώρου, κυρίως των οικιστικών

ζωνών και της αγροτικής γης.

2. Κατασκευή σημαντικών τεχνικών έργων υψηλής ασφάλειας και διασφάλιση υποδομών και

μέτρων  διαχείρισης  και  ελέγχου  των  ομβρίων  πριν  την  απόρριψη  τους  στον  Ασωπό

(πρόληψη).
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3. Επαρκές  σύστημα  –  δίκτυο  και  υποδομές  –  μέτρα  διαχείρισης  και  ελέγχου  των

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, ιδίως πριν την απόρριψη τους στον Ασωπό (πρόληψη).

Σαφές, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα και όροι λειτουργίας της ΜΚΑ. Επικουρικά

επισημαίνεται ότι, συνεκτιμώντας και τα δεδομένα της υπ΄ αριθ. 3943/2015 απόφασης ΣτΕ,

για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων επιβάλλεται να εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις

που  έχουν  συμφωνηθεί  στο  πλαίσιο  της  από  27/04/2017  Τετραμερούς  Συμφωνίας  και

αναφέρονται σ’ αυτήν, ιδίως στο εδαφ. 12 (α) της παρ.  V, σύμφωνα με το οποίο  «στην

τελική  φάση  του  σχεδιασμού  του  συστήματος  διαχείρισης  των  υγρών  αποβλήτων  θα

εξεταστούν και λύσεις που θα αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο επιβάρυνσης του Ασωπού ως

αποδέκτη,  με  την  εφαρμογή  των  πλέον  σύγχρονων  επιστημονικών  μεθοδολογιών  και

τεχνικών υποδομών που υιοθετούνται σε ανάλογες περιπτώσεις».

4. Σημαντική  διεύρυνση  πλάτους  υφιστάμενων  δημοτικών οδών,  για  την  διευκόλυνση  της

κυκλοφορίας των πολιτών της περιοχής.

Με βάση τα προηγηθέντα και  κυρίως τα αναφερόμενα στο Παράρτημα,  σχετικά με το επίπεδο

πληρότητας  των  τεχνικών  μελετών,  εκτιμάμε  ότι  είναι  αδύνατη  η  τήρηση  του  χρονικού

προγραμματισμού  που  αναφέρεται  στα  στοιχεία  που  μας  διαβιβάσατε  (κατάθεση  Φακέλου

Απρίλιος 2022). Κρίνουμε δε απαραίτητο να τονιστεί ότι δεν είναι προς το συμφέρον της επένδυσης

η κατάθεση φακέλου για την έκδοση ΚΥΑ, με τις ελλείψεις που έχουν καταγραφεί ή τις διορθώσεις

που επιβάλλεται να επανεκτιμηθούν. 

Με εκτίμηση,

Για την Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας

Ο Δ/ντής

Δημήτρης Γκίκας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις συνδρομής για τη βελτίωση του σχεδιασμού εξυγίανσης και οργάνωσης του 

ΕΠΕ Οινοφύτων

Οι  προτάσεις  που  ακολουθούν  διατυπώνονται  υπό  τη  βασική  επιφύλαξη  ότι  στο  μέτρο  που

αφορούν τεχνικό σχεδιασμό (πολεοδομικό και έργων υποδομής), αυτές (οι προτάσεις) στηρίζονται

στην αναγνώριση μελετών και  κυρίως τεχνικών σχεδίων που ετέθησαν στη διάθεση του Δήμου

Τανάγρας, σε αρχείο  pdf. Όπως είναι γνωστό το σχέδιο σε αρχείο  pdf αποδίδει τα δεδομένα σε

στατική – φωτογραφική απεικόνιση, χωρίς δυνατότητες εμβάθυνσης, εξακρίβωσης και ανάλυσης

του σχεδιασμού. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο οι μελέτες ζητήθηκαν σε επεξεργάσιμα

αρχεία από το Δήμο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προσεκτική μελέτη τους.

Ανεξαρτήτως αυτού, οι προτάσεις που ακολουθούν, εξελίσσονται θεματικά σε αντιστοίχιση με την

αλληλουχία  των  τεχνικών  μελετών,  με  αφετηρία  τον  προϋπολογισμό  και  διατυπώνονται  σε

στρατηγικό επίπεδο αναγνώρισης και αναφοράς. Έχουν δε ως βασικούς στόχους:

- Ο Δήμος να συνδράμει στη βελτίωση του σχεδιασμού εξυγίανσης και οργάνωσης του ΕΠΕ

Οινοφύτων, όπως πολλάκις έχει διατυπώσεις και δεσμευτεί, τόσο δημόσια όσο και προς

την ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων.

- Η  επένδυση  να  προστατευθεί  απέναντι  σε  κάθε  απειλή,  κυρίως  κακοπροαίρετη  που

στηρίζεται  σε  αστοχίες  ή  ελλείμματα  που  έχουν  διαφύγει  της  προσοχής  του  Φορέα

Υλοποίησης.

- Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  να  συνδράμει  με  εξειδικευμένες  προτάσεις,  τεχνικού

χαρακτήρα,   για  την  αποφυγή  τυχόν  λαθών  που  απορρέουν  από  την  «υποχρέωση»

συμμόρφωσης  των  τεχνικών  μελετών  σε  ειδικές  απαιτήσεις  τοπικού  χαρακτήρα  ή  από

κατευθύνσεις  που  επιβάλλουν  στις  μελέτες,  δομές  και  λύσεις  που  είναι  καλύτερο  να

αποφεύγονται προς όφελος της επένδυσης και ειδικότερα της εξυγίανσης και της ορθής

πολεοδομικής οργάνωσης.

Αναλυτικά:

 Προϋπολογισμός Επένδυσης  

Σύμφωνα  με  την  παρ.  V (σημ.  7)  της  από  24/04/2017  Τετραμερούς  Συμφωνίας  Προθέσεων

Συνεργασίας για την ανάπτυξη – υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης & Ανάπτυξης

Οινοφύτων (ΚΥΣΟΙΠ 82/2018), ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με μελέτες που είχαν εκπονηθεί από

την ΕΤΒΑ, ανήρχετο στο ποσό των 68,5 εκ. € προ ΦΠΑ ή 84,9 εκ € συνολικά.  Για την απόδειξη του
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εν  λόγω  προϋπολογισμού,  η  ΕΤΒΑ  επρόκειτο  «να  θέσει  στη  διάθεση  των  μερών  τα  βασικά

αποτελέσματα και  τα μεγέθη που απορρέουν από τις  εν  λόγω προμελέτες,  μέσω των οποίων

εξήχθη ο παραπάνω ενδεικτικός προϋπολογισμός της επένδυσης» (σημ. 3, παρ. VI). 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο από 20/01/2021 ΔΣ και στο στάδιο εκπόνησης των

μελετών που αναφέρονται (προκαταρκτικές προμελέτες), ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 138 εκ.

€ περίπου ή 170 εκ. € συνολικά, ήτοι αύξηση 100% περίπου.

Κρίνεται  απαραίτητο να παρασχεθεί  επαρκής αιτιολόγηση – τεκμηρίωση προς τους πολίτες  και

ιδίως του ιδιοκτήτες γης και αναζήτηση μεθοδολογίας για την χρηματοδοτική κάλυψη αυτής της

διαφοράς,  προκειμένου να αποφευχθούν υπέρογκες δαπάνες εισφορών σε χρήμα. Η ανάγκη αυτή

επιβάλλεται και από το γεγονός ότι ο τρόπος νομοθέτησης της διαδικασίας ανάπτυξης του ΕΠΕ

Οινοφύτων  φαίνεται  να  απέκλεισε  κάθε  δυνατότητα  επιστροφής  του  ΦΠΑ  των  δαπανών  της

επένδυσης,  δημιουργώντας  πρόσθετο  κόστος  24%  επί  της  γενικής  πραγματικής  δαπάνης,  σε

αντίθεση με τα όσα λαμβάνουν χώρα στις αντίστοιχες επενδύσεις ΕΠ στην επικράτεια. 

 Στρατηγικά μεγέθη πολεοδομικής οργάνωσης  

1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 56Β του Ν.3982/2011, κάθε ιδιοκτησία εντός του ΕΠΕ οφείλει

να  αποδώσει  εισφορά  σε  γη  ίση  με  20%  της  έκτασης  της,  έστω  και  αν  το  ποσοστό

κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων στο σύνολο του ΕΠΕ κινηθεί χαμηλότερα, όπως ενδεικτικά

15% (βλέπε άρθ. 56Β, παρ. 7). Αυτό επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις:

 τη δημιουργία τράπεζα γης υπέρ της ΕΑΝΕΠ, η οποία προκύπτει από την, πέραν του γενικού

ποσοστού ΚΧ-ΚΦ χώρων, απόδοση εισφοράς σε γη 

ή

 την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς σε χρήμα από μετατροπή, πέραν της κατά

κανόνα αποδιδόμενης (εισφοράς σε χρήμα).

Από τα παραπάνω προκύπτει προφανής ωφέλεια που συμβάλει θετικά στην υλοποίηση της

επένδυσης,  ενώ  τα  βάρη  που  θα  χρειαστεί  να  κατανεμηθούν  στους  ιδιοκτήτες  και  τις

εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μπορούν να κινηθούν σε εύλογα όρια.

2. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μελετών, οι χώροι ΚΧ-ΚΦ στο σύνολο της έκτασης ανέρχονται

στο 20%. Όμως εντός του ΕΠΕ υφίστανται:

 4% οδικό δίκτυο

 5% δασικές εκτάσεις που μετατρέπονται σε ΚΧ χώρους

Αυτό  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  η  πραγματική  εισφορά  σε  γη  που  λαμβάνεται  από  τις

ιδιοκτησίες  κατά μέσο  όρο,  ανέρχεται  σε  11%.  Το  υπόλοιπο 9% για  να  εξαντληθεί  η  μέση

υποχρέωση κάθε  ιδιοκτησίας  (εισφορά σε  γη 20%),  μετατρέπεται  σε πρόσθετη εισφορά σε

χρήμα. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο εδάφιο 1, θα πρέπει να

αποδειχθεί με ατράνταχτα τεκμήρια ότι δεν αποβαίνει επιζήμια για τις ιδιοκτησίες. Το γεγονός

ότι η εισφορά σε γη (των ιδιοκτησιών) δεν απομειώνεται κατά το ποσοστό των υφισταμένων

δημόσιων οδών και εκτάσεων, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στα ΕΠ, καθιστά την παραπάνω

υποχρέωση ακόμη πιο επιτακτική.
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 Πολεοδομική Μελέτη  

Υπό την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην εισαγωγή του παρόντος (αξιολόγηση μέσω αρχείων

pdf), θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθεί σειρά τοπικών συμμορφώσεων στο συγκοινωνιακό δίκτυο, εις

τρόπον  ώστε  να  αποφευχθούν  ακρότητες  στην  οριζοντιογραφική  χάραξη  των  οδών  και  να

υιοθετηθούν  μοντέλα  με  μεγαλύτερα  ευθύγραμμα  τμήματα,  δημιουργώντας  μία  πολεοδομική

δομή περισσότερο λειτουργική και «αισθητικά» αποδεκτή στο σύνολο της έκτασης του ΕΠΕ. Βλέπε

ενδεικτικά την έκταση που πολεοδομείται εντός των ΟΤ 94 έως ΟΤ 100 ή την πολεοδομική δομή

που σχηματίζεται μεταξύ των ΟΤ 29 – ΚΧ 8 (δουλείας) – ΟΤ 27 – ΚΧ 7 (δασικό) – ΟΤ 28. Κατά τα

λοιπά,  για  την  τελική  εκδοχή  της  Πολεοδομικής  Μελέτης,  θα  πρέπει  να  προσεχθούν,  να

τεκμηριωθούν ή άλλως να βελτιωθούν τα παρακάτω σημεία (ενδεικτικά):

- Πρέπει  να  προταθούν  όρια  αρτιότητας,  καθώς  αποτελούν  βασική  πληροφορία  για  το

μοντέλο πολεοδομικής οργάνωσης. 

- Πρέπει να προταθεί γεωγραφική κατανομή χρήσεων και επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων

(zoning),  γιατί  αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο περιβαλλοντικής υφής στο πλαίσιο της

εξυγίανσης.

- Θα πρέπει να επανεξεταστεί η μορφή της οριογραμμής, ιδίως στο βορειοανατολικό όριο

του ΕΠΕ. Η μορφή που θεσμοθετήθηκε με το 56Α του Ν.3982/2011, παρακολουθεί, κατά

κανόνα,  ευθύγραμμα  τμήματα,  γεγονός  που  καθιστά  ευχερέστερο  το  σχεδιασμό

περιμετρικής οδού, καθώς και περίφραξης (αν αποφασιστεί).

- Η υπαγωγή μικρού τμήματος που υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Αττική, δημιουργεί

πρόσθετο διοικητικό κόστος και ανάγκες διαβούλευσης, χωρίς να είναι προφανής ο λόγος

αυτού του σχεδιασμού.

- Θα  πρέπει  να  επανεξεταστεί  η  απόφαση  για  την  εξαίρεση  δασικών  εκτάσεων  που

βρίσκονται στην περίμετρο του ΕΠ. Οι εν λόγω δασικές εκτάσεις θα μπορούσαν, εντός του

ΕΠ,  να  λάβουν  την  χρήση  του  περιμετρικού  πρασίνου,  δημιουργώντας  ένα  σοβαρό

ανάχωμα περιβαλλοντικής προστασίας, ιδίως προς τον Ασωπό Ποταμό.

- Θα πρέπει να επανεξεταστεί  η απόφαση για την μετατροπή των δασικών εκτάσεων στο

εσωτερικό του ΕΠ, οριζόντια ως ΚΧ. Η απόφαση αυτή δημιουργεί σημαντικές – σύνθετες

πολεοδομικές  μορφές τοπικού χαρακτήρα που καθιστούν τη ρυμοτομία μη λειτουργική.

Αντ’ αυτού αξίζει να εξεταστεί η περίπτωση της ρυμοτόμισης καις της αρμονικής ένταξης

τους  στην  πολεοδομική  οργάνωση  του  ΕΠΕ  (μετά  από  έγκριση  επέμβασης)  και  η

δημιουργία ζωνών περιμετρικού πρασίνου μεγάλου πλάτους, όπου αυτό είναι εφικτό, με

αναδιάταξη ιδιοκτησιών μέσω της Πράξης Εφαρμογής. Προς τούτο αξίζει να αναφερθεί ότι

η μεγαλύτερη ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας του ΕΠΕ και του εκτός αυτού χώρου,

διαπιστώνεται και πρέπει να επιδιωχθεί στην περίμετρο του (του ΕΠΕ).

- Θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς ότι το ποσοστό του οδικού δικτύου (9%) στο σύνολο

της  έκτασης,  εξασφαλίζει  στοιχειώδεις  και  λειτουργικές  συγκοινωνιακές  συνθήκες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο οδικό δίκτυο καλύπτει έκταση 4%, το τελικό οδικό

δίκτυο θα μπορούσε να διαμορφωθεί με απόδοση εκτάσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του
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5%, για να προσεγγίσει κάπως τα συγκοινωνιακά μεγέθη ενός ΕΠ που κινούνται στο 12%

έως 14% κατά την κοινή πρακτική.

- Γενικότερα, όσον αφορά στο δίκτυο οδοποιίας και στην επιλογή της θέσης και της μορφής

των οδών:

o Θα  πρέπει  να  αποφευχθούν  αδιέξοδοι  δρόμοι  (βλέπε  ΟΤ  22  προς  ΚΧ  14).  Ο

σχεδιασμός  αυτός  δεν  είναι  επιτρεπτός  ενώ  δεν  υφίστανται  οι  προϋποθέσεις

προστασίας σε έκτακτη ανάγκη π.χ. πυρόσβεση.

o Χρειάζεται  προσεκτική  παρατήρηση,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

οικοδομησιμότητα  οικοπέδων  που  έχουν  πρόσωπο  στη  σιδηροδρομική  γραμμή,

χωρίς προφανή έξοδο σε μελλοντική εγκεκριμένη οδό.

o Θα πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία οικοπέδων που έχουν πρόσωπο μόνο σε

πεζόδρομο (πχ βλέπε ΟΤ 91).

o Δεν  είναι  προφανής  η  δομή  –  ιεράρχηση  του οδικού δικτύου.  Το  σχεδιαζόμενο

οδικό  δίκτυο  παρακολουθεί  πιστά  την  υφιστάμενη  οδοποιία,  με  ελάχιστα

ευθύγραμμα τμήματα, ακόμη και σε περιπτώσεις που είναι εφικτή η βελτίωση της

γεωμετρίας  της  (της  υφιστάμενης  οδοποιίας).  Υπάρχουν  πολλές  περιοχές  που

επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, για μια πιο λειτουργική συγκοινωνιακή δομή,

όπως ενδεικτικά:

 Το δίκτυο μεταξύ των ΟΤ 69 – 76 – 75 – 74 – 78 – 77 – ΚΧ 36 αναπτύσσεται

επί  αδόμητων  εκτάσεων  και  θα  μπορούσε  να  αποτελείται  αποκλειστικά

από ευθύγραμμα τμήματα

 Οι διασταυρώσεις των οδών που περικλείεται από τα ΟΤ 87 – 92 – 93 – 86 ή

πέριξ του ΚΧ 42, αξίζει να επανασχεδιαστούν

o Η  φύση  της  οδού  μεταξύ  των  ΟΤ  95  –  96  ως  πεζόδρομου  είναι  χρήσιμο  να

αιτιολογηθεί.

o Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι όλα τα υφιστάμενα βιομηχανικά συγκροτήματα

αποκτούν  πρόσωπο  σε  μελλοντική  εγκεκριμένη  οδό  και  δεν  είναι  σε  τυφλά

οικόπεδα π.χ. ΟΤ

- Θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση της μη ένταξης υφιστάμενων οδών κοινής χρήσης

στην  περίμετρο  του  ΕΠΕ,  εντός  της  περιοχής  του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  θα  υπάρξει

περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης ή ανεξέλεγκτη διέλευση από το ΕΠΕ ιδιοκτητών γης

(αγροκτημάτων ή μελλοντικών βιομηχανιών). Η κατασκευή νέας περιμετρικής οδού εντός

του ΕΠΕ, παράλληλα με τις υφιστάμενες τοπικές οδούς, ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο

λειτουργική.

- Θα ήταν χρήσιμο να σχεδιαστούν χώροι στάθμευσης, ιδίως για μεγάλα οχήματα. Η έλλειψη

αυτή καθιστά το πλάτος των βασικών οδών 9,5μ μη λειτουργικό, ιδίως επί της περιμετρικής

οδού, η οποία συχνά θα φιλοξενεί σταθμευμένα οχήματα, δημιουργώντας κυκλοφοριακά

αδιέξοδα. Η εν λόγω έλλειψη, στερεί και από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα αξιοποίησης

του κινήτρου για τους μειωμένους χώρους στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεων τους.
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- Δεν  παρακολουθεί  την  απαίτηση  του  νόμου  για  τοποθέτηση  περιμετρικού  πρασίνου,  ο

σχεδιασμός διάσπαρτων τοπικών νησίδων στην περίμετρο του ΕΠΕ.

- Διαπιστώνεται αναντιστοιχία πολεοδομικών μεγεθών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου

μεταξύ των φάσεων Α και Β.  Είναι  χρήσιμο να παρασχεθούν υπολογιστικά στοιχεία και

δεδομένα, σε αντιστοιχία με τις εκτάσεις των φάσεων Α και Β, προκειμένου να εξαχθούν τα

κατάλληλα συμπεράσματα για τυχόν αναδιατάξεις που πρέπει να γίνουν. Η προσέγγιση της

ρυμοτόμισης  των  δασικών  εκτάσεων  που  προαναφέρθηκε,  δημιουργεί  δυνατότητες

ελαχιστοποίησης των αποκλίσεων που παρατηρούνται σε ΚΧ χώρους μεταξύ των φάσεων Α

και Β.

- Δεν είναι προφανής ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η οικοδομησιμότητα ακινήτων,

ιδίως στις αδόμητες εκτάσεις, μετά την Πράξη Εφαρμογής και με δεδομένα τα μεγέθη των

ΟΤ, τα οποία στην πλειοψηφία τους κρίνονται πολύ μεγάλα π.χ. ΟΤ 20. Με εξαίρεση τα ΟΤ

που περικλείουν μεγάλες εγκαταστάσεις υφισταμένων επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο ο

πολεοδομικός σχεδιασμός να συσχετισθεί με τη κτηματολογική δομή των εκτάσεων που

υπάγονται σε κάθε ΟΤ, ιδίως στις αδόμητες εκτάσεις. Κρίνεται χρήσιμο να επιχειρηθεί η

εκπόνηση μιας προκαταρκτικής Πράξης Εφαρμογής, για να αποδειχτεί ότι υπάρχει διέξοδος

πολεοδομικής αποκατάστασης για την πλειοψηφία των ιδιοκτησιών εντός του ΕΠ, οι οποίες

κατά τη μελέτη, ανέρχονται σε 439 γήπεδα με επιχειρήσεις και 1020 αδόμητα γήπεδα.

 Μελέτες Έργων Υποδομής  

1. Γεωλογική Καταλληλότητα

Δεν  υπέπεσε  στην  αντίληψη  μας  η  ύπαρξη  κάποιας  μελέτης  ή  έκθεσης  προκαταρκτικής

γεωλογικής  αξιολόγησης  της  περιοχής.  Θα  ήταν  χρήσιμο  ως  στοιχείο,  όχι  τόσο  για  την

καταλληλότητα ανέγερσης κτηριακών υποδομών που ούτως ή άλλως θα μελετηθεί πριν την

έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, αλλά για την εκτίμηση της ποιότητας των εδαφών σχετικά

με τα έργα υποδομής και των οικονομικό σχεδιασμό που επιβάλλεται να γίνει για αυτά.

2. Συγκοινωνιακές μελέτες

Τα σχόλια που ακολουθούν, διατυπώνονται κυρίως ως παρακαταθήκη για την αξιοποίηση τους

κατά την εκπόνηση των σταδίων της προμελέτης και της οριστικής μελέτης και δεν αφορούν

στο σύνολο τους, στις Προκαταρκτικές Μελέτες Οδοποιίας και Σύνδεσης του Σιδηροδρομικού

Δικτύου με το ΕΠΕ Οινοφύτων, καθώς αυτές (οι προκαταρκτικές μελέτες) καθορίζουν τα γενικά

στοιχεία των χαράξεων, χωρίς να εξετάζουν το γεωμετρικό σχεδιασμό σε μεγαλύτερο βάθος.

Με βάση αυτό, ακολουθούν σχόλια επί των συγκοινωνιακών μελετών.

Μελέτη Οδοποιίας

Γενικά

i. Για  την  καλύτερη  εποπτεία  των  απαιτούμενων  έργων  οδοποιίας,  να  εξεταστεί  η

δυνατότητα ονοματοδοσίας  κάθε  οδικού τμήματος  και  η  σύνταξη ενός συνοπτικού

πίνακα στον οποίο να καταγράφονται η ονομασία της κάθε οδού, το μήκος της και η

προτεινόμενη τυπική διατομή προς εφαρμογή.
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ii. Κρίνεται  σκόπιμο  να  αναφερθεί  ότι  η  προτεινόμενη  τυπική  διατομή  συνολικού

πλάτους 9,50μ, η οποία επιλέγεται σε συνθήκες περιορισμένου χώρου υπολείπεται

των τυπικών διαστάσεων που προβλέπονται στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων –

Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ-ΚΑΟ, σχήμα 2-1β), γεγονός που εκτιμάται ότι μπορεί να

δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη κυκλοφορία και διασταύρωση δύο αντίθετα

κινούμενων  φορτηγών  οχημάτων.  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  ελαφρά  αύξηση  της

ασφαλτοστρωμένης  επιφάνειας  κατά  0,50μ.  δε  θα  επιφέρει  σημαντικές  μεταβολές

στην πολεοδομική οργάνωση και το κόστος ανάπτυξης σε σχέση με τα προβλεπόμενα

9,50μ., κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η εφαρμογή ελάχιστης διατομής 10,0μ. (6,50μ.

ασφαλοστρωμένη επιφάνεια) σε συνθήκες περιορισμένου χώρου

iii. Στη σελίδα 21 της τεχνικής έκθεσης γίνεται η ακόλουθη αναφορά «Επιπρόσθετα, εντός

της  περιοχής  και  σε  σημεία  που  θεωρείται  ότι  θα  υπάρξει  αυξημένος  φόρτος  σε

συνδυασμό με πιθανές κακές γεωμετρίες λόγω υφιστάμενης δόμησης, προτείνεται η

υλοποίηση  επιπλέων  κόμβων  κυκλικής  κίνησης  υπό  τη  μορφή  κομβιδίων  (Mini

roundabouts) εγγεγραμμένης διαμέτρου μεταξύ 15μ και 20μ.»

Επ’ αυτού διατυπώνεται η άποψη ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου είδους κυκλικού

κόμβου είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε οδούς που έχουν αυξημένο κυκλοφοριακό

φόρτο  βαρέων  οχημάτων,  αλλά  σε  περιοχές  που  εξυπηρετούν  κυρίως  επιβατικά

οχήματα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  προτείνεται  να  επανεξεταστεί  η  συγκεκριμένη  αναφορά

καθώς εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των βαρέων

οχημάτων, το ποσοστό των οποίων θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

iv. Στη  σελ.  24  της  τεχνικής  έκθεσης  γίνεται  η  ακόλουθη  αναφορά  «Εγκατάσταση

θορυβωδών λωρίδων επί της παράπλευρης της ΠΑΘΕ οδού προ της συμβολής αυτής

με τη δημοτική οδό.»

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  στις  οποίες  γίνεται  αναφορά  στο  συγκεκριμένο  μέτρο

εφαρμογής για τη μείωση της ταχύτητας και οι οποίες έχουν αναφερθεί στη σελίδα 24

της τεχνικής έκθεσης (ΦΕΚ 2302/Β’/2013), αναφέρουν:  “Στο αστικό οδικό δίκτυο δεν

προτείνεται να χρησιμοποιούνται  σαν μέτρο μείωσης ταχύτητας λόγω του μεγάλου

θορύβου που προκαλούν”. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  και  καθώς  η  οδός  γειτνιάζει  με  τον  αυτοκινητόδρομο  ο  οποίος

αποτελεί επίσης πηγή αυξημένου θορύβου προτείνεται να επανεξεταστεί η εφαρμογή

τους για να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η όχληση των κοντινών εγκαταστάσεων. Σε

αντικατάσταση  του  συγκεκριμένου  μέτρου  κρίνεται  σκόπιμο  να  εξεταστούν

εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μείωση της ταχύτητας των

διερχόμενων οχημάτων όπως:

a. Τοπικός  περιορισμός  του  πλάτους  οδοστρώματος  στην  περιοχή  του  ισόπεδου

κόμβου

b. Εγκάρσιες διαγραμμίσεις αντίστοιχες με τα προβλεπόμενα στο σχήμα 3.2-1 και τον

πίνακα  3.2-2  των  Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  –  Κόμβοι  Κυκλικής  Κίνησης

(ΟΜΟΕ-Κ3).
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c. Ηλεκτρονική πινακίδα αναγραφής της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων.

v. Στις  σελίδες  24,  25  και  26  της  τεχνικής  έκθεσης  γίνεται  αναφορά  στην  εφαρμογή

κατάλληλου  Συστήματος  Αναχαίτησης  Οχημάτων  (Σ.Α.Ο.)  καθώς  επίσης  και

Συστήματος Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.) για την αναβάθμιση του

παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας και την προστασία των οχημάτων έναντι

πτώσης προς τον αυτοκινητόδρομο. Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων συστημάτων

είναι σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση, όμως σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία

που θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη για την ανασύνταξη των παραγράφων του

συγκεκριμένου κεφαλαίου:

a.  Το  Σ.Α.Ε.Π.  εφαρμόζεται  σε  περιοχές  μερισμού  (ομόρροπου  διαχωρισμού  της

κυκλοφορίας)  και  στη  συγκεκριμένη  θέση  δεν  δύναται  να  έχει  εφαρμογή.  Αν  η

πρόθεση είναι  η  τοποθέτηση ενός  Σ.Α.Ε.Π.  στην κατεύθυνση που φαίνεται  στην

εικόνα 1-23, επισημαίνεται ότι αυτό δεν είναι εφικτό καθώς το μήκος του Σ.Α.Ε.Π.

υπερβαίνει  τα  3,0μ.  Σημειώνεται  επίσης  ότι  τα  Σ.Α.Ε.Π.  διαθέτουν  ανακλαστικά

καθοδηγητικά  στοιχεία  και  ενδεχόμενη  τοποθέτηση  στη  συγκεκριμένη  θέση  θα

δώσει  εσφαλμένη  αίσθηση  του  κυκλοφορούμενου  χώρου  στους  διερχόμενους

οδηγούς υποβαθμίζοντας  το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας.  Συνεπώς η

αναφορά για εγκατάσταση Σ.Α.Ε.Π.  κρίνεται σκόπιμο είτε να αφαιρεθεί  από την

τεχνική έκθεση, είτε να αναδιατυπωθεί κατάλληλα.

b. Η  επιλογή  των  χαρακτηριστικών  που  πρέπει  να  έχει  ένα  Σ.Α.Ο.  (ικανότητα

συγκράτησης,  λειτουργικό  πλάτος,  κατηγορία  σφοδρότητας  πρόσκρουσης,

ικανότητα παρείσδυσης οχήματος) καθορίζεται με βάση τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, όπως ορθά

αναφέρεται. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι αρκετά κρίσιμα στοιχεία κατά το στάδιο

εκπόνησης της παρούσας μελέτης είναι ακόμα άγνωστα (κυκλοφοριακός φόρτος,

απόσταση εμποδίων από την θέση τοποθέτησης των Σ.Α.Ο., επιτρεπόμενη ταχύτητα

κ.α.), κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στην τεχνική έκθεση ότι τα αναγραφόμενα

στοιχεία  είναι  μία  προσέγγιση  που  προκύπτει  με  τα  μέχρι  τώρα  διαθέσιμα

δεδομένα  και  θα  πρέπει  να  επικαιροποιηθεί  κατά  την  εκπόνηση  της  οριστικής

μελέτης ασφάλισης. 

c. Σχετικά  με  την  αναφορά  για  την  κατηγορία  σφοδρότητας  πρόσκρουσης  Β,

επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στις  ΟΜΟΕ-ΣΑΟ,  πρέπει  να

προτιμώνται ΣΑΟ με κατηγορία σφοδρότητας Α καθώς περιορίζουν την σοβαρότητα

των τραυματισμών.  Για  τον  συγκεκριμένο  τύπο ΣΑΟ  ο  οποίος  αναφέρεται  στην

τεχνική έκθεση (H1W3), εξασφαλίζεται η διάθεση του στο εμπόριο με κατηγορία

σφοδρότητας  πρόσκρουσης  Α  από  πολλές  εταιρίες  παραγωγής.  Συνεπώς  να

εξεταστεί η αναδιατύπωση της σχετικής αναφοράς για την εφαρμογή κατηγορίας

πρόσκρουσης Β, μεταφέροντας την απόφαση της τελικής επιλογής στην οριστική

μελέτη ασφάλισης.

vi. Στην  παράγραφο  1.6.2.5.  της  τεχνική  έκθεσης  γίνεται  αναφορά  στο  γεωμετρικό

σχεδιασμό  της  περιμετρικής  οδού  του  Οικισμού  Οινοφύτων.  Στο  συγκεκριμένο

κεφάλαιο  γίνεται  αναφορά  για  την  κατηγορία  της  οδού  και  την  εφαρμοζόμενη
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ταχύτητα  μελέτης  και  συγκεκριμένα:  «Κατηγορία  οδού  AiV,  με  ταχύτητα  μελέτης

60χλμ/ώρα  και  σημεία  όπου  απαιτείται  μείωση  αυτής  στα  50χλμ/ώρα,  λόγω

αδυναμίας εφαρμογής των ελάχιστων ακτίνων καμπυλότητας.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Χαράξεις (ΟΜΟΕ-

Χ),  η  ελάχιστη  επιτρεπόμενη  οριζοντιογραφική  ακτίνα  είναι  95μ.  για  λοφώδη  και

ορεινά εδάφη (πίνακας 7-2). Οι οριζοντιογραφικές καμπύλες που έχουν εφαρμοστεί

στο  1ο τμήμα  της  περιμετρικής  οδού  στην  περιοχή  εκατέρωθεν  του  τεχνικού

γεφύρωσης  της σιδηροδρομικής  γραμμής  είναι  80μ και  50μ.  αντίστοιχα,  τιμές  που

υπολείπονται της προαναφερόμενης. Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται να γίνουν όλες οι

απαραίτητες αναπροσαρμογές στη χάραξη προκειμένου αυτή να εναρμονίζεται με την

παραπάνω απαίτηση και να επιτυγχάνεται ομοιογένεια στο γεωμετρικό σχεδιασμό της

οδού. Επισημαίνεται και σχετικό σχόλιο στο σχέδιο της οριζοντιογραφίας.

vii. Στην ίδια παράγραφο της τεχνικής έκθεσης αναφέρεται ότι το προτεινόμενο πλάτος

εφαρμογής  της  συγκεκριμένης  οδού  είναι:  «Πλάτος  στα  3,25μ.  +  0,25μ  λωρίδα

καθοδήγησης +1,5μ. λωρίδα πολλαπλής χρήσης (ΛΠΧ), η οποία εξυπηρετεί συνθήκες

όπως αυτές που αναμένονται  πέριξ  των Οινοφύτων (κίνηση βαρέων οχημάτων και

δυνατότητα για στάση ανάγκης επί της οδού). Συνολικό πλάτος καταστρώματος στα

10μ. (επιπρόσθετα θα χρειαστούν διαμορφώσεις στο άκρο της οδού ανάλογα με τις

εκσκαφές).»

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή λωρίδας πολλαπλής χρήσης (ΛΠΧ) έχει αποδειχθεί από

εκτεταμένες  έρευνες σε διεθνές  και εθνικό επίπεδο, ότι  υποβαθμίζει  σημαντικά το

παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε οδούς με σημαντική κυκλοφορία

βαρέων οχημάτων, και θα πρέπει να αποφεύγεται.  Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η

περιμετρική  οδός  των  Οινοφύτων  θα  πρέπει  να  έχει  υπεραστικό/περιαστικό

χαρακτήρα και  να μην επιτρέπει τη δυνατότητα στάσης για τα κινούμενα οχήματα

(σημειώνεται  ότι  η  πραγματική  λειτουργική  ταχύτητα  V85 μίας  οδού  με  ταχύτητα

μελέτης 60χαω, εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 80χαω). Εφόσον κρίνεται απαραίτητη

η ανάγκη για στάση συγκεκριμένων οχημάτων, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται

σε  στοχευμένες  θέσεις  με  κατάλληλες  γεωμετρικές  διαμορφώσεις  εσοχών

στάσης/στάθμευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αφενός ο περιορισμός της ταχύτητας

των διερχόμενων οχημάτων, οι επικίνδυνες προσπεράσεις,  οι αντικανονικές στάσεις

και  σταθμεύσεις  και  γενικότερα  να  επιτευχθεί  ένα  σημαντικά  αναβαθμισμένο

παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας, συνιστάται να εξεταστεί ο περιορισμός του

ασφαλτοστρωμένου πλάτους της οδού σε 7,0μ.~7,5μ. χωρίς την εφαρμογή ΛΠΧ.

viii. Προτείνεται  να  εξεταστεί  ο  περιορισμός  της  εξωτερικής  διαμέτρου  του  κυκλικού

κόμβου Κ.Κ.4 που παρουσιάζεται στη σελ. 42, με ελάχιστη τιμή εφαρμογής τα 35μ.,

προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  αφενός  η  εύρυθμη  και  ασφαλής  λειτουργία  του

κόμβου και αφετέρου να περιοριστούν οι απαιτήσεις απαλλοτρίωσης. 

ix. Προτείνεται να εξεταστεί η μετατροπή του πεντασκελούς κυκλικού κόμβου Κ.Κ.5. που

παρουσιάζεται στη σελ. 43 της τεχνικής έκθεσης σε τετρασκελή, με την κατάργηση του

πέμπτου κλάδου στα ανατολικά που αφορά είσοδο προς συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  οι  εγκαταστάσεις  πρέπει  να  διαμορφώνουν
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διατάσεις εισόδου/εξόδου επί οδικού δικτύου και όχι επί ισόπεδων κόμβων. Συνεπώς

οι τέσσερις κλάδοι για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του υφιστάμενου οδικού

δικτύου επαρκούν.

Σχέδιο Οριζοντιογραφίας

i. Στην αρχή του πρώτου τμήματος της Περιμετρικής Οδού του Οικισμού των Οινοφύτων

(Χ.Θ.  0+000  έως  Χ.Θ.  0+150)  προτείνεται  η  εφαρμογή  ζεύγους  κυκλικών  κόμβων

εξωτερικής  διαμέτρου  35μ.  και  30μ.  αντίστοιχα  διατηρώντας  τη  λογική  των  κλάδων

εισόδου/εξόδου  προς/από  την  παράπλευρη  οδό.  Κρίνεται  σκόπιμο  να  εξεταστεί

εναλλακτικά, η περίπτωση εφαρμογής ενός μόνο κυκλικού κόμβου με εξωτερική διάμετρο

40μ για την εύρυθμη κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται

ότι επιτυγχάνεται σημαντική αναβάθμιση στο παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας, για

το σύνολο των οχημάτων που θα κληθεί να εξυπηρετήσει. Στις προσβάσεις στον κυκλικό

κόμβο  από  την  παράπλευρη  οδό  προτείνεται  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  εφαρμογής

κατάλληλης γεωμετρικής διάταξης για τον περιορισμό της ταχύτητας των διερχόμενων

οχημάτων (όπως προβλέπεται στο σχήμα 2.7-3 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων –

Κόμβοι  Κυκλικής  Κίνησης  (ΟΜΟΕ-Κ3)).  Στην  εικόνα  1  παρουσιάζεται  η  προβλεπόμενη

διάταξη  από  τη  μελέτη  καθώς  επίσης  και  ενδεικτικός  σχεδιασμός  της  προτεινόμενης

εναλλακτικής.

Εικόνα  1: Ζεύγος  Κυκλικών  Κόμβων  περί  τις  Χ.Θ.  0+000  και  Χ.Θ.  0+150  –  Διερεύνηση

αντικατάστασης με έναν κυκλικό κόμβο κεντρικά.
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ii. Περί τη Χ.Θ. 0+950 του πρώτου τμήματος της Περιμετρικής Οδού προβλέπεται η γεφύρωση

της  υφιστάμενης  σιδηροδρομικής  γραμμής.  Προτείνεται  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα

αύξησης  των  εκατέρωθεν  αντίρροπων  οριζοντιογραφικών  καμπυλών  τουλάχιστον  στο

επίπεδο  των  95μ  (ελάχιστη  οριζοντιογραφική  καμπύλη  για  ταχύτητα  μελέτης  50χαω),

προκειμένου  να εξασφαλιστεί  ομοιογένεια  στον γεωμετρικό σχεδιασμό σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στα κεφάλαια 4, 5 και 7 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων – Χαράξεις

(ΟΜΟΕ-Χ)).  Η  συγκεκριμένη  αναβάθμιση  συνοδεύεται  από  εφαρμογή  λοξού  τεχνικού

γεφύρωσης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής. Εφόσον η λοξότητα διατηρηθεί σε

επίπεδο μέχρι 70 μοίρες η μελετητική και κατασκευαστική εμπειρία δείχνει ότι το κόστος

κατασκευής  του  τεχνικού  παραμένει  σε  παρόμοια  επίπεδα  με  ένα  αντίστοιχο  τεχνικό

διαμορφωμένο σε ορθή γωνία. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η προβλεπόμενη διάταξη από

τη μελέτη καθώς επίσης και ενδεικτικός σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.

Εικόνα 2: Γεφύρωση της Υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής – Διερεύνηση αντικατάστασης με

διαδοχικές αντίρροπες οριζοντιογραφικές καμπύλες μεγαλύτερης ακτίνας
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iii. Στο  τέλος  του  1ου τμήματος  της  Περιμετρικής  Οδού  προβλέπεται  η  διαμόρφωση  ενός

τετρασκελούς  συμβατικού  ισόπεδου  κόμβου  μορφής  σταυρού  σε  ιδιαίτερα  δύσκολες

συνθήκες για τη διαμόρφωση επαρκών γεωμετρικών χαρακτηριστικών (λωρίδες αριστερής

στροφής,  διαμόρφωση  νησίδων  τύπου  σταγόνας  κτλ).  Παρόλο  που  η  υψομετρία  των

υπόλοιπων  τριών  δρόμων  παρουσιάζει  έντονες  κατά  μήκος  κλίσεις  εκτιμάται  ότι  είναι

εφικτή και θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής ισόπεδου κόμβου κυκλικής

κίνησης.  Σε κάθε περίπτωση η υψομετρία του κυκλικού κόμβου και των συμβαλλουσών

οδών θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ-Κ3 και ΟΜΟΕ-Χ. Στην

εικόνα  3  παρουσιάζεται  η  προβλεπόμενη  διάταξη  από  τη  μελέτη  καθώς  επίσης  και

ενδεικτικός σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.

Εικόνα 3: Τέλος 1ου τμήματος περιμετρικής οδού περί τη Χ.Θ. 1+900 – Διερεύνηση δυνατότητας

εφαρμογής κόμβου κυκλικής κίνησης κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
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iv. Στην  αρχή  του  2ου τμήματος  της  Περιμετρικής  Οδού  προβλέπεται  εφαρμογή  κυκλικού

κόμβου περιορισμένης  εξωτερικής διαμέτρου 30μ.  Καθώς φαίνεται  να υπάρχει  επαρκής

διαθέσιμος  απαιτούμενος  χώρος,  προτείνεται  να  εξεταστεί  η  αύξηση  της  εξωτερικής

διαμέτρου στο επίπεδο των 40μ. για την καλύτερη και εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία

των βαρέων οχημάτων. Επιπρόσθετα παρατηρείται ότι έχει εφαρμοστεί παρακαμπτήριος

κλάδος  δεξιάς  στροφής  στην  κατεύθυνση  Δύση-Νότος  παρόλο  που  η  κυκλοφορία  που

αναμένεται εκτιμάται ότι δε μπορεί να είναι ασύμμετρα μεγαλύτερη από την αντίστοιχη

στις κατευθύνσεις Βορράς – Νότος, Νότος – Βορράς και Νότος – Δύση. Η επιλογή αυτή θα

μπορούσε να επανεξεταστεί, σε συνδυασμό με μία προκαταρκτική κυκλοφοριακή ανάλυση,

προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα αναβαθμισμένο παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας

για όλα τα διερχόμενα οχήματα. Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η προβλεπόμενη διάταξη

από τη μελέτη καθώς επίσης και ενδεικτικός σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.

Εικόνα 4: Αρχή 2ου τμήματος περιμετρικής οδού περί τη Χ.Θ. 0+000 – Διερεύνηση δυνατότητας

εφαρμογής κόμβου κυκλικής κίνησης μεγαλύτερης εξωτερικής διαμέτρου.
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v. Περί  τη  Χ.Θ.  0+250  του  2ου τμήματος  της  περιμετρικής  οδού  προβλέπεται  η  εφαρμογή

κόμβου κυκλικής κίνησης μικρής εξωτερικής διαμέτρου 25μ (κομβίδιο).  Η εφαρμογή του

συγκεκριμένου είδους κυκλικού κόμβου είναι σκόπιμο να μην εφαρμόζεται σε οδούς που

έχουν αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο βαρέων οχημάτων καθώς επίσης και σε περιοχές που

δεν υπάρχουν παρόδιες υποχρεώσεις για τον περιορισμό της έκτασης του κυκλικού κόμβου

(όπως π.χ. εγκαταστάσεις, μάντρες κτλ). 

Στο  κείμενο  της τεχνικής  έκθεσης  (σελ.  32)  αναφέρεται:  «Πρόβλεψη για  κομβίδιο  (mini

roundabout) στη διασταύρωση με τη δημοτική οδό Οινόης-Οινοφύτων, λόγω περιορισμένου

διαθέσιμου χώρου»

Όμως, στις αεροφωτογραφίες, ο διαθέσιμος χώρος δε φαίνεται να είναι περιορισμένος.

Με  αυτό  ως  δεδομένο,  θα  ήταν  χρήσιμο  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  αύξησης  της

εξωτερικής διαμέτρου σε κατ’ ελάχιστο 35μ. για την εύρυθμη κυκλοφορία των φορτηγών

οχημάτων. Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται η προβλεπόμενη διάταξη από τη μελέτη καθώς

επίσης και ενδεικτικός σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.

Εικόνα 5: Μίνι κυκλικός κόμβος περί τη Χ.Θ. 0+250 του 2ου τμήματος της περιμετρικής οδού –

Διερεύνηση  δυνατότητας  εφαρμογής  κόμβου  κυκλικής  κίνησης  μεγαλύτερης  εξωτερικής

διαμέτρου.
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vi. Στο  τέλος  του  2ου τμήματος  της  περιμετρικής  οδού  διαμορφώνεται  ισόπεδος  κυκλικός

κόμβος  κατάλληλης  διαμέτρου  για  την  εξυπηρέτησης  της  κυκλοφορίας.  Προτείνεται  να

εξεταστεί  η  δυνατότητα  τροποποίησης  του  κλάδου  εξόδου  προς  τον  Νότο,  καθώς  η

εφαπτομενική του διαμόρφωση ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυξημένων ταχυτήτων κατά την

έξοδο των οχημάτων. Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η προβλεπόμενη διάταξη από τη μελέτη

καθώς επίσης και ενδεικτικός σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.

Εικόνα 6: Κυκλικός κόμβος  στο τέλος  του 2ου τμήματος  της  περιμετρικής  οδού –  Διερεύνηση

δυνατότητας γεωμετρικής αναπροσαρμογής του νότιου κλάδου

vii. Τέλος,  επισημαίνονται  κάποια  μικρότερης  κλίμακας  σχόλια  που  αφορούν  τον

οριζοντιογραφικό σχεδιασμό και θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση

της προμελέτης και της οριστικής μελέτης οδοποιίας των συγκεκριμένων έργων:

a. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια Ι και ΙΙ των ΟΜΟΕ-

Χ.

b. Θα πρέπει να περιοριστεί η εφαρμογή ομόρροπων καμπυλών, ενώ σε περιπτώσεις

που  δεν  είναι  δυνατή  η  αποφυγή  τους  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζονται  οι

προϋποθέσεις που τίθενται από τις ΟΜΟΕ-Χ.

c. Θα πρέπει να γίνει εφαρμογή κλωθοειδών σε όλες τις καμπύλες που παρουσιάζουν

οριζοντιογραφική ακτίνα μικρότερη των 1000μ. σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Χ.
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d. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστο μήκος κυκλικών τόξων ίσο με το διπλάσιο της

ταχύτητας μελέτης (αφού μετατραπεί σε m/sec), σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Χ.

e. Ο  καθορισμός  των  επικλίσεων  και  των  κλίσεων  μεταβολής  τους  θα  πρέπει  να

ανταποκρίνεται στα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ-Χ.

Σχέδια Μηκοτομής

i. Στην παράγραφο 1.6.2.5. της τεχνική έκθεσης γίνεται αναφορά στο γεωμετρικό σχεδιασμό

της  περιμετρικής  οδού  του  Οικισμού  Οινοφύτων.  Στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο  γίνεται

αναφορά  για  την  κατηγορία  της  οδού  και  την  εφαρμοζόμενη  ταχύτητα  μελέτης  και

συγκεκριμένα:  «Κατηγορία οδού  AiV,  με ταχύτητα μελέτης 60χλμ/ώρα και  σημεία  όπου

απαιτείται  μείωση  αυτής  στα  50χλμ/ώρα,  λόγω  αδυναμίας  εφαρμογής  των  ελάχιστων

ακτίνων καμπυλότητας.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ), η

ελάχιστη  επιτρεπόμενη  υψομετρική  καμπύλη  είναι  2.000μ.  για  κυρτή  καμπύλη  και

1.900μ. για κοίλη καμπύλη για επιτρεπόμενη ταχύτητα 60χαω, σύμφωνα με τον πίνακα

11-1 των ΟΜΟΕ-Χ. Οι υψομετρικές καμπύλες που έχουν εφαρμοστεί στο 2ο τμήμα της

περιμετρικής  οδού  το  οποίο  οριζοντιογραφικά  ανταποκρίνεται  σε  ταχύτητα  μελέτης

60χαω,  υπολείπονται  των  παραπάνω  τιμών  σε  αρκετές  θέσεις  (π.χ.  Χ.Θ.  0+068,  Χ.Θ.

0+182,  Χ.Θ.  0+276 κτλ).  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται  να γίνουν όλες οι  απαραίτητες

αναπροσαρμογές  στις  ακτίνες  των  καμπυλών  που  έχουν  επιλεγεί  προκειμένου  να

εναρμονίζονται με την παραπάνω απαίτηση.

ii. Περί τη Χ.Θ. 1+440 του 1ου τμήματος της περιμετρικής οδού διαμορφώνεται χαμηλό σημείο

σε θέση ορύγματος ύψους περίπου 0,50μ στον άξονα της οδού. Να εξεταστεί η μετατόπιση

του  χαμηλού  σημείου  σε  θέση  εκτός  ορύγματος  προκειμένου  να  περιοριστούν  τα

απαιτούμενα υδραυλικά έργα.

iii. Το μήκος των υψομετρικών καμπυλών θα πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο

της ταχύτητας μελέτης,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 8 των ΟΜΟΕ-Χ.  Σε

πολλές περιπτώσεις η απαίτηση αυτή δεν εξασφαλίζεται.

iv. Να  εξασφαλιστούν  οι  απαιτήσεις  που  προβλέπονται  στις  ΟΜΟΕ-Χ  αναφορικά  με  τις

περιοχές ασθενούς απορροής των ομβρίων.

Προκαταρκτική Μελέτη Σύνδεσης Σιδηροδρομικού Δικτύου

i. Στην τεχνική έκθεση δεν γίνεται αναφορά στην ταχύτητα σχεδιασμού του σιδηροδρομικού

έργου.

ii. Προτείνεται  να  εξεταστεί  η  απομείωση  της  οριζοντιογραφικής  ακτίνας  300μ.  και

αντίστοιχης  αλλαγής  R=300  /  1:9  στην  περιοχή  εισόδου  του  σταθμού  στα  190μ.  με

αντίστοιχη  μετακίνηση  του  ευθύγραμμου  τμήματος  του  σταθμού  προς  το  βορρά,

προκειμένου  να εξασφαλιστεί  μεγαλύτερο ωφέλιμο μήκος  των γραμμών.  Στην εικόνα 7

παρουσιάζεται  η  προβλεπόμενη  διάταξη  από  τη  μελέτη  καθώς  επίσης  και  ενδεικτικός

σχεδιασμός της προτεινόμενης εναλλακτικής.
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Εικόνα 7: Καμπύλη εισόδου στον σιδηροδρομικό σταθμό - Διερεύνηση δυνατότητας περιορισμού

της οριζοντιογραφικής ακτίνας και αύξησης του διαθέσιμου ωφέλιμου χώρου του σταθμού.

iii. Προτείνεται  να  εξεταστεί  η  τροποποίηση  της  κλίμακας  του σχεδίου  της  μηκοτομής  του

σιδηροδρομικού έργου σε 1:2000 για τα μήκη και 1:200 για τα ύψη, προκειμένου να είναι

πιο εποπτική και σύμφωνη με τις απαιτήσεις των οδικών και σιδηροδρομικών έργων.

3. Μελέτες Υδραυλικών Έργων

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι προκαταρκτικές μελέτες έχουν ως κύριο αντικείμενο την

τεχνικοοικονομική  διερεύνηση  των  διαφόρων  εναλλακτικών  λύσεων  και  την  επιλογή  των  κατά

περίπτωση προσφορότερων προς προώθηση σε στάδιο προμελέτης.

Κατά συνέπεια, σε όλες τις υδραυλικές μελέτες συνιστάται να καταγράφονται με σαφήνεια είτε οι

εναλλακτικές λύσεις που διερευνήθηκαν, καθώς και ποια μεταξύ αυτών είναι η προτεινόμενη, είτε,

αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ο λόγος για τον οποίο παρέλκει η σχετική διερεύνηση.

Η  καταγραφή  των εξετασθεισών  εναλλακτικών  λύσεων  είναι,  άλλωστε,  απαραίτητη  και  για  τις

ανάγκες της σύνταξης της ΜΠΕ και τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο,  εκτιμάται  ότι οι  προκαταρκτικές μελέτες των υδραυλικών έργων υποδομής

είναι  απαραίτητο  να  συμπληρωθούν  με  την  προαναφερθείσα  καταγραφή  των  εξετασθεισών

εναλλακτικών  λύσεων  και  την  αντίστοιχη  επαρκή  τεχνικοοικονομική  αξιολόγηση  της  κατά

περίπτωση προκριθείσας λύσης.
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2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Δεν κατατέθηκε προκαταρκτική μελέτη διαχείρισης ακαθάρτων υδάτων που εκ της φύσεως

της  συνιστά  σημαντική  έλλειψη,  για  το  πλέον  σημαντικό  έργο  εξυγίανσης  του  ΕΠΕ

Οινοφύτων.  Αυτή  η  έλλειψη  επιβάλλεται  να  αποκατασταθεί,  για  να  μην  αποτελέσει

αντικείμενο κακοπροαίρετων σχολίων εναντίον του σχεδιασμού και της επένδυσης συνολικά.

Επικουρικά επισημαίνεται ότι η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων και το δίκτυο ακαθάρτων

υδάτων θα πρέπει  να  μελετηθούν στο ακραίο  όριο επιμέλειας  και  ασφάλειας,  καθώς θα

αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής εκτίμησης και αξιολόγησης και από κοινωνικής πλευράς,

λόγω της φύσης, του προορισμού τους και του ιστορικού της περιοχής. 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

3.1 Επιλογή αποδεκτών

Σύμφωνα με την §5.1. - ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, το δίκτυο ομβρίων

προβλέπεται να έχει τελικούς αποδέκτες είτε τον ποταμό Ασωπό και τα συμβάλλοντα σε αυτόν

υδατορεύματα είτε τους τυχόν γειτονικούς υφιστάμενους συλλεκτήρες ομβρίων από το σύστημα

αντιπλημμυρικής προστασίας του οδικού έργου της ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με την §1.2.1. - Στοιχεία και χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν, τεχνικά στοιχεία ελήφθησαν

από την τεχνική έκθεση της μελέτης «Οριοθέτηση & Τοπικές Διευθετήσεις στον Ασωπό ποταμό σε

τμήμα  10χλμ.  Εντός  του  νομού  Βοιωτίας  (φορέας:  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας,  Ανάδοχος

«ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Α.Ε-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΩΡΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑNΩΛΗΣ», μελέτη υπό έγκριση).

Κατά  τα  αναφερόμενα  στη  μελέτη,  δεν  έχουν  ληφθεί  υπόψη  τεχνικά  στοιχεία  για  τα  έργα

αποχέτευσης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Γίνεται όμως η αναφορά ότι στα επόμενα στάδια θα

πρέπει να αναζητηθούν και ληφθούν υπόψη οι υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες διαχείρισης

ομβρίων που έχουν εκπονηθεί για το έργο αυτό ή άλλο έργο οδοποιίας εντός της περιοχής.

Ελλείψει πληροφορίας για τους αγωγούς ομβρίων της ΠΑΘΕ, όλα τα δίκτυα ομβρίων του ΕΠΕ έχουν

σχεδιασθεί  με αποδέκτη τον ποταμό Ασωπό. Ειδικά στη περιοχή βόρεια της οδού ΠΑΘΕ, έχουν

μελετηθεί οι συλλεκτήρες ομβρίων Ο-South1, μήκους 3.400 μέτρων και  O-South2, μήκους 4.700

μέτρων, που καταλήγουν σε διάμετρο 2 μέτρων και εκβάλλουν στον Ασωπό. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση των απορροών από μεγάλες λεκάνες σε ένα συλλεκτήρα

οδηγεί σε πολύ μεγάλες διαστάσεις αγωγών, όπως ακριβώς οι προαναφερθείσες, επισημαίνεται ότι

αξίζει να μελετηθεί εναλλακτικός σχεδιασμός με τμηματική αποφόρτιση των αγωγών ομβρίων του

ΕΠΕ  στους  αντίστοιχους  παράπλευρους  αγωγούς  της  ΠΑΘΕ,  ο  οποίος  εκτιμάται  ότι  θα  είναι

σημαντικά οικονομικότερος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ελεγχθεί η επάρκειά τους, καθώς

αυτοί (οι αγωγοί της ΠΑΘΕ) το πιθανότερο είναι ότι έχουν διαστασιολογηθεί ως αποδέκτες των

ομβρίων των αντίστοιχων λεκανών απορροής του ΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι, βάσει των ισχυουσών Προδιαγραφών σύνταξης μελετών, η

πληροφορία  για  τα  υφιστάμενα  έργα  ομβρίων  της  ΠΑΘΕ  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  στην

Προκαταρκτική μελέτη. Αντιθέτως, ο έλεγχος για το αν μπορούν να λειτουργήσουν ως αποδέκτες

των ομβρίων υδάτων ορισμένων τουλάχιστον λεκανών του ΕΠΕ, μπορεί να εξετασθεί στο στάδιο
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της Προκαταρκτικής μελέτης ως δόκιμη εναλλακτική λύση, η οποία άλλωστε επηρεάζει σημαντικά

τη γενική διάταξη και το κόστος των έργων.

3.2 Έλεγχος αποδέκτη

Σε  σχέση  με  τον  έλεγχο  του  αποδέκτη  των  προτεινομένων  αγωγών,  στην  §5.1.  ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, παρατίθεται  πίνακας  με τις θέσεις  εκβολής που

ελέγχθηκαν και αναφέρεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εκβολή, καθώς ο πυθμένας βρίσκεται

πάνω από τη στάθμη της διευθετημένης κοίτης Ασωπού, με εξαίρεση την εκβολή Ο-42.

Ωστόσο, τα στοιχεία του ελέγχου που παρατίθενται δεν φαίνεται να καλύπτουν και την περίπτωση

ανάρρου  από τον αποδέκτη προς  τον  συμβάλλοντα  αγωγό,  η  οποία επιβάλλεται  να  ελέγχεται.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η ΑΣΥ του αγωγού δεν επιτρέπεται να βρίσκεται χαμηλότερα από την

ΑΣΥ  του  αποδέκτη,  προκειμένου   να  εμποδίζεται  η  εισροή  νερών από τον  αποδέκτη  προς  τον

συμβάλλοντα.  Η  συγκεκριμένη  απαίτηση  δεν  φαίνεται  να  εξασφαλίζεται  με  τον  προτεινόμενο

σχεδιασμό. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα της §5.1, στην εκβολή Ο-South, οι συμβάλλοντες

αγωγοί Ο-South-1 και Ο-South-2 έχουν στάθμη πυθμένα 51.40 και η διευθέτηση του Ασωπού (ΧΘ

0+446) 51.00. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια μηκοτομών, οι αγωγοί είναι διαμέτρου 2μ, δηλαδή

έχουν μέγιστη ΑΣΥ 51.40+ (0.70*2.00) = 52.80, ενώ η ΑΣΥ στον Ασωπό φαίνεται από το σκαρίφημα

της μηκοτομής ότι είναι τουλάχιστον +55μ. Συνεπώς, οι αγωγοί βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στην

υγρή διατομή διευθέτησης και ως εκ τούτο επιβάλλεται ο ριζικός ανασχεδιασμός τους.

Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να ελεγχθεί η ΑΣΥ και στις άλλες θέσεις εκβολής και να επαναληφθεί η

διαστασιολόγηση, όπου απαιτείται να ανυψωθεί ο αγωγός, ώστε να προκύπτει η ΑΣΥ του αγωγού

όχι χαμηλότερα από την ΑΣΥ της διευθέτησης.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή της περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη (§4.1.3. - Περίοδος επαναφοράς

πλημμύρας σχεδιασμού), επιφέρει, πράγματι, μικρής κλίμακας διαφοροποίηση των απαιτούμενων

διαμέτρων  του  εσωτερικού  δικτύου  τοπικού  χαρακτήρα,  το  οποίο  παραμένει  στην  ελάχιστη

διάμετρο DN400, αλλά σημαντική επιβάρυνση των συνολικών παροχών σχεδιασμού, πράγμα που

δυσχεραίνει τη μηκοτομική τοποθέτηση των αγωγών σε σχέση με τον αποδέκτη.

3.3 Πληρότητα παραδοτέων

Σε  συμμόρφωση  με  το  Π.Δ.  696/74,  «Άρθρο  210  :  Προκαταρκτική  μελέτη  (έκθεσις)  δικτύων

ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων», εκτιμάται ότι η Προκαταρκτική μελέτη θα ήταν χρήσιμο να

συμπληρωθεί με τα εξής στοιχεία:

Τεχνική Έκθεση

Περιγραφή  της  χαράξεως  του  δικτύου  ομβρίων  υδάτων:  να  δοθεί  συνοπτική  περιγραφή  των

κεντρικών  συλλεκτήρων,  με  στοιχεία  για  τη  διαδρομή  τους,  την  από  καθένα  αποχετευόμενη

επιφάνεια, τις παροχές σχεδιασμού, τις διαμέτρους και τον αποδέκτη.

Παροχαί  υπολογισμού:  να δοθεί  πίνακας  υπολογισμού των παροχών σχεδιασμού των κυρίων

συλλεκτήρων.
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Σχέδια

 Γενική  οριζοντιογραφία  Ο1:  να  προστεθούν  ενδείξεις  για  τους  βασικούς  συλλεκτήρες

ομβρίων και  τις  λεκάνες  απορροής,  σε  αντιστοιχία  με  τον  σχετικό πίνακα  της  Τεχνικής

Έκθεσης.

 Οριζοντιογραφία Ο2: να προστεθούν ενδείξεις για τους βασικούς συλλεκτήρες ομβρίων

 Μηκοτομές:  να  προστεθούν  τα  υδραυλικά  στοιχεία  (παροχή,  ταχύτητα,  συντελεστής

πλήρωσης) και οι στάθμες πυθμένα και ΑΣΥ του αποδέκτη.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

4.1 Εναλλακτική λύση με ξεχωριστό δίκτυο για την παραγωγική διαδικασία

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική μελέτη, ο μελλοντικός σχεδιασμός του Δήμου Τανάγρας για την

υδροδότηση  της  περιοχής  του  ΕΠΕ  αφορά  στην  κάλυψη  των  αναγκών  πόσιμου  νερού  των

εργαζομένων /  επισκεπτών στις  βιομηχανίες  της περιοχής (27.000 εργαζόμενοι  /  επισκέπτες με

παροχή  60  lt/άτομο/ημέρα).  Δεν  υπάρχουν  στοιχεία  –  πρόβλεψη  για  παροχή  νερού  στις

βιομηχανίες, για χρήση σε παραγωγική διαδικασία.

Ο σχεδιασμός που επελέγη για το ΕΠΕ αφορά σε εξωτερικό υδραγωγείο αδιύλιστου νερού που θα

παρέχεται  από  την  ΕΥΔΑΠ  και  θα  καλύπτει  το  σύνολο  των  υδρευτικών  αναγκών  του  ΕΠΕ.  Το

υδραγωγείο θα συνδέει το σημείο υδροληψίας με την προτεινόμενη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού

(ΜΕΝ)  και,  στη  συνέχεια,  με  τη δεξαμενή  αποθήκευσης,  η  οποία θα τροφοδοτεί  το  εσωτερικό

δίκτυο ύδρευσης.

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου κόστους λειτουργίας της ΜΕΝ και των χαμηλότερων απαιτήσεων

ποιότητας  του  νερού  για  την  παραγωγική  διαδικασία,  που  είναι  πολλαπλάσιο  ποσοτικά  του

πόσιμου, αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί εναλλακτική λύση που θα αφορά:

 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για πόσιμο νερό, που θα συνδέεται με τα νέα έργα

υδροδότησης του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, και

 Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου αδιύλιστου νερού που θα παρέχεται από την ΕΥΔΑΠ και

θα  καλύπτει  τις  ανάγκες  της  παραγωγικής  διαδικασίας  και  της  άρδευσης  του  ΕΠΕ.  Το

υδραγωγείο θα συνδέει, χωρίς παρεμβολή ΜΕΝ, το σημείο υδροληψίας με την προτεινόμενη

δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία θα τροφοδοτεί ξεχωριστό εσωτερικό δίκτυο υδροδότησης

των παραγωγικών διαδικασιών και της άρδευσης του ΕΠΕ.

4.2 Εναλλακτική λύση με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Δεδομένου  ότι  η  προτεινόμενη  μέθοδος  επεξεργασίας  των  υγρών  αποβλήτων  περιλαμβάνει

τριτοβάθμια επεξεργασία και τα παραγόμενα επεξεργασμένα λύματα έχουν πολύ υψηλά ποιοτικά

χαρακτηριστικά,  εκτιμάται  ότι  πρέπει  να  αξιολογηθεί  εναλλακτική  λύση  που  θα  αφορά  σε

επαναχρησιμοποίηση  των  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  για  χρήση  στην  παραγωγική

διαδικασία και στην άρδευση.

4.3 Υδατικές απαιτήσεις για άρδευση

Για  την  εκτίμηση  των υδατικών  απαιτήσεων  του  ΕΠΕ ελήφθη υπόψη εκτίμηση για την άρδευση

των κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου,  με  ειδική  κατανάλωση  700  m³/στρέμμα/έτος,  και  για  την
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άρδευση των κοινόχρηστων χώρων περιμετρικού πρασίνου, με 150 m³/στρέμμα/έτος. Επί των εν

λόγω αναφερομένων, σημειώνεται ότι οι ετήσιες υδροδοτικές απαιτήσεις,  για τις συγκεκριμένες

χρήσεις, θα πρέπει να προσδιοριστούν με τη δέουσα ακρίβεια, για να αποφευχθούν ανώφελες και

υπερβολικές δαπάνες κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους, δαπανών προμήθειας από την

ΕΥΔΑΠ, ανύψωσης, επεξεργασίας στη ΜΕΝ, πρόσθετου αποθηκευτικού όγκου της δεξαμενής κ.λπ.

Η  επιλογή  κατάλληλης,  μη  υδροβόρου,  φύτευσης  ως  εναλλακτική,  κάλλιστα  θα  οδηγούσε  στη

μείωσης των σχετικών απαιτήσεων σε αρδευτικό νερό.

Σχηματάρι, Μάρτιος 2022

Για την Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας

Ο Δ/ντής

Δημήτρης Γκίκας
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