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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πολεοδομική μελέτη «Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου
πόλης Τ.Κ. Πύλης» του Δήµου Πύλης ανατέθηκε από το ∆ήµο Πύλης στην:
Γιάννα Χατζηευστρατίου µε την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης (Αρ.
Πρωτ.: 7866/11-4-14) σύμφωνα µε:
 Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση ∆ηµοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών
και παροχής υπηρεσιών» καθώς και το
Ν.716/1977 «Περί Μητρώου Μελετητών, αναθέσεως και εκπονήσεως
Μελετών» και τα εκτελεστικά του Π.∆/γµατα, κατά το µέρος τους που
διατηρήθηκε σε ισχύ µε την παρ. 4, άρθρο 45 του Ν.3316/2005.
 Το Ν.2508/97 «Περί της Βιώσιµης οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων
και οικισµών της χώρας» και τις διατάξεις του Ν.1337/83 που είναι σε
ισχύ σήµερα, και τέλος τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων
και
Κοινοτήτων Ν.3463/2006, άρθρα 75,95, 96 και 209 ,σύμφωνα με τα
οποία η οικονομική επιτροπή του Δήμου δύναται να αναθέσει την
εκπόνηση μελέτης με απευθείας ανάθεση σε μελετητή Α η Β τάξης
πτυχίου εφ’ όσον η προτιμώμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει το 30% της
ανώτερης αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης.
Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται σύµφωνα µε τις:
 «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών και
αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση αυτών», ΦΕΚ 329 Β της
15/03/2000 και την «Έγκριση πολεοδοµικών σταθεροτύπων
(standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρµόζονται κατά
την εκπόνηση των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων (ΓΠΣ), των
σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής
πόλης"
(ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδοµικών µελετών», Αποφ-10788/04 ΦΕΚ285/∆/5-3-04.


Το Άρθρο 43 της Κωδικοποίησης Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας.
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πύλης, του
Δήμου Πύλης, Ν. Τρικάλων. (Αποφ. 3739/115675/13-2-16 ΦΕΚ
32/ΑΑΠ)

Η µελέτη εκπονείται σε δύο στάδια Α και Β. Το Β Στάδιο επιµερίζεται στα Β1
και Β2 υποστάδια. Το Β2 υποστάδιο αποτελεί την τελική µορφή του Β1
υποσταδίου.
Α’ Στάδιο : Ανάλυση- Προµελέτη
Το Α’ Στάδιο της µελέτης αφορά τη γενική θεώρηση της περιοχής και
την αναγνώριση της πολεοδοµικής οργάνωσης και των χρήσεων γης. Το
στάδιο αυτό καταλήγει σε Αξιολόγηση και Συµπεράσµατα καθώς και σε

προκαταρκτική πρόταση σε µορφή πολεοδοµικής οργάνωσης. Το Α΄ Στάδιο,
έχει υποβληθεί στις 2-04-2015 και έχει εγκριθεί µε την Απόφαση ∆.Σ. µε
αριθµό 172 από 27-05-2015.
Β’ Στάδιο – Πρόταση / Οριστική Μελέτη
Η έναρξη του Β’ Σταδίου έγινε µε εντολή έναρξης από την Υπηρεσία
επίβλεψης µε αριθµό πρωτοκόλλου 296/22-06-2015. Το στάδιο αυτό αφορά
την συγκρότηση και την οργάνωση κατευθύνσεων µετά από τα
συµπεράσµατα του Α’ Σταδίου. Γίνεται οριστικοποίηση της Προµελέτης και
ανάπτυξη του Πολεοδοµικού Σχεδίου .Επίσης γίνεται ο καθορισµός των
οικοδοµικών τετραγώνων ως προς την δοµή και την µορφή τους καθώς και
τυχόν δεσµεύσεις σε προκήπια και διαγράµµατα κάλυψης.
Καθορίζονται οι χρήσεις γης σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου και οι
κοινωφελείς σε επίπεδο οικοπέδου. Καθορίζεται η γενική διάταξη των
κοινοχρήστων χώρων
και προσδιορίζονται οι κοινωφελείς λειτουργίες.
Τέλος εµφανίζεται η γενική διάταξη των οδικών δικτύων (δοµή και ροές)
καθώς και του δικτύου πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων.
Όσο αφορά το Πολεοδοµικό – Ρυµοτοµικό σχέδιο για θεσµοθέτηση γίνεται
καθορισµός
στα
κτηµατογραφικά
διαγράµµατα
κοινοχρήστων
(συµπεριλαµβανοµένων και των πεζοδρόµων) και κοινωφελών χώρων, των
όρων δόµησης και των ορίων τυχόν περιοχών ειδικής προστασίας
Προβλέπεται έλεγχος (προκαταρκτική πράξη εφαρµογής) του ρυµοτοµικού
σχεδίου σύµφωνα µε το ισοζύγιο εισφορών σε γη.
Μετά την παραλαβή του Β1 υποσταδίου η µελέτη θα αναρτηθεί
προς
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και θα αποσταλλεί από τον
Εργοδότη και τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στις αρµόδιες υπηρεσίες για την
τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόµος (αρθρ. 44 του Κώδικα
Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και αρθρ.6 και 7 του Ν.1337/83).
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του εργοδότη συνεκτιµώντας και τις
γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων φορέων και υπηρεσιών και την απόφαση του
∆.Σ. του ∆ήµου θα δώσει κατά την κρίση της οδηγίες- κατευθύνσεις για τις
αναγκαίες τροποποιήσεις (Β2 υποστάδιο της µελέτης).
Το Β2 Υποστάδιο αφορά στην προσαρµογή του υποσταδίου Β1 και την
οριστική πρόταση της µελέτης.
Μετά τη παράδοση του Β2 υποσταδίου η µελέτη αποστέλλεται από τον
Εργοδότη και την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο αρµόδιο τµήµα του ΥΠΕΚΑ

για τη διαδικασία κεντρικού ΣΧΟΠ, ώστε να εγκριθεί και να οδηγηθεί στη
δηµοσίευσή της.
Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι με το υπ’ αριθ. 3886/101564/27.9.2010
έγγραφό της περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο η σχετική
Γεωλογική Μελέτη που συντάθηκε κατά την εκπόνηση του «Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πύλης, του Δήμου Πύλης, Ν.
Τρικάλων» (ΦΕΚ 32 /ΑΠΠ/2012 είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
B.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Δ.Ε. Πύλης του Νομού Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσεται
στα Νότια του Νομού με συνολική έκταση 100.075 στρέμματα, συνολικό
πραγματικό πληθυσμό Ε.Σ.Υ.Ε. έτους 2001: 4.492 κατοίκους και πυκνότητα
πληθυσμού 45 κατ. /τ.χλμ. Προέκυψε από τη συνένωση των πρώην
κοινοτήτων:
Αγίου
Βησσαρίωνα,
Αγίου
Προκοπίου,
Κοτρωνίου,
Παλαιοακαρυάς, Πετροχωρίου, Ραπωτου και του Δήμου Πύλης, έδρα του
νέου Δήμου.

Εικόνα Β.1.1: Δήμος Πύλης

Ο Δήμος οργανώνεται διοικητικά σε 7 Δημοτικά Διαμερίσματα1 και
αναπτύσσεται σε 18 οικισμούς, εκ των οποίων ο οικισμός της Πύλης, με
πληθυσμό έτους 2001: 1.839 κατοίκους, αποτελεί και την έδρα του Δήμου.
Η περιοχή του Δήμου εξαρτάται από την έδρα του Νομού Τρικάλων, το αστικό
κέντρο των Τρικάλων. Η μορφολογία του εδάφους είναι περισσότερο ορεινή
(70,1% του εδάφους) και ημιορεινή (29,9% του εδάφους). Μέσα στις
απασχολήσεις των κατοίκων συγκαταλέγεται η γεωργία και λιγότερο η
κτηνοτροφία, ενώ έχει επίσης αναπτυχθεί ο τουριστικός τομέας και εν γένει ο
τριτογενής, με έμφαση στην Τ.Κ. της Πύλης. Τα προϊόντα της περιοχής είναι
κτηνοτροφικά, η ξυλεία, τα σιτηρά και τα κηπευτικά. Οι κάτοικοι
1

Πύλης, Αγίου Βησσαρίωνα, Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Αγίου Προκοπίου, Κοτρωνίου
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απασχολούνται επίσης στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, την αναψυχή και
τα εμπορικά καταστήματα.

Από άποψη χωροταξικής δομής ο Δήμος εντάσσεται στη δυτική ζώνη
ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ειδικότερα δε υπάγεται στο μεταίχμιο
της Δυτικής Ζώνης Ημερήσιων Μετακινήσεων του διπόλου – κύριου
ενδοπεριφερειακού άξονα ανάπτυξης Τρικάλων – Καρδίτσας, καθώς και της
δυτικής Ορεινής – Ημιορεινής ζώνης της περιφέρειας.

Η έδρα της Δ.Ε Πύλης, ο οικισμός της Πύλης έχει χαρακτηριστεί ως
δευτερεύον πόλος ανάπτυξης, απέχει δε απόσταση 316 χλμ. από την Αθήνα,
235 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, 80 χλμ. από τη Λάρισα, 18 χλμ. από τα
Τρίκαλα, 44 χλμ. από την Καρδίτσα, 38 από Καλαμπάκα – Μετέωρα, 14 χλμ.
από Ελάτη, 26 από Περτούλι και 29 από τη Λίμνη Πλαστήρα.
Η χωροταξική ένταξη του Δήμου στα δυτικά της ορεινής Θεσσαλίας και
πλησίον των ορεινών οικιστικών δικτύων του Ν. Άρτας προσφέρεται για την
ανάπτυξη ορεινών τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών (είσοδος του
ορεινού όγκου του Κόζιακα -Πίνδος). Η έδρα του δήμου, ο οικισμός Πύλη
βρίσκεται στην είσοδο της πεδινής περιοχής της Θεσσαλίας προς τα ορεινά
της Πίνδου. Τα δύο αντικριστά βουνά, ο Κόζιακας και ο Ίταμος που
διαχωρίζονται από τον Πορταϊκό ποταμό σχηματίζουν μία φυσική
μεγαλόπρεπη Πύλη, απ’ όπου και το όνομα της κωμόπολης.

Η πόλη είναι δομημένη παρά τον Ποταμό Πορταϊκό, παραπόταμο του Πηνειού
Ποταμού, ο οποίος και τη διαχωρίζει από το συνοικισμό Πόρτα Παναγιά,
ομώνυμος της βυζαντινής διατηρητέας εκκλησίας. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα
της Πύλης λειτουργούν υπηρεσίες όπως ενδεικτικά αναφέρονται :
Αστυνομικός Σταθμός, Κατάστημα ΟΤΕ, Ταχυδρομείο, Δασαρχείο,
Ειρηνοδικείο, Τράπεζες και Κέντρο Υγείας.
Στο πλαίσιο των διατάξεων του εγκεκριμένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, οι βασικότερες κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Δήμο Πύλης, είναι οι εξής:


Προοπτική υλοποίησης των οδικών διασυνδέσεων της περιοχής των
Τρικάλων με το βόρειο άξονα – μέτωπο ανάπτυξης της χώρας και το
δυτικό άξονα ανάπτυξης, μετατρέποντας την περιοχή σε
διαπεριφερειακή πύλη προς βόρεια και δυτική Ελλάδα, γεγονός που θα
αναβαθμίσει ριζικά την προσπελασιμότητα και του Δήμου Πύλης,
διανοίγοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές.



Η προώθηση ιδίως του διαπεριφερειακού άξονα Τρικάλων – Πύλης –
Ελάτης – Μεσοχώρας – Άρτας αναμένεται να ενδυναμώσει τις σχέσεις
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και αλληλεξαρτήσεις των οικισμών του Δήμου Πύλης με το οικιστικό
δίκτυο της Ηπειρωτικής Πίνδου.


Η ενεργοποίηση του ενδοπεριφερειακού αστικού άξονα ανάπτυξης
Τρικάλων – Καρδίτσας, καθώς και των διασυνδέσεων με τις
εξαρτώμενες (κυρίως από τα Τρίκαλα) αναπτυξιακές ενότητες της
Δυτικής ζώνης της Θεσσαλίας, ειδικότερα δε: τα ορεινά της
Καλαμπάκας (Πίνδος – Χάσια) με κέντρο την Καλαμπάκα και την
περιοχή των οικισμών Στουρναρέικα – Μεσοχώρα – Ελάτη, κ.λ.π.
(Πίνδος) με κέντρο την Πύλη.



Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ανάμεσα στην Πύλη και την
Καλαμπάκα από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Θεσσαλίας ως Ζώνη ανάπτυξης
Τουρισμού και β΄ Κατοικίας.



Η δημιουργία εταιρικών σχέσεων πόλης – υπαίθρου με το αστικό
κέντρο των Τρικάλων από το οποίο εξαρτάται άμεσα ο Δήμος Πύλης,
ως νομαρχιακού διοικητικού κέντρου, συγκοινωνιακού κόμβου, κέντρου
εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή (ζωική, δασική),
καθώς και πόλου ανάπτυξης τουρισμού διεθνούς εμβέλειας (Μετέωρα –
Πίνδος).

Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα προσδώσει νέους αναπτυξιακούς ρόλους
στην περιοχή του Δήμου Πύλης στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής
οικονομίας σε κατεύθυνση προστασίας και αειφόρου διαχείρισης της
γεωργικής γης, με εφαρμογή μεθόδων και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής
εξυγίανσης, καθώς και προσαρμογή στους κανόνες του ανταγωνισμού,
προώθηση επώνυμων /τοπικών προϊόντων ποιότητας και υποστήριξη της
παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο των χωρικών κατευθύνσεων που απορρέουν από τα Σχέδια
Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία και τις Α.Π.Ε., οι
βασικές μελετητικές κατευθύνσεις που απορρέουν και αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Δήμο Πύλης, συνοψίζονται στα εξής:
 Άμεση συνάρτηση – διασύνδεση με τον Άξονα της κεντρικής
ενδοχώρας ο οποίος αναπτύσσεται κατά μήκος του Ε65 και στοχεύει
στην διασύνδεση των δυτικών περιοχών της Πίνδου με τον
παραδοσιακό άξονα Β-Ν.
 Στόχοι – Επιδιώξεις του Σχεδίου Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. για την εταιρική σχέση
πόλης – υπαίθρου, τον αγροτικό τομέα και τον ορεινό χώρο2.
 Υπαγωγή του Δήμου Πύλης σε περιοχή τουριστικής προτεραιότητας
στην κατηγορία «αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή, με περιθώρια
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών Τουρισμού», συγκεκριμένα δε την
περιοχή B2.5: Περιοχή Β. Πίνδου, Ζαγορίου, Τζουμέρκων και ορεινός
χώρος Δυτικής Θεσσαλίας.
2

Έχουν καταγραφεί αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο
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Δυνατότητα διερεύνησης της χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων
στην περιοχή του Δήμου, ως περιοχής υπαγόμενης κατ’ αρχήν σε
Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ).

Η θεσμοθετημένη έκταση του οικισμού (έκταση εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης) είναι 70,42 Ηα, συμπεριλαμβανόμενου του οικισμού προ του ’23
Πόρτα Παναγιά.
Από τον Πίνακα Π1.1 της Α Φασης της παρούσας μελέτης για τα
Προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού – 2011, 2022, όπου αναφέρονται τα
προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού των οικιστικών υποδοχέων, προβλέπεται
ότι ο πληθυσμός του οικισμού της Πύλης, στο έτος στόχο, 2022, θα ανέλθει
στους 3.295 κατοίκους, έχει δε εκτιμηθεί και ένα ποσοστό εποχιακού
πληθυσμού στο ίδιο έτος που ανέρχεται σε 879 εποχιακούς κατοίκους
(παραθεριστές, τουρίστες).
Από τον Πίνακα Π.2.2 της Α Φάσης: Υπολογισμός προγραμματικής
θεωρητικής πυκνότητας d και Πληθυσμού Χωρητικότητας οικισμών Δ. Πύλης,
όπου έχουν καταγραφεί τα στοιχεία της χωρητικότητας των θεσμοθετημένων
οικισμών του Δήμου, προκύπτει ότι με βάση τα πολεοδομικά πρότυπα και
τους όρους δόμησης, η μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα του οικισμού σε
κατοίκους είναι 2.736 κατ., δηλ. ο θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2022.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να καλυφθεί η οικιστική ζήτηση για τον
προβλεπόμενο πληθυσμό των 3.295 μονίμων κατοίκων, έτους 2022,
προκύπτει η συνολική ανάγκη νέων επεκτάσεων του οικισμού της Πύλης, της
τάξης των 13,57 Ηα, σύμφωνα με τον Πίνακα Π.2.3 της Α Φάσης: Ανάγκες
οικιστικών επεκτάσεων στο έτος Στόχο 2022 των οικισμών του Δήμου Πύλης.
Η επέκταση του οικισμού Πύλης για κάλυψη αναγκών πρώτης και δεύτερης
κατοικίας, προτείνεται να γίνει στα ανατολικά του οικιστικού ιστού σε
συνάρτηση με την είσοδο της πόλης. Η ζώνη αυτή, σε επαφή με τον οικισμό,
διαθέτει τη φυσική καταλληλότητα, ενισχύει τον ήδη διαμορφωμένο οικιστικό
ιστό και συντελεί στην ενδυνάμωση της αστικής δυναμικής της έδρας του
Δήμου. Επιπλέον αναμένεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες και για
παραθεριστικό πληθυσμό, αλλά και τουριστικά καταλύματα.
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Εικόνα Β.1.2 : Χάρτης περιοχής επέκτασης

Πολεοδομική οργάνωση (συνοικίες – πολεοδομικές ενότητες, κέντρα)
Όσον αφορά την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού της Πύλης, προτείνεται
η διατήρηση μιας Πολεοδομικής Ενότητας, στην οποία είναι ήδη οργανωμένος
ο οικισμός, δεδομένου ότι ο προγραμματικός πληθυσμός των 3.295 κατοίκων
κατά το έτος Στόχο 2022, σε συνδυασμό με τη χωρική δομή του οικισμού, δεν
δικαιολογούν πρόσθετες Π.Ε. με βιώσιμα μεγέθη. Η ζώνη της ανατολικής
οικιστικής επέκτασης του οικισμού των 13,57 στρεμμάτων ενσωματώνεται
στην Π.Ε. του βασικού οικισμού.
Σε ότι αφορά τα πολεοδομικά κέντρα του οικισμού, με βάση το ισχύον Γ.Π.Σ.,
αυτά αφορούν:
 Στο Κέντρο Πόλης το οποίο το οποίο καταλαμβάνει έκκεντρη θέση στην
δυτική είσοδο του οικισμού και σχετικά μεγάλη έκταση. Ο χαρακτήρας του
είναι εμπορικός και διοικητικός με εμπορικές, διοικητικές λειτουργίες,
αναψυχή και παροχή υπηρεσιών, ενώ η κατοικία αποτελεί τη βασική
χρήση, καθώς και
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Σε ένα Τοπικό Κέντρο στο Συνοικισμό σεισμοπλήκτων, επίσης στο δυτικό
άκρο του οικισμού για να είναι πιο εύκολα προσπελάσιμο από τις ορεινές
Τ.Κ.

Λόγω της αναμενόμενης τόνωσης των κεντρικών λειτουργιών στην έδρα του
Δήμου και της αναβάθμισης του ρόλου και της αστικής δυναμικής του
οικισμού, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, προτείνεται η διεύρυνση των
ορίων του πολεοδομικού κέντρου επιπέδου πόλης, καθώς και του τοπικού.
Με τις προτάσεις αυτές επιδιώκεται η προσφορά επαρκούς πολεοδομημένης
γης για λειτουργίες κέντρου, προκειμένου να απορροφηθεί η αναμενόμενη
ζήτηση υπερτοπικού επιπέδου, τόσο σε σχέση με την εξυπηρέτηση των
λοιπών οικισμών του Δήμου, όσο και σε σχέση με το ρόλο του στην ευρύτερη
περιοχή.

Β.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Θεσσαλίας, ο οικισμός της
Πύλης χαρακτηρίζεται ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, εξαρτώμενο από την
έδρα του Νομού, το αστικό κέντρο των Τρικάλων, ενώ από τον οικισμό της
Πύλης εξαρτώνται οι οικισμοί 4ου επιπέδου,
Στο πλαίσιο της οικιστικής πολιτικής η οποία προτείνεται από το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.,
σε συνδυασμό με την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, επιδιώκεται η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε η μετακίνηση του πλεονάζοντος
αγροτικού πληθυσμού της περιφέρειας να είναι σχετικά περιορισμένη και να
διατηρηθεί εντός των ορίων της περιφέρειας, οπόταν το αστικό κέντρο των
Τρικάλων, οικισμός 2ου επιπέδου και οι οικισμοί 3ου επιπέδου, μεταξύ των
οποίων και η Πύλη, μπορεί να λειτουργήσουν ως ανάχωμα της αγροτικής
εξόδου.
Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η διάρθρωση – ιεράρχηση του
οικιστικού δικτύου της περιφέρειας αναφορικά με τους οικισμούς του Ν.
Τρικάλων.
Πίνακας Β.2.1.
ου

Ο.Κ. 1

Λάρισα

επιπέδου

ου

Ο.Κ. 2

επιπέδου

Τρίκαλα

ου

Ο.Κ. 3

επιπέδου

Τρίκαλα
Καλαμπάκα
Φαρκαδών
Πύλη
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Τα οικιστικά κέντρα κατατάσσονται σε τρια επίπεδα, ενώ οι λοιποί πολύ μικροί
οικισμοί εξαρτώνται από τους οικισμούς 3ουεπιπέδου.
Στο πιο πάνω πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα κατευθύνσεις οι
οποίες έχουν τεθεί και αποκωδικοποιηθεί από ανώτερου επιπέδου
χωροταξικά σχέδια και μελέτες, συνοψίζεται στη συνέχεια ο ρόλος της Πύλης,
σε σχέση με άλλα αστικά κέντρα του Νομού και της Περιφέρειας.
Τα κύρια σημεία συνεργασιακών – συμπληρωματικών ρόλων της κωμόπολης
της Πύλης και του λοιπού οικιστικού δικτύου του Δήμου, με άλλα οικιστικά
κέντρα του Νομού και της Περιφέρειας είναι τα εξής:

Πύλη, οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου3, σε σχέση με το οικιστικό δίκτυο
της ομώνυμης οικιστικής ενότητας 4ου επιπέδου.

Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Πύλη: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
αστικού τουρισμού και υπηρεσιών υποστήριξης του οικολογικού – ορεινού –
περιηγητικού – θρησκευτικού τουρισμού προς Μετέωρα και Περιοχή Β.
Πίνδου, Ζαγορίου, Τζουμέρκων και ορεινού χώρου Δυτικής Θεσσαλίας,
συγκρότηση ενιαίων τουριστικών κυκλωμάτων και διαδρομών.

3

Τα οικιστικά επίπεδα καθιερώθηκαν στην πρακτική του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα μέσα στη αντίληψη
των δικτύων και δικτυώσεων των πόλεων και οικισμών. Τα επίπεδα αυτά είναι:

Οικισμοί ή οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου (απλά χωριά) μικρού πληθυσμιακού μεγέθους. Οι εξυπηρετήσεις που
χωροθετούνται κατά περίπτωση σε αυτά είναι: νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Βρεφικός σταθμός, γήπεδο ποδοσφαίρου,
γήπεδο μικτής χρήσης.

Οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου (κεφαλοχώρι) εξυπηρετούμενος πληθυσμός 2000-8000 κατ. (μ.ο. 5000 κατ.).
Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επιπλέον των προηγούμενων είναι Γυμνάσιο, Λύκειο, Περιφερειακό Ιατρείο,
Βιβλιοθήκη, Κέντρο Νεότητας, Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, Ταχυδρομείο, Τηλεφωνείο, Τηλεγραφείο και εφ’ όσον
είναι έδρα ΟΤΑ χωροθετούνται διοικητικές (Δημοτικές υπηρεσίες, αστυνομικό τμήμα, πυροσβεστική υπηρεσία,
γραφεία ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ) και οικονομικές υπηρεσίες (Δημοτικές Επιχειρήσεις, Υποκαταστήματα Τράπεζας).

Οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου (Κωμόπολη). Μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός περίπου 20000 κατ.
Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επιπλέον του προηγούμενου επιπέδου, Κέντρο Υγείας Συμβουλευτικός Σταθμός
επιτοκων – βρεφών, Γεροντικές Στέγες, ΚΑΠΗ, Αθλητικός Πυρήνας Α΄ Πνευματικό Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης,
Κινηματογράφος, Οικονομική εφορία, Δημόσιο Ταμείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Υποθηκοφυλάκιο, Αγρονομείο,
Δασονομείο.

Οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου (Νομαρχιακό κέντρο). Μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 80.000 κατ. περίπου.
Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επιπλέον του προηγούμενου επιπέδου: Ειδικά σχολεία, ΚΕΤΕ, ΤΕΙ, Νομαρχιακό
Νοσοκομείο, Κέντρο βρεφών, Μαθητικά Οικοτροφεία, Μαθητικές Εστίες, Γηριατρικές κλινικές, Κέντρα Προστασίας
Αναπήρων, Θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων, Αθλητικός πυρήνας Β΄ Μουσείο, θέατρο, Νομαρχιακές Υπηρεσίες –
Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών, Πρωτοδικείο, Πλημμελειοδικείο, Υποδ/νση Αστυνομία – Τροχαίας –
Αγορανομίας

Οικιστικό κέντρο 1ου επιπέδου (περιφερειακό κέντρο). Μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 450.000 κατ.
περίπου. Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επιπλέον αυτών του προηγούμενου επιπέδου: ΑΕΙ, Περιφερειακο
νοσοκομείο, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων, Δημ. Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων – Τραπεζών, Δ/νση
Αστυνομίας – Επιθ. Χωροφυλακής, Εφετείο.
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Β.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Β.3.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή του δήμου Πύλης εκτείνεται σε μια συνεχόμενη έκταση 74.893 Ha,
που αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο περίπου (ποσοστό 22,15%) του συνόλου
του ν. Τρικάλων (338.092 Ha), ενώ καλύπτει το 5,30% από τα 1.403.660 Ha
της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στο ∆ήµο Πύλης εξέχοντα μορφολογικά στοιχεία είναι οι ορεινοί όγκοι του
Κόζιακα και του Ιτάµου καθώς και το υδρογραφικό δίκτυο του Πορταϊκού
ποταµού. Ειδικότερα η λεκάνη απορροής του Πορταϊκού ποταμού οριοθετείται
από τις τεταρτογενείς προσχώσεις του τεκτονικού βυθίσματος της θεσσαλικής
πεδιάδος προς το ανατολικότερο άκρο της λεκάνης, των σχηματισμών της
ενότητας του Κόζιακα στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης και των σχηματισμών
της ισοπικής ζώνης της Πίνδου, προς τα δυτικά. Η γενική διεύθυνση της
λεκάνης απορροής του Πορταϊκού είναι από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Ο οικισµός της Πύλης βρίσκεται στην είσοδο του επιβλητικού
φαραγγιού του Πορταϊκού, το οποίο χωρίζει τα βουνά Ίταµος και Κόζιακας.
Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί το ορεινό και πεδινό τµήµα της λεκάνης
του Πηνειού ποταµού η οποία καταλαµβάνει περιοχές µε έντονες κλίσεις
καθώς και εκτάσεις µε χαµηλό υψόµετρο. Ο Πηνειός ποταµός έχει µία λεκάνη
απορροής 9.500 Km2 καλύπτοντας µεγάλο µέρος της ανατολικής πλευράς
του όρους Κόζιακα, ενώ καλύπτει επίσης τµήµα της δυτικής Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Εικόνα Β.3.1.1: Γεωμορφολογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Οι πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι Πύλης και Γόµφων, αποτελούν το
βασικό τµήµα της λεκάνης του Πορταικού ποταµού, στο ορεινό τµήµα του και
στη πεδινή περιοχή της εκβολής στο Πηνειό ποταµό.Ο Πορταϊκός ποταµός
είναι ένας από τους παραποτάµους του Πηνειού ποταµού που µαζί µε τους
υπόλοιπους (Τιταρήσιος, Ληθαίος, Ενιπέας, Πάµισος, Σοφαδίτης,
Νεοχωρίτης, Καράµπελης και Καλέντζης) αποτελούν το αρκετά πυκνό
υδρογραφικό δίκτυο που διακλαδίζεται γύρω από τον κύριο κλάδο του
Πηνειού.
Η λεκάνη απορροής του Πορταϊκού ποταµού (συνολικού εµβαδού 294
Km2 περίπου) αποτελεί την δυτικότερη υπολεκάνη του Πηνειού που µαζί µε
αυτές του Μουζακίου και της Κρύας Βρύσης λόγω της θέσης τους (δυτικά)
δέχονται κατά τεκµήριο τα µεγαλύτερα ύψη των ατμοσφαιρικών
κατακρημνισμάτων.

Β.3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Β.3.2.1

.ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Οι σχηματισμοί που αναπτύσσονται στα οικόπεδα εντός Πολεοδομικού
σχεδίου, καθώς και στα υπό ένταξη σε αυτό στη Τ.Κ. Πύλης (Χάρτης Χ.4,
Κλίμ. 1:1.000) κρίνονται κατάλληλοι για δόμηση από γεωλογικής πλευράς,
δεδομένου ότι:
1. Οι κλίσεις του εδάφους σε ολόκληρη την έκταση της περιοχής
μελέτης είναι ομαλές και πάντοτε μικρότερες από 0.5 %.
2. Μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες ή ενεργά ρήγματα ή άλλες τεκτονικές
δομές ασυνεχειών ή μεταπτώσεων στα ιζήματα, που θα
καθιστούσαν την υπό έρευνα περιοχή ακατάλληλη προς δόμηση,
δεν υπάρχουν.
3. Τα πρανή και των δύο (02) ορυγμάτων που ανορύχθηκαν είναι
σταθερά έως και το βάθος εκσκαφής τους (4.00 μέτρα).
4. Οι σχηματισμοί που αναπτύσσονται έως τα 4 μέτρα βάθος στις υπό
δόμηση εκτάσεις, είναι οι μέτριας συνεκτικότητας αδρομερείς
χειμάρρειες και αλλουβιακές αποθέσεις. Οι γεωμηχανικές ιδιότητες
των αποθέσεων αυτών είναι μέτριες έως πτωχές, χωρίς όμως να
καταστούν ακατάλληλη την δόμηση των υπό εξέταση οικοπέδων. Οι
αδρομερείς χειμάρρειες αποθέσεις στην υπό εξέταση περιοχή της
Τ.Κ. Πύλης, επικάθονται κανονικά επί των αργιλοπυριτικών
σχηματισμών, που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο της
ευρύτερης περιοχής, το δε πάχος τους κυμαίνεται από 7 έως 30
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μέτρα κι ενώ παρουσιάζουν υψηλή περατότητα δεν φιλοξενούν
υπόγειες υδροφορίες.
5. Η γενική στρωματογραφική εικόνα των επιφανειακών σχηματισμών
της περιοχής (σε βάθος έως 4.00 μέτρα από την επιφάνεια) όπως
αυτή προσδιορίστηκε από την ανόρυξη των 2 ερευνητικών
ορυγμάτων, στις υπό ένταξη οικοπεδικές εκτάσεις της Τ.Κ. Πύλης,
έχει ως εξής:
 Αρχικά εμφανίζεται ο εδαφικός μανδύας της περιοχής που
εκτείνεται σε βάθος έως 0,80 μέτρα.
 Ακολουθεί
ένας χαλαρός αργιλικός σχηματισμός
ερυθροκάστανου χρώματος με 30% σε κλαστικά υλικά,
γενικά μικρής διαμέτρου που εκτείνεται σε βάθος από 0,80
έως 1,90 μέτρα.
 Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένας μερικώς συνεκτικός
σχηματισμός, πιθανόν αδρομερής χειμάρειας προέλευσης,
καστανέρυθρου έως καστανοκίτρινου χρώματος, που
εκτείνεται σε βάθη μεγαλύτερα των 5 μέτρων.
 Τέλος το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής είναι οι
αργιλοπυριτικοί σχηματισμοί το οποίο με βάση καθαρά
γεωλογικές εκτιμήσεις θα πρέπει να συναντάται από τα 7
μέτρα βάθος προς την νότια και δυτική πλευρά της προς
πολεοδόμηση περιοχής, έως και σε μεγαλύτερα των 30
μέτρων αντίστοιχα προς τα βόρεια κι ανατολικά. Για το
ακριβές βάθος στο οποίο συναντάται το γεωλογικό
υπόβαθρο θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρικές τομογραφίες ή
δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, κάτι το οποίο είναι έξω από τα
πλαίσια της παρούσης μελέτης.
6. Υδροφόρος ορίζοντας (πιεζομετρική στάθμη) έως τα 4.00 μέτρα
βάθος, στα ορύγματα που διανοίχτηκαν, δεν συναντήθηκε.
7. Η υδροπερατότητα των σχηματισμών που συναντήθηκαν στα
ορύγματα που διανοίχθηκαν στην υπό εξέταση περιοχή, καθώς και
των αλλουβιακών αποθέσεων του πεδινού τμήματος είναι πολύ
υψηλή και πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις τόσο
κατά την οριζόντια όσο και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση
ανάπτυξής τους, εξαιτίας των μεταβολών της κοκκομετρικής
σύστασης των εναλλαγών του τις αποτελούν. Με βάση τα στοιχεία
γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν στις αποθέσεις αυτές, προς τα
βόρεια και ανατολικά στο εσωτερικό τμήμα του πεδινού τμήματος,
εντός των αποθέσεων αναπτύσσονται πολύ υψηλής δυναμικότητας
υπόγειοι υδροφορείς. Η πιεζομετρική στάθμη στην περιοχή αυτή
(πεδινό τμήμα) είναι πολύ υψηλή, 8 έως 14 μέτρα, γεγονός το οποίο
δικαιολογείται από τον συνεχόμενο εμπλουτισμό των υπόγειων
υδροφοριών, από τις πλευρικές τροφοδοσίες Πορταϊκού ποταμού.
Κατά την χειμερινή περίοδο η πιεζομετρική στάθμη ελέγχεται από
την στάθμη των ποταμών και ρεμάτων που διατρέχουν την
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ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός αυτό μαζί με τις βιβλιογραφικές
αναφορές και τις γενικότερες υδρογεωλογικές παρατηρήσεις
υπαίθρου και των στοιχείων των γεωτρήσεων που υπάρχουν
κυρίως στο πεδινό τμήμα, συνηγορεί στην εκτίμηση του συντελεστή
περατότητας των αποθέσεων αυτών στην τιμή (10 -2 m/sec  Κ 
10 -3 m/sec). Το γεωλογικό υπόβαθρο στην οικιστική περιοχή της
Τ.Κ. Πύλης είναι οι αργιλοπυριτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι είναι
πρακτικά αδιαπέρατα και δεν φιλοξενούν υπόγειες υδροφορίες.
8. Στην όμορη με την υπό έρευνα για πολεοδόμηση περιοχή της
οποίας εξετάζεται η γεωλογική καταλληλότητα και η οποία
παρουσιάζει παρόμοια γεωλογική δομή, ήδη υφίσταται δομημένο
περιβάλλον και ανθρωπογενείς δραστηριότητα, είτε με τη μορφή
κατοικιών, είτε βιοτεχνικών κτιρίων, είτε δημοσίων κτιρίων (Σχολεία,
πολιτιστικό κέντρο, γήπεδο, κ.λπ.).
9. Στις υπό δόμηση εκτάσεις δεν υπάρχει κίνδυνος από καταστροφές
λόγω πιθανών πλημμύρων. Στην πεδινή περιοχή πλησίον της Τ.Κ.
Πύλης το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από ένα πολυπληθή
δίκτυο αποστραγγιστικών καναλιών καθώς και από τον Πορταϊκό
ποταμό. Η γενική διεύθυνση της κοίτης του Πορταϊκού ποταμού
είναι ΝΔ – ΒΑ.
10. Στην ημιορεινή ζώνη, νοτιοδυτικά της υπό έρευνα περιοχής, οι
υδρολογικές λεκάνες των πολύ μικρών ρεμάτων που υπάρχουν,
είναι πολύ μικρές, με αποτέλεσμα να μην διαφαίνεται κάποιος
πιθανός κίνδυνος από ενδεχόμενη πλημμύρα στην θέση αυτή.
Επίσης η ύπαρξη αποστραγγιστικών έργων στην ευρύτερη περιοχή
(οχετοί μεταφοράς της επιφανειακής απορροής), εξαλείφουν
εντελώς τον οποιονδήποτε κίνδυνο, ενώ η λειτουργική τους
ικανότητα καθιστά μη απαραίτητη την κατασκευή νέων
αποστραγγιστικών έργων.

Β.3.2.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σκοπός της υπόψη μελέτης είναι η διερεύνηση των γεωλογικών
συνθηκών που επικρατούν τόσο στις περιοχές, των εντός του πολεοδομικού
σχεδίου και των υπό ένταξη για δόμηση εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας
Πύλης του Δήμου Πύλης, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής
Ενότητας Πύλης.
Οι γεωλογικές συνθήκες θα προσδιορίσουν την καταλληλότητα των
πετρολογικών σχηματισμών και εδαφών των προαναφερόμενων περιοχών
για δόμηση. Επιπλέον σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι ο πιθανός
εντοπισμός φυσικών κινδύνων ή ανθρωπογενών επεμβάσεων στην περιοχή
που προορίζεται για την επέκταση του σχεδίου πόλεως, οι οποίοι θα είχαν
δυσμενείς επιπτώσεις στις υπό δόμηση περιοχές της Τ.Κ. Πύλης του Δήμου
Πύλης Τρικάλων.
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Ειδικότερα η μελέτη αυτή περιλαμβάνει :
 Τη γεωλογική δομή, τη μακροσκοπική εξέταση των γεωλογικών
μονάδων που συγκροτούν την περιοχή που προβλέπεται να ενταχθεί
στο σχέδιο πόλεως (όρια, τύπος πετρώματος, στρωματογραφική θέση,
συνεκτικότητα, βαθμός αποσάθρωσης, εξαλλοίωση, τεκτονική δομή,
κερματισμός, κ.λπ.), το διαχωρισμό τους και την αναγνώριση και
εκτίμηση του πάχους όλων των λιθοστρωματογραφικών σχηματισμών
που δομούν την περιοχή που διερευνάται.
 Τον προσδιορισμό και την αποτύπωση των τεκτονικών στοιχείων με
έμφαση στην διερεύνηση τυχόν ρηγμάτων και μεταπτώσεων στις υπό
δόμηση περιοχές που πιθανόν να υπάρχουν, καθώς και συγκέντρωση
στοιχείων που αφορούν την σεισμικότητα της περιοχής.
 Διερεύνηση
της
υδρογεωλογική
συμπεριφοράς
των
λιθοστρωματογραφικών σχηματισμών που δομούν την περιοχή
αναφοράς και της διακυμάνσεως της στάθμης των υπόγειων υδάτων.
 Συγκέντρωση και αξιολόγηση των υδρομετεωρολογικών στοιχείων της
περιοχής.
 Εκτίμηση των φυσικογεωτεχνικών ιδιοτήτων, των σχηματισμών που
αναπτύσσονται έως και 3,50 μέτρα βάθος, στις υπό ένταξη περιοχές
της Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης Τρικάλων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Εικόνα Β.3.2.1.: Υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Τ.Κ.
Πύλης & Αγ. Βησσαρίωνα (www.chi.civil.ntua.gr).
Γεωλογία Ευρύτερης Περιοχής & της Θέσης του Έργου
Η περιοχή έρευνας γεωτεκτονικά ανήκει στο χώρο της Υπερπινδικής
Υποζώνης της ζώνης Ωλονού Πίνδου (κατά άλλους στην ενότητα Κόζιακα) και
της Υποπελαγονικής - Πελαγονικής ζώνης. Συγκεκριμένα τοποθετείται στο
δυτικό περιθώριο της Υποπελαγονικής - Πελαγονικής και στο όριο της
επώθησης της ζώνης αυτής επί της ζώνης Ωλονού – Πίνδου (Σχήμα 1.3).
Τόσο στα υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης της Τ.Κ. Πύλης, όσο και
στην υπό πολεοδόμηση περιοχή εμφανίζονται σύγχρονες αποθέσεις του
Τεταρτογενούς και αλπικά ιζήματα της γεωτεκτονικής ζώνης Ωλονού –
Πίνδου.

Εικόνα Β.3.2.2: Οι ισοπικές ζώνες στον Ελλαδικό χώρο. Rh: Μάζα Ροδόπης, Sm:
Σερβομακεδονική μάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, ζώνη Αξιού (Pe:
Παιονίας, Pa: Πάϊκου, Al: Αλμωπίας), Pl: Πελαγονική ζώνη, Ac:
Aττικοκυκλαδική ζώνη, Sp: Υποπελαγονική ζώνη, Pk: ζώνη
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Παρνασσού – Γκιώνας, P: ζώνη Ωλονού – Πίνδου, G: ζώνη Γαβρόβου
– Τρίπολης, Ι: Ιόνιος ζώνη, Px: ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au:
Ενότητα πλακωδών ασβεστόλιθων (Mountrakis et al, 1983)

Β.3.2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στις περιοχές εντός του Πολεοδομικού Σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας
Πύλης, καθώς και σε αυτές που πρόκειται να ενταχθούν σε αυτό,
αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο οι αλλουβιακές κα οι ποτάμιες αποθέσεις, οι
οποίες καλύπτουν το σύνολο της υπό ένταξη περιοχής.
Οι αργιλοπυριτικοί σχηματισμοί εμφανίζονται νότια – νοτιοδυτικά και σε
αποστάσεις μεγαλύτερες από 1 χιλιόμετρο από την οικιστική περιοχή της Τ.Κ..
Πύλης. Πλευρικά κορρήματα και κώνοι κορημάτων συναντούνται σε αρκετά
σημεία, στα πρανή των αργιλοπυριτικής κι οφειολιθικής σύστασης λόφων που
βρίσκονται νότιο-ανατολικά της οικιστικής περιοχής.
Τέλος οι αδρομερείς ασύνδετες ποτάμιες αποθέσεις απαντούν κυρίως
στην κοίτη του Πορταϊκού ποταμού βόρεια της υπό ένταξη περιοχής, καθώς
και στις κοίτες των ρεμάτων που διαρρέουν την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι
αλουβιακές αποθέσεις αναπτύσσονται στο πεδινό τμήμα, εντός της υπό
ένταξη περιοχής, καθώς και στον ευρύτερο χώρο που αναπτύσσεται
περιμετρικά αυτής.

Β.3.2.4.. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από γεωλογικής άποψης οι εδαφικοί σχηματισμοί που αναπτύσσονται στην
προς πολεοδόμηση περιοχή της Τ.Κ. Πύλης, είναι κατάλληλοι για δόμηση. Σε
γενικές γραμμές δεν αναμένονται κατολισθητικά φαινόμενα στις υπό εξέταση
εκτάσεις από τις εργασίες εκσκαφών για την θεμελίωση κατασκευών (έργα
υποδομής, κατοικίες, βιοτεχνικά κτίρια, κ.λπ.). Επίσης, δεν πρόκειται να
υπάρξουν, λόγω της φύσης των σχηματισμών, φαινόμενα ρευστοποίησης ή
ερπυσμού εδαφών. Στις παραπάνω διαπιστώσεις, συνηγορεί και το γεγονός
ότι, κατά την θεμελίωση των υφισταμένων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί στην
υπό εξέταση περιοχή, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα τόσο κατά τις
εκσκαφές, όσο και την θεμελίωση, ανέγερση και λειτουργία των κτιρίων
αυτών. Παρ’ όλα αυτά, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης γεωλογικής
καταλληλότητας, προτείνετε:
 Να υπολογιστεί η επιτρεπόμενη τάση εδάφους, που δύναται να εφαρμοστεί
χωρίς την πρόκληση παραμορφώσεων ή θραύσεων ή ρευστοποιήσεων, όταν
αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής για τις θεμελιώσεις.
 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βόρειο-ανατολική πλευρά της προς
πολεοδόμηση περιοχής της Τ.Κ. Πύλης, όπου κατά τους χειμερινούς μήνες
έχει καταγραφεί αρτεσιανισμός σε γεωτρήσεις που υπάρχουν και λειτουργούν
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στην εν λόγω περιοχή. Στην περιοχή αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι
κατάλληλες προδιαγραφές που ισχύουν για την ανέγερση οικοδομών και
κτιρίων, σε περιοχές με υψηλή στάθμη υπόγειων υδάτων.
 Να διατηρηθούν τα αποστραγγιστικά έργα που έχουν κατασκευαστεί στην εν
λόγω περιοχή κι εξυπηρετούν την παροχέτευση των όμβριων υδάτων από την
ανάντη ημιορεινή ζώνη και την προστασία της περιοχής έναντι πλημμυρικών
φαινομένων.
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Β.4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Β.4.1. ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Τάσεις οικιστικής ανάπτυξης
Στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης του Δήμου και ειδικότερα του
οικιστικού του δικτύου διαπιστώνονται ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά
δεδομένα και χαρακτηριστικά, αναφορικά με τις επικρατούσες τάσεις
οικιστικής ζήτησης, τις οικιστικές πυκνότητες, την ανάπτυξη των κεντρικών
λειτουργιών και των λοιπών εξυπηρετήσεων του Δήμου, τα οποία
συνοψίζονται στα εξής:


Η έδρα του Δήμου, η κωμόπολη της Πύλης, οικιστικό κέντρο 3 ου
επιπέδου, λειτουργεί ως οικιστικός πόλος εξυπηρετήσεων για το
σύνολο του οικιστικού δικτύου του ίδιου του Δήμου, καθώς και όμορων
εξαρτώμενων Δήμων, επιπλέον δε ως τουριστικός προορισμός λόγω
ανάπτυξης θρησκευτικού και παραθεριστικού ορεινού τουρισμού,
καθώς και ως πέρασμα διερχόμενων ημερήσιων επισκεπτών προς τα
τουριστικά κυκλώματα της ευρύτερης περιοχής.



Η παραπάνω εικόνα θεμελιώνει σοβαρές ανάγκες εξυπηρέτησης,
πέραν του πληθυσμού του Δήμου, και σημαντικού εποχιακού
πληθυσμού (παραθεριστές, τουρίστες, ημερήσιοι επισκέπτες –
εκδρομείς, εποχιακά απασχολούμενοι μετανάστες) ο οποίος εκτιμάται
σε φάση αιχμής στο 30% του πραγματικού πληθυσμού έτους 2001,
δηλαδή σε 1.350 άτομα, εκ των οποίων το 50%, δηλαδή 675 άτομα
εκτιμάται ότι είναι τουρίστες, παραθεριστές και εποχιακά
απασχολούμενοι, και το υπόλοιπο 50% ημερήσιοι επισκέπτες 4.



Ο κύριος όγκος των ημερήσιων επισκεπτών προσελκύεται στην έδρα
του Δήμου, είτε για λόγους διοικητικών – κοινωνικών εξυπηρετήσεων,
είτε για λόγους περιήγησης από όπου διασπείρονται στα τουριστικά
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε ορισμένους από τους
λοιπούς οικισμούς (Ροπωτό, Άγιος Βησσαρίων, κ.ά.).

4

Για την παραπάνω εκτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ξενοδοχειακό δυναμικό της περιοχής (ξενοδοχεία, τουριστικά
καταλύματα), η παραθεριστική κατοικία και οι υποδομές εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες,
κ.ά.).
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Από την κοινωνικοοικονομική ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί
αναφορικά με τους παραγωγικούς τομείς, έχει προκύψει ότι η περιοχή
μελέτης εξειδικεύεται στον τουρισμό και τον παραθερισμό, διαθέτει δε
ξενοδοχειακή υποδομή και τουριστικά καταλύματα, ένα δε μέρος της
χρήσης της κατοικίας αφορά σε παραθεριστική χρήση. Επίσης διαθέτει
αρκετές χρήσης εστιατορίων και άλλων κέντρων αναψυχής (67
επιχειρήσεις στην κατηγορία ξενοδοχεία – εστιατόρια).
Είναι σκόπιμο κατά συνέπεια να ενθαρρυνθεί ο ρόλος της ως
τουριστικός προορισμός, αποσκοπώντας στην παραπέρα συγκράτηση
των επισκεπτών για διαμονή στην έδρα του Δήμου και στην τόνωση
του παραθεριστικού τομέα με αυξημένη κάλυψη των αναγκών του
εποχιακού πληθυσμού.



Τέλος, έχει επίσης διαπιστωθεί μεγέθυνση της απασχόλησης στο
δευτερογενή τομέα, δηλαδή στη βιοτεχνία και τις κατασκευές, γεγονός
που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα βιοτεχνίας
– βιομηχανίας με έμφαση στη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή
τομέα.
Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων οικιστικής ανάπτυξης για τον
ορίζοντα σχεδιασμού της μελέτης αυτής, έτος 2022, θα πρέπει
επομένως να εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικιστικούς και
παραγωγικούς υποδοχείς για να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση σε
κύρια και δευτερεύουσα κατοικία και παραγωγικές δραστηριότητες
(εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες), αλλά και βιομηχανία – βιοτεχνία με
εξειδίκευση στη μεταποίηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη γεωργική γη, τα δάση και
τις δασικές εκτάσεις και προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους.

Χωρητικότητα και αξιολόγηση της επάρκειας των θεσμοθετημένων
οικιστικών υποδοχέων
Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται και αξιολογούνται τα βασικά
χαρακτηριστικά των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, υπολογίζονται
οι μέσοι Σ.Δ. και οι υπάρχουσες οικιστικές πυκνότητες, τέλος δε προσεγγίζεται
η θεωρητική πυκνότητα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού έτους
2001 του Δήμου βάσει Σταθεροτύπων5 σε κατοικία, οικονομικές
δραστηριότητες, κοινωνική υποδομή και πράσινο, οπόταν στη συνέχεια
αξιολογείται η ικανότητα των σήμερα θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων

5

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Αριθ. 10788/5.3.2004, ΦΕΚ 285Δ’/ 5.3.2004
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να καλύψουν τις ανάγκες μέσω ποσοτικών μεγεθών και συντελεστών
κορεσμού



Στην προοπτική συγκράτησης ενός μέρους των διερχόμενων
επισκεπτών - τουριστών – παραθεριστών στην κωμόπολη της Πύλης, η
οποία ήδη διαθέτει ξενοδοχειακή υποδομή, καταλύματα και ορεινή
παραθεριστική κατοικία, το οποίο εκτιμάται σε 400 άτομα από το
συνολικό μέγεθος των 675 τουριστών – παραθεριστών του Δήμου, η
δέουσα κτιριακή επιφάνεια για κατοικία του εποχιακού πληθυσμού (k1)
στον οικισμό της Πύλης είναι 8τ.μ./εποχιακό κάτ. (βάσει
προδιαγραφών), δηλαδή k1 = 8τ.μ.Χεποχιακό πληθυσμό /μόνιμο
πληθυσμό, ή k1 = 8τ.μ.Χ400/1839 = 1,74τ.μ. /μόνιμο κάτοικο. Η
επιφάνεια αυτή θεωρείται ότι θα απαιτηθεί για τις δέουσες ανάγκες
ξενοδοχειακής υποδομής, καταλυμάτων και παραθεριστικής κατοικίας
του εκτιμούμενου εποχιακού πληθυσμού έτους 2001, μέσα στα ήδη
εγκεκριμένα σχέδια του οικισμού.
 Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι ένα ποσοστό του κτιριακού όγκου στην
περιοχή μελέτης διατίθεται για χρήσεις πλην κατοικίας που αφορούν σε
παραγωγικές
δραστηριότητες
βιοτεχνίας,
επαγγελματικών
εργαστηρίων, εμπορίου, εστίασης, αναψυχής και λοιπών ιδιωτικών
υπηρεσιών. Ως ορθολογικό μέγεθος για τις χρήσεις εμπορίου,
βιοτεχνίας και λοιπών ιδιωτικών υπηρεσιών λαμβάνεται p = 2τ.μ.
/εξυπηρετούμενο άτομο, προσαυξημένο ανάλογα με τον κατά
περίπτωση εξυπηρετούμενο πληθυσμό.


Ειδικότερα, στη βάση του προτύπου αυτού των 2 τ.μ. /εξυπηρετούμενο
άτομο,
υπολογίζονται
οι
αναγκαίες
εκτάσεις
οικονομικών
δραστηριοτήτων στον οικισμό της Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη το
σύνολο του πληθυσμού έτους 2001 του Δήμου Πύλης, το σύνολο του
εκτιμούμενου εποχιακού πληθυσμού των 1.350 ατόμων, καθώς και ένα
ποσοστό της τάξης του 20% του γενικά εξυπηρετούμενου πληθυσμού
των 20.000 ατόμων, ως οικισμός 3ου επιπέδου, οπόταν προκύπτει ένα
αυξημένο πρότυπο για παραγωγικές δραστηριότητες που ανάγεται
στον πληθυσμό του οικισμού χωροθέτησης, δηλαδή της Πύλης, ως
εξής: τ.μ. p /μόνιμο κάτοικο = p1 /μόνιμο κάτοικο + p2 /εποχιακό
κάτοικο + p3 πληθυσμού επιρροής = 20% των αναγκών των 20.000
ατόμων επιρροής = 2 τ.μ. + 2 τ.μ.Χ1.350/1.839 + 20% Χ 2 τ.μ. Χ
20.000/1.839= 2+1,47 + 4,35 = 7,82 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο έτους 2001.



Η απαιτούμενη μέση έκταση γης για κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο
(u) ανά κάτοικο, ελήφθη ως u = 50 τ.μ. /κάτοικο, δεχόμενοι ότι η
κωμόπολη της Πύλης εξυπηρετεί ένα πληθυσμό της τάξης των 20.000
ατόμων, ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου. Δηλαδή ο δείκτης u ισούται
με u1=35 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο + u2=4τ.μ.Χ1350 εποχιακούς κατοίκους
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/1.839 μόνιμους κατοίκους + 30% Χ4τ.μ.Χ20.000/1.839 μόνιμους
κατοίκους = 35 + 2,94 + 13,05 = 51 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο.



Ο Συντελεστής Κορεσμού (λ) λαμβάνεται σε 0.5 σύμφωνα με τα
Πρότυπα.
 Η καθαρή θεωρητική πυκνότητα (d) και η χωρητικότητα των
θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων υπολογίζονται με βάση τις
προδιαγραφές και τις παραπάνω παραδοχές.
Μετά τα παραπάνω, στον Πίνακα Β.4.1.1. – Μέσοι Συντελεστης Δόμησης του
οικισμου Δήμου Πύλης που παρατίθεται στη συνέχεια, καταγράφεται ο Μ.Σ.Δ.,
σε συνδυασμό με τις εκτάσεις των οικιστικών υποδοχέων και την εξέλιξη του
πραγματικού πληθυσμού κατά τα έτη 1991 και 2001.

Πίνακας Β.4.1.1 – Μέσοι Συντελεστές Δόμησης Δήμου Πύλης
Δήμου
Πύλης
Πύλη

Έκταση
θεσμοθετημένου
υποδοχέα
(Ηα)

6

69.73

Έκταση
αφαιρουμένου
οδικού δικτύου
7%
(Ηα)
64.85

Πληθυσμός
1991

Πληθυσμός
2001

%
Μεταβολής
1991-2001

Μ.Σ.Δ.

1.974

1,839

-6.8%

1.00

7

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη μέση μεικτή οικιστική πυκνότητα από το
ισχύον Γ.Π.Σ. για τον οικισμό της Πύλης ήταν 54 κάτοικοι /Ηα, με
προγραμματικό πληθυσμό 3.500 κατοίκους, μεγέθη τα οποία σήμερα
κρίνονται ως αισιόδοξα, δεδομένου ότι ο πληθυσμός του οικισμού κατά την
τελευταία απογραφή έτους 2001 δεν υπερέβη τους 1.839 κατοίκους.
Πίνακας Β.4.1.2 – Οικιστικές Πυκνότητες Δήμου Πύλης

Δήμου
Πύλης

Πύλη

Έκταση
θεσμοθετ
ημένου
υποδοχέ
α
(Ηα)

Πληθυσμ
ός 1991

69.73

1.974

Πληθυσμ
ός 2001

Οικιστικέ
ς
Πυκνότη
τες 1991
κάτοικοι
/Ηα

Οικιστικέ
ς
Πυκνότη
τες 2001
κάτοικοι
/Ηα

Μεταβολ
ή
91 – 01
%

1,839

28

26

-6.84

Μ.Σ.Δ.

1.00

6

Ο πληθυσμός της Πύλης συμπεριλαμβάνει τον πληθυσμό του οικισμού Πόρτα Παναγιά. Στην έκταση εντός του
εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Πύλης προστίθεται η έκταση του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού προ 1923 Πόρτα
Παναγιά
7

Ο προβλεπόμενος μέσος Σ.Δ. κατά Γ.Π.Σ. ο οποίος είναι 1,00
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Στη συνέχεια του κεφαλαίου πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι υπολογισμοί για
να εξαχθεί η d θεωρητική, δηλαδή η οικιστική πυκνότητα κατοικίας γιατον
οικισμό του Δήμου Πύλης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ανά κάτοικο για
κατοικία, παραγωγικές δραστηριότητες, κοινωνικό εξοπλισμό, καθώς και
κοινόχρηστους χώρους και πράσινο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
αναπτύχθηκε.
Στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων προτύπων η d θεωρητική πυκνότητα
ισούται = ((σ/(κ+p) τ.μ. κτηρίου + (u) τ.μ. γηπέδου *σ))* 10000, υποβοηθεί δε
την αξιολόγηση της επάρκειας των οικιστικών υποδοχέων.
Στον Πίνακα 4.1.2. υπολογίζεται η d θεωρητική πυκνότητα, πραγματοποιείται
δε η αξιολόγηση της επάρκειας των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων,
προκειμένου να καλυφθούν οι δέουσες ανάγκες των πραγματικού πληθυσμού
έτους 2001.
Η βασική διαπίστωση η οποία απορρέει από τον Πίνακα 4.1.2. είναι ότι ο
σημερινός θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας των οικισμών του Δήμου
Πύλης επαρκεί για την κάλυψη των δεουσών αναγκών των κατοίκων με βάση
τον πληθυσμό έτους 2001.
Β.4.2. ΕΚΤΑΣΗ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Η θεσμοθετημένη έκταση του οικισμού (έκταση εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης) είναι 70,42 Ηα, συμπεριλαμβανόμενου του οικισμού προ του ’23
Πόρτα Παναγιά.
Από τον Πίνακα Π4.1.1 της παρούσας μελέτης για τα Προγραμματικά μεγέθη
πληθυσμού – 2011, 2022, όπου αναφέρονται τα προγραμματικά μεγέθη
πληθυσμού των οικιστικών υποδοχέων, προβλέπεται ότι ο πληθυσμός του
οικισμού της Πύλης, στο έτος στόχο, 2022, θα ανέλθει στους 3.295 κατοίκους,
έχει δε εκτιμηθεί και ένα ποσοστό εποχιακού πληθυσμού στο ίδιο έτος που
ανέρχεται σε 879 εποχιακούς κατοίκους (παραθεριστές, τουρίστες).
Από τον Πίνακα Π4.1.2 : Υπολογισμός προγραμματικής θεωρητικής
πυκνότητας d και Πληθυσμού Χωρητικότητας Δ. Πύλης, όπου έχουν
καταγραφεί τα στοιχεία της χωρητικότητας του Δήμου, προκύπτει ότι με βάση
τα πολεοδομικά πρότυπα και τους όρους δόμησης, η μέγιστη θεωρητική
χωρητικότητα του οικισμού σε κατοίκους είναι 2.736 κατ., δηλ. ο
θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έτους
2022.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να καλυφθεί η οικιστική ζήτηση για τον
προβλεπόμενο πληθυσμό των 3.295 μονίμων κατοίκων, έτους 2022,
προκύπτει η συνολική ανάγκη νέων επεκτάσεων του οικισμού της Πύλης, της
τάξης των 13,57 Ηα .
Η επέκταση του οικισμού Πύλης για κάλυψη αναγκών πρώτης και δεύτερης
κατοικίας, γίνεται στα ανατολικά του οικιστικού ιστού σε συνάρτηση με την
είσοδο της πόλης. Η ζώνη αυτή, σε επαφή με τον οικισμό, διαθέτει τη φυσική
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καταλληλότητα, ενισχύει τον ήδη διαμορφωμένο οικιστικό ιστό και συντελεί
στην ενδυνάμωση της αστικής δυναμικής της έδρας του Δήμου. Επιπλέον
αναμένεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες και για παραθεριστικό
πληθυσμό, αλλά και τουριστικά καταλύματα.

Πολεοδομική οργάνωση (συνοικίες – πολεοδομικές ενότητες, κέντρα)
Όσον αφορά την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού της Πύλης, προτείνεται
η διατήρηση μιας Πολεοδομικής Ενότητας, στην οποία είναι ήδη οργανωμένος
ο οικισμός, δεδομένου ότι ο προγραμματικός πληθυσμός των 3.295 κατοίκων
κατά το έτος Στόχο 2022, σε συνδυασμό με τη χωρική δομή του οικισμού, δεν
δικαιολογούν πρόσθετες Π.Ε. με βιώσιμα μεγέθη. Η ζώνη της ανατολικής
οικιστικής επέκτασης του οικισμού των 13,57 στρεμμάτων ενσωματώνεται
στην Π.Ε. του βασικού οικισμού.



Σε ότι αφορά τα πολεοδομικά κέντρα του οικισμού, με βάση το ισχύον Γ.Π.Σ.,
αυτά αφορούν:
Στο Κέντρο Πόλης το οποίο το οποίο καταλαμβάνει έκκεντρη θέση
στην δυτική είσοδο του οικισμού και σχετικά μεγάλη έκταση. Ο χαρακτήρας
του είναι εμπορικός και διοικητικός με εμπορικές, διοικητικές λειτουργίες,
αναψυχή και παροχή υπηρεσιών, ενώ η κατοικία αποτελεί τη βασική χρήση,
καθώς και
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Σε ένα Τοπικό Κέντρο στο Συνοικισμό σεισμοπλήκτων, επίσης στο
δυτικό άκρο του οικισμού για να είναι πιο εύκολα προσπελάσιμο από τις
ορεινές Τ.Κ.
Λόγω της αναμενόμενης τόνωσης των κεντρικών λειτουργιών στην έδρα του
Δήμου και της αναβάθμισης του ρόλου και της αστικής δυναμικής του
οικισμού, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, προτείνεται η διεύρυνση των
ορίων του πολεοδομικού κέντρου επιπέδου πόλης, καθώς και του τοπικού.
Με τις προτάσεις αυτές επιδιώκεται η προσφορά επαρκούς πολεοδομημένης
γης για λειτουργίες κέντρου, προκειμένου να απορροφηθεί η αναμενόμενη
ζήτηση υπερτοπικού επιπέδου, τόσο σε σχέση με την εξυπηρέτηση των
λοιπών οικισμών του Δήμου, όσο και σε σχέση με το ρόλο του στην ευρύτερη
περιοχή.
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Β.5. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το αναπτυξιακό πρότυπο λοιπόν στηρίζεται στην
 Ενίσχυση του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο μιας πλέον ισόρροπης
ανάπτυξης και στην κατεύθυνση δόμησης εταιρικών σχέσεων πόλης –
υπαίθρου, υπό προϋποθέσεις συγκεκριμένων αναπτυξιακών
παρεμβάσεων και αναπλάσεων με :
o την ανασυγκρότηση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού
o την ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας με νέες,
σύγχρονες μορφές οργάνωσης στο πλαίσιο της πολύμορφης
απασχόλησης σε ένα τοπικό αναπτυξιακό πλαίσιο ολοκληρωμένης
ανάπτυξης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, μεταξύ των οποίων
και ο εναλλακτικός τουρισμός και με επιδίωξη την ανάσχεση των
μέχρι τώρα αρνητικών δημογραφικών ρυθμών και της
απορρόφησης του πληθυσμού από την πόλη των Τρικάλων, και με
συγκράτηση των παραγωγικών ηλικιών στον τόπο καταγωγής
o την αντιμετώπιση των φυσικών συγκριτικών μειονεκτημάτων που
καταγράφονται στην περιοχή και συγκεκριμένα
τα γεωλογικά
προβλήματα όπως οι κατολισθήσεις.
 Ενίσχυση και αναβάθμιση του μικρού αστικού κέντρου της Πύλης,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός κέντρου 3ου
επιπέδου όπως θεσμοθετήθηκε στο ΠΠΧΣΑΑ, με πεδίο εξυπηρέτησης,
όχι μόνον των οικισμών του Δήμου, αλλά και όμορων Δήμων με έδρες
4ου επιπέδου, εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών στήριξης του
αγροτικού τομέα - της αγροτικής παραγωγής (ζωική, δασική ) και
εναλλακτικού τουρισμού ιδιαίτερα στην ορεινή ενδοχώρα

Πιο συγκεκριμένα, ειδικότεροι στόχοι του αναπτυξιακού προτύπου θα είναι :
 Αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης με την ενίσχυση των
υποδομών / υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης,
 Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε παραγωγικού πόρου,
 Στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας για την κοινωνική
και οικονομική ανασυγκρότηση,
 Διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση,
 Εξασφάλιση ικανοποιητικών συγκοινωνιών και συνδέσεων με τα αστικά
κέντρα, έστω και μέσω συστήματος επιδοτήσεων
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του χαρακτήρα, της κλίμακας και
των μορφολογικών χαρακτηριστικών των οικισμών. Προστασία και
ανάδειξη περιβάλλοντος και τοπίου.
 Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της
ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη
προβολή τους.
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Ανάπτυξη οικοτουρισμού με συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών
οικολογικών και πολιτιστικών δικτύων στους πολιτιστικούς πόλους των
Μονών οι οποίες έλκουν και θρησκευτικό τουρισμό, καθώς και
βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των πόλων και πόρων που τα
συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις στις οδικές
συνδέσεις.
Αξιοποίηση των πόρων με την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού
(ορεινού, αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού
τουρισμού κ.α.).
Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων
τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών
και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία κ.λπ.).
Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί
περιορισμοί, δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό
υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και
των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν.
Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων
Στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της
εικόνας και γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των
χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.
Δόμηση με το ύφος ήπιας αστικής ανάπτυξης στον οικισμό της Πύλης
χαμηλά κτίρια, ήπιες χρήσεις στις εκτεταμένες ζώνες κατοικίας και
γενικά με έλεγχο των χρήσεων γης ώστε να μην προκαλούνται
αρνητικές επιπτώσεις.

 Ο αειφόρος αστικός σχεδιασμός, καθορίζει στόχους και επομένως
λειτουργίες που να συμβάλλουν ειδικά στην Πύλη:

Σε πολιτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, (π.χ. με ένα
στόχο που θα μπορούσε να είναι η μείωση κατά ένα ποσοστό της
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας υιοθετώντας
εναλλακτικές μορφές, όπως η γεωθερμία κλπ), η βιοκλιματική
αρχιτεκτονική στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και στους υπαίθριους
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, η αειφόρος δόμηση και αειφόρος
ανακαίνιση του δομημένου περιβάλλοντος, με σκοπό την εξοικονόμηση
ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων με την θέσπιση των
κατάλληλων κατευθύνσεων, η μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, η αειφόρος χρήση και η επεξεργασία των υδάτων και
ειδικότερα η διαχείριση των ομβρίων στο πλαίσιο της αστικής
εξοικονόμησης υδάτων, η περιβαλλοντική θεώρηση της χρήσης των
αποβλήτων, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, ο
περιορισμός των μετακινήσεων αλλά και των διαδρομών, η
αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και εν γένει η
επίτευξη της ποιότητας ζωής. η αειφόρος δόμηση και αειφόρος
ανακαίνιση του δομημένου περιβάλλοντος, με σκοπό την εξοικονόμηση
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ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων με την θέσπιση των
κατάλληλων κατευθύνσεων
 Στη δημιουργία ενός συνεκτικού οικισμού που το κέντρο του θα
συγκεντρώνει τις απαραίτητες χρήσεις γης προκειμένου να
εκπληρώνει το αναπτυξιακό πρότυπο και μαζί με την κατοικία να
παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη δομή, με όλες τις απαραίτητες
εξυπηρετήσεις υποδομών με τη δημιουργία ενός «πράσινου
δικτύου», και ενός μεγάλου δίκτυου ποδηλατοδρόμων όπου η
γεωμορφολογία του χώρου το επιτρέπει, με την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας που διεισδύει στον
οικισμό, και η οποία αποτελεί βασική περιβαλλοντική επιταγή της
αειφόρου πόλης, με αναπλάσεις στις παραποτάμιες περιοχές,
αναδεικνύοντας την ταυτότητα του οικισμού. Πρέπει να προωθηθεί η
χρήση αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της
εξοικονόμησης ενέργειας στις ανακαινίσεις των υφισταμένων
δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων
 Στην επαύξηση και ενοποίηση του πρασίνου και της βλάστησης
μέσα στον οικιστικό ιστό με έμφαση στις παραποτάμιες περιοχές,
όπου προβλέπονται αναπλάσεις
 Εναρμόνιση των ορίων του Πολεοδομικού Κέντρου που θα προταθεί ,
σύμφωνα με τα όρια των τομέων Συντελεστών Δόμησης που πρέπει να
διαχωρίζονται μεταξύ κέντρου και γειτονιών κατοικίας.
 Ανάπτυξη υποδομών με «πράσινες» τεχνικές, όπως η ανακύκλωση
των οικιακών απορριμμάτων και προώθηση προγράμματος
κομποστοποίησης των «πράσινων απορριμμάτων».

Β.5.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενικές Κατευθύνσεις
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2508 / Φ.Ε.Κ. 124 / Α /13-6-1997,
αναφορικά με το (Νέο) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων, σε συνδυασμό με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 9572/1845/2000/
Φ.Ε.Κ. 209/Δ/7-4-2000), στο παρόν κεφάλαιο Π.2 της μελέτης Β1 Φάσης του
Γ.Π.Σ. Δήμου Πύλης υλοποιούνται οι κατευθύνσεις του Δομικού Σχεδίου του
Δήμου, για το χρονικό ορίζοντα των 15 ετών αναφορικά με την οργάνωση των
χρήσεων γης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει των
φυσικών παραγωγικών πόρων, την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων, τα δίκτυα μεταφορών και υποδομών και την ασφάλεια – προστασία
της περιοχής.
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Οι προτάσεις οργάνωσης του χώρου στο σύνολο της έκτασης της Τ.Κ.
Πύλης ταξινομούνται:
 στην προτεινόμενη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου με κατηγορίες
γενικών χρήσεων γης σε :
 περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) με ειδικά μέτρα περιβαλλοντικής
προστασίας των φυσικών πόρων, των αρχαιολογικών τόπων και
μνημείων,
 περιοχές περιορισμού και ελέγχου της δόμησης (ΠΕΠΔ), με
επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης κατά περίπτωση, καθώς και με
όρους και περιορισμούς δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος,
 σε πολεοδομημένες και υπο μελέτη πολεοδόμησης περιοχές για κύρια
και δευτερεύουσα κατοικία και κοινωνική κατοικία,
 στις μεταφορές, υποδομές και λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και
τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.
Ειδικότερα, προωθείται η χωρική οργάνωση ολόκληρης της περιοχής του
Δήμου Πύλης με:
 καθορισμό ευρέων κατηγοριών ζωνών χρήσης γης στην εκτός σχεδίου
περιοχή προστασίας φυσικού περιβάλλοντος (ΠΕΠ) και ελέγχου ή και
περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ), ανάλογα με τον κύριο χαρακτήρα κάθε
κατηγορίας, καθώς και
 προσδιορισμό και οργάνωση των πολεοδομημένων και λοιπών υπο
μελέτη πολεοδόμησης περιοχών οικιστικής ανάπτυξης.

Οι γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης του
αστικού και του εξωαστικού χώρου του Δήμου είναι οι εξής:
 Σχεδιασμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) με επιβολή
περιοριστικών ειδικών χρήσεων καθώς και άλλων πολεοδομικών και
περιβαλλοντικών περιορισμών, με σκοπό
 Την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των δασών
 την προστασία και ανάδειξη των ποτάμιων φυσικών
οικοσυστημάτων και των ευρύτερων περιοχών τους, ειδικότερα δε
των εξής:
o της περιοχής κατά μήκος της κοίτης του Πορταϊκού ποταμού που
ορίζεται σε πλάτους 100 μέτρων εκατέρωθεν του ποταμού
o της περιοχής κατά μήκος των δευτερευόντων κλάδων του
Πορταϊκού ποταμού που ορίζεται σε πλάτους 50 μέτρων
εκατέρωθεν του ποταμού
o της περιοχής κατά μήκος των ρεμάτων του Πορταϊκού ποταμού
που ορίζεται σε πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν του ρέματος
o Την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, που
αναφέρονται από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία
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Β.5.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΝΕΟΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
Στο παρόν Στάδιο της μελέτης προσεγγίζεται η θεωρητική πυκνότητα για την
κάλυψη των αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού του Δήμου, έτους
2022, βάσει Σταθεροτύπων8 σε κατοικία, οικονομικές δραστηριότητες,
κοινωνική υποδομή και πράσινο, υπολογίζεται ο πληθυσμός χωρητικότητας
των ήδη θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, οπόταν στη συνέχεια
αξιολογείται η επάρκεια των υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων να
καλύψουν τις οικιστικές ανάγκες του προγραμματικού πληθυσμού του έτους –
Στόχου 2022.
Επίσης, τίθενται οι προβλεπόμενοι μέσοι Σ.Δ. και οι προγραμματικές μέσες
μεικτές οικιστικές πυκνότητες, έτους 2022.
Ειδικότερα, με βάση τα προγραμματικά μεγέθη μόνιμου και εποχιακού
πληθυσμού, έτους 2022, στους Πίνακες που παρατίθενται στη συνέχεια
πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι ποσοτικοί υπολογισμοί, αναφορικά με:
 Την εκτίμηση του πληθυσμού χωρητικότητας των θεσμοθετημένων
οικιστικών υποδοχέων, ανά οικισμό, με βάση την προγραμματική
θεωρητική πυκνότητα d και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του
προγραμματικού πληθυσμού έτους 2022 σε κύρια και παραθεριστική
κατοικία, σε κοινωνική υποδομή και πράσινο και σε κεντρικές
λειτουργίες παραγωγικού χαρακτήρα (εμπόριο, τουριστική υποδομή,
διοικητικές – κοινωνικές υπηρεσίες),
 Την εκτίμηση των αναγκαίων νέων οικιστικών επεκτάσεων στο έτος –
Στόχο 2022 στις περιπτώσεις οικισμών των οποίων ο ήδη
θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας δεν καλύπτει τις ανάγκες του
προγραμματικού πληθυσμού.
 .
Η βασική μεθοδολογία και οι παραδοχές που γίνονται για τον υπολογισμό των
ποσοτικών μεγεθών των συνοδευτικών Πινάκων αναλύονται στη συνέχεια.
 Στις συνολικές εκτάσεις των ήδη θεσμοθετημένων οικιστικών
υποδοχέων αφαιρούνται μεμονωμένες επιφάνειες (π.χ. ειδικές χρήσεις,
ποτάμια, ρέματα, αρχαιολογικά, κ.λ.π.) οι οποίες δεν θεωρούνται ως εν
δυνάμει Ο.Τ.. Ειδικά στον οικισμό της Πύλης αφαιρείται ποσοστό 15%,
σύμφωνα με τα Σταθερότυπα, ως οικιστικού κέντρου 3 ου επιπέδου
(οικισμοί μεταξύ 2.000 – 30.000 κατοίκων).
 Το απαιτούμενο μέσο εμβαδόν κατοικίας (k) ανά άτομο προσδιορίζεται
με βάση τα ισχύοντα σταθερότυπα. Με βάση τα χαρακτηριστικά της
ζήτησης και τα πρότυπα κατοικίας που διαμορφώνονται, λαμβάνονται
τιμές ίσες με k = 45 m2 /κάτοικο για α’ κατοικία, μέγεθος στο οποίο
συνυπολογίζεται και το ποσοστό κτιριακών κοινοχρήστων χώρων
8

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, Αριθ. 10788/5.3.2004, ΦΕΚ 285Δ’/ 5.3.2004
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(είσοδος κτηρίων, κλιμακοστάσια, κ.ά.). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε
μέσες τιμές, θεωρείται δε ενδεδειγμένο για την περίπτωση των μικρών
οικισμών, όπου παρατηρούνται ευμεγέθεις επιφάνειες κατοικιών με
αποθήκες για αγροτικού χαρακτήρα ανάγκες, κ.λ.π.
Στην προοπτική συγκράτησης ενός μέρους των διερχόμενων
επισκεπτών - τουριστών – παραθεριστών στην κωμόπολη της Πύλης
και το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο και λαμβάνοντας υπόψη τα
προγραμματικά μεγέθη του εποχιακού πληθυσμού στο έτος 2022, με το
δεδομένο ότι έχει εκτιμηθεί αύξηση των τουριστών – παραθεριστών
στην περιοχή μελέτης, η δέουσα κτιριακή επιφάνεια για κατοικία του
εποχιακού πληθυσμού (k1) στον οικισμό της Πύλης λαμβάνεται (βάσει
προδιαγραφών) σε 8τ.μ./εποχιακό κάτ., δηλαδή k1 = 8τ.μ.Χεποχιακό
πληθυσμό /μόνιμο πληθυσμό ανά οικισμό. Η επιφάνεια αυτή θεωρείται
ότι θα απαιτηθεί για τις δέουσες ανάγκες ξενοδοχειακής υποδομής,
καταλυμάτων και παραθεριστικής κατοικίας του εκτιμούμενου
εποχιακού πληθυσμού έτους 2022.
Η απαιτούμενη μέση έκταση γης για κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο
(u) τ.μ. ανά μόνιμο κάτοικο στην περίπτωση της έδρας του Δήμου η
οποία ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου ασκεί επιπλέον επιρροή σε
ευρεία περιοχή των εξαρτώμενων Δήμων και οικισμών, αναπτύσσοντας
ανάλογες διοικητικές, εμπορικές και κοινωνικές λειτουργίες, ελήφθη
δεχόμενοι ότι η κωμόπολη της Πύλης αναμένεται να εξυπηρετήσει ένα
πληθυσμό της τάξης των 20.000 ατόμων, ως οικιστικό κέντρο 3ου
επιπέδου. Δηλαδή ο δείκτης u ισούται με u1=35 τ.μ. /μόνιμο κάτοικο
οικισμού Πύλης + u2=4τ.μ.Χ εποχιακούς κατοίκους /μόνιμους κατοίκους
+ 30% Χ4τ.μ.Χ20.000/μόνιμους κατοίκους = τ.μ. /μόνιμο κάτοικο
οικισμού Πύλης.
Ο Συντελεστής Κορεσμού (λ) λαμβάνεται σε 0.5 για τον οικισμό της
Πύλης, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου σύμφωνα με τα Πρότυπα.
Η καθαρή θεωρητική προγραμματική πυκνότητα (d) και η χωρητικότητα
των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων υπολογίζονται με βάση τις
προδιαγραφές και τις παραπάνω παραδοχές.
Όσον αφορά την έδρα του Δήμου, τον οικισμό της Πύλης, ως μέσος
Σ.Δ. λαμβάνεται Σ.Δ. = 0.8, δεδομένων των αναγκών σε κοινωνική
υποδομή και πράσινο, αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες της
έδρας του Δήμου, οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, καθώς και της
προοπτικής κάλυψης των αναγκών του αυξημένου προγραμματικού
πληθυσμού της κωμόπολης που επιβάλλουν πρόσθετες οικιστικές
επεκτάσεις για τις οποίες ο μέσος Σ.Δ. δεν δύναται να υπερβεί το 0.8,
σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, οπόταν ο συνολικός μέσος Σ.Δ. είναι
χαμηλότερος του σήμερα ισχύοντος που είναι Σ.Δ. = 1.
Οι μεικτές οικιστικές πυκνότητες υπολογίζονται στις εκτάσεις των
θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, με βάση τον πραγματικό
πληθυσμό έτους 2022. Στον υπάρχοντα στάσιμο οικισμό στον οποίο η
έκταση που προκύπτει με τη χρήση της ακτίνας των 800μ. είναι
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ιδιαίτερα εκτεταμένη, η μεικτή πυκνότητα υπολογίζεται με βάση την
έκταση του θεσμοθετημένου οικιστικού υποδοχέα (αφαιρουμένων των
δασικών εκτάσεων, των ποταμών και ρεμάτων, νεκροταφείων, κ.α.
ειδικών χρήσεων).
Πίνακας Β.5.2.1: Μέσοι Συντελεστές Δόμησης και μέσες μεικτές οικιστικές
πυκνότητες στο έτος Στόχο 2022 του Δήμου Πύλης

Δ. Πύλης

Πύλη

Μέση
Έκταση
Μεικτή
οικιστικού Μόνιμος Εποχιακός
σ = μέσος Οικιστική
υποδοχέα πληθυσμός πληθυσμός
Σ.Δ.
Πυκνότητα
2022
έτους 2022 έτους 2022
2022
(Ηα)
(κάτ. /Ηα)
83.99

3295
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Β.5.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το Πολεοδομικό Κέντρο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
οικισμού ως ένα οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου σύμφωνα με το εγκεκριμένο
ΠΠΧΣΑΑΠ Θεσσαλίας, διευρύνεται για τις ανάγκες του έτους Στόχου 2022
μέχρι τη νοητή γραμμή σε συνέχεια της υφιστάμενης γέφυρας .
Οι προτεινόμενες χρήσεις γης στο πολεοδομικό κέντρο σύμφωνα με το άρθρο
4 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 166 Δ/1987, είναι οι ακόλουθες:















Κατοικία
Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες
Εμπορικά καταστήματα
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Διοίκηση
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο μέχρι
50 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παρασκευή
παγωτών, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων και οικοτεχνία παντός τύπου
ειδών τέχνης, παραγωγή και συσκευασία τοπικών προϊόντων
διατροφής, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης,
στεγνοκαθαριστήρια.
 Γήπεδα στάθμευσης
 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Στο Τοπικό Κέντρο το οποίο διευρύνεται για τις ανάγκες του έτους Στόχου
2022 δεδομένων των επεκτάσεων κατοικίας που προτείνονται στα ανατολικά
του οικισμού, επιτρέπονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης για το
Τοπικό κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 166 Δ/1987, και
ειδικότερα:







Κατοικία
Εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές
πολυκαταστήματα
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
Κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
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Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Θρησκευτικοί χώροι
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο μέχρι
30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παρασκευή
παγωτών, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων και οικοτεχνία παντός τύπου
είδη τέχνης, παραγωγή και συσκευασία τοπικών προϊόντων διατροφής,
επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.
 Αθλητικές εγκαταστάσεις
Τα υπόλοιπα λειτουργούντα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
που δεν αναφέρονται παραπάνω μπορούν να εγκαθίστανται είτε στην
περιοχή του Πολεοδομικού Κέντρου είτε στην ΠΕΠΔ υποδοχής μεταποιητικών
δραστηριοτήτων εφ΄ όσον περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγοριών που
προτείνονται να επιτρέπονται στη πρώτη ή τη δεύτερη ζώνη.
Ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου
προτείνονται στις περιοχές που
προβλέπεται αστικό πράσινο από το ήδη εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. και
το
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην παραρεμάτια περιοχή.και σε περιοχές της
υπο μελέτη επέκτασης. Η παραρεματια περιοχή μετά την ολοκλήρωση των
έργων της διευθέτησης της κοίτης, η οριοθέτηση η οποία ισχύει σύμφωνα με
τα στοιχεία της συγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης και την εγκεκριμενη μελέτη
της παρακαμπτηρίου τμήματος Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ/ ΑΡΤΑΣ έχει μειωθεί
σημαντικά.
Επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23.2.87 Π.Δ/τος
(ΦΕΚ 166 Δ) είναι οι ακόλουθες:





Αναψυκτήρια μέχρι 20 τ.μ.
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Διαμορφώσεις της παραρεμμάτιας περιοχής με πρόβλεψη διαδρομών
αναψυχής, αθλητισμού αλλά και με τον ανάλογο εξοπλισμό, όπως
καθιστικά, κιόσκια, κλπ, καθώς και με μέσα ερμηνείας του
περιβάλλοντος εστιασμένα στο ρόλο των ποταμών και των ρεμάτων,
της τεράστιας οικολογικής τους σημασίας

Στην υπο ένταξη περιοχή προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας (τομέας
Ι), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ), με τους
παρακάτω όρους δόμησης. Στον όρο γενική κατοικία περιλαμβάνονται οι
παρακάτω χρήσεις:
 Κατοικία
 Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών
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Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες
των
κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία
κτλ.)
Γραφεία
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
Γήπεδα στάθμευσης.
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο και
μέχρι 30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οικοτεχνία
- παντός τύπου είδη τέχνης, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.

Στην υπο ένταξη περιοχή προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας, (τομέας
ΙΙ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ), με το εξής
περιεχόμενο:
 Κατοικία
 Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες
των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία
κτλ.)
 Γραφεία
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Κτίρια εκπαίδευσης
 Θρησκευτικοί χώροι
 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 Γήπεδα στάθμευσης.
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο και
μέχρι 30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οικοτεχνία
- παντός τύπου είδη τέχνης, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.
Μεταβατικές διατάξεις: Οι υφιστάμενες χρήσεις γης εντός του οικισμού της
Πύλης που δεν προβλέπονται σε καμία από τις ανωτέρω γενικές χρήσεις
(Πολεοδομικό Κέντρο, Τοπικό Κέντρο και Γενική Κατοικία), παραμένουν ως
έχουν, πλην των επαγγελματικών εργαστηρίων και των μονάδων
χονδρεμπορίου, που οφείλουν να μετεγκατασταθούν στην ΠΕΠΔ IV
υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών
από τη δημοσίευση της Απ. Γ. Γ. Περιφέρειας του παρόντος Γ.Π.Σ.
Εντός ορίων του οικισμού δεν επιτρέπονται πρατήρια βενζίνης και
καταστήματα επικίνδυνων και εύφλεκτων ειδών, όπως υγραέριο, χρώματα
οικοδομών, κλπ
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Σε περιφερειακές θέσεις του οικισμού επιτρέπονται χώροι στάθμευσης
βαρέων οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων, εκτός της Ε.Ο.
Β.5.4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του αστικού περιβάλλοντος
όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα από το Δήµο Πύλης στοιχεία και από τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα. η οποία
πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα µελέτης.
Στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας, καταγράφηκαν στοιχεία τα οποία
αποσκοπούν στην ανάλυση και τον προσδιορισµό της ποιότητας του
δοµηµένου περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν
αφορούσαν αφενός τα κτίσµατα και αφετέρου τους ελεύθερους χώρους,
συστατικά που συνθέτουν το σύνολο της περιοχής µελέτης. Αναφορικά στα
κτίσµατα, για την ανάλυσή τους καταγράφηκαν ο αριθµός ορόφων και οι
χρήσεις ανά όροφο, ενώ για τον προσδιορισµό της ποιότητάς τους
καταγράφηκαν η ηλικία,η δοµή και η κατάστασή τους
Περνώντας στους ελεύθερους χώρους, καταγράφηκε η µορφή και η χρήση
τους. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η τυπική δοµή των καρτελών που
χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή των στοιχείων που αναφέρθηκαν.

Πινακας Β.5.4.1

ΗΛΙΚΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
1970-

1980-

1990-

2000-

1980

1990

2000

ΣΗΜΕΡΑ

Πινακας Β.5.4.2

Α/Α
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΟΦΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Πινακας Β.5.4.3

ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

ΞΥΛΟ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΛΙΘΟΔΟΜΗ

Πινακας Β.5.4.4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΕΡΕΙΠΙΟ

ΥΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στοιχεία κτίσματος
Αριθμός ορόφων
Στο σηµείο αυτό καταγράφηκε ο αριθµός ορόφων ορίζοντας ως πρώτο όροφο
το ισόγειο. Ταυτόχρονα καταγράφηκε η ύπαρξη υπόγειου και βοηθητικού
χώρου αποκοµµένου από το κτίσµα (όπως για παράδειγμα κάποιο κιόσκι
,στέγαστρο αποθήκη, γκαράζ). Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που
ακολουθεί, τα κτίσµατα της περιοχής µελέτης είναι στην πλειοψηφία τους
ισόγεια (22) και διώροφα (6)

Εικόνα Β.5.4.1: γράφημα παρουσίασης ορόφων υπάρχοντών κτισμάτων
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
21%

ΙΣΟΓΕΙΟ
ΔΙΩΡΟΦΟ

79%

Όπως φαίνεται απο τα παραπάνω η ύπαρξη πολλών μονοκατοικιών, η άνεση
χώρου και η αγροτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται, έχει ως αποτέλεσα
την δημιουργία πολλών χώρων αποκομμένων από τα κτίσµατα οι οποίοι
χρησιμοποιούνται κατεξοχήν ως αποθήκες,όπως προκύπτει από την ανάλυση.
Χρήσεις κτισµάτων
Στο σηµείο αυτό καταγράφονται οι χρήσεις γης της περιοχής µελέτης συνολικά
και ανά όροφο, έτσι ώστε να προσδιοριστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα ο
χαρακτήρας της. Συνοπτικά, οι χρήσεις γης που καταγράφηκαν εΙναι η χρήση
της κατοικίας, µία βιοτεχνία και ένα κάταστημα αποθήκη.Να σηµειωθεί ότι
πολλά κτίσµατα είναι αποθηκευτικοί χώροι (γενικά) αλλά και χώροι
στάθµευσης.
Έτσι, σύµφωνα µε το διάγραµµα που προέκυψε και παρατίθεται ακολούθως,οι
επικρατέστερες χρήσεις είναι αυτή της κατοικίας και της αποθηκης. Η χρήση
της κατοικίας καταλαµβάνει το 36% των καταγεγραμμένων χρήσεων γης.
Όπως εντοπίστηκε από την επιτόπια έρευνα η επικρατέστερη χρήση της
αποθήκευσης καθώς εντοπίζονται πολλοί βοηθητικοί χώροι ανερχεται σε
ποσοστό 57%.
Οι χώροι αυτοί πολλές φορές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
αγροτικών μηχανημάτων ή ξυλείας. Επίσης, δεδομένου ότι τα περισσότερα
κτίσματα είναι μονοκατοικίες, αυτές κατά κανόνα διαθέτουν κάποιο
αποθηκευτικό χώρο διαχωρισμένο από το κύριο κτίσμα. Οι υπόλοιπες χρήσεις
αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα των αποθηκών και των κατοικιών.
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Εικόνα Β.5.4.2: γράφημα παρουσίασης χρήσης κτισμάτων

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
7%
36%
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
57%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΆΛΛΗ ΧΡΗΣΗ

Ποιότητα κτισμάτων
Στο παρόν υποκεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισμός της ποιότητας των
κτισμάτων μέσα από την καταγραφή της ηλικίας, της δομής και της
κατάστασής τους, στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας της ομάδας μελέτης.

Ηλικία κτισμάτων
Η χρονολόγηση των υφιστάμενων κτισμάτων χωρίζεται στις παρακάτω
χρονολογικές περιόδους


1970-1980



1980-1990



1990-2000



2000- ΣΗΜΕΡΑ

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

38

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Εικόνα Β.5.4.3: γράφημα χρονολογίας κατασκευής των κτισμάτων

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
14
12
10
8
6
4
2

0
1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-ΣΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Δομή κτισμάτων
Στο σημείο αυτό καταγράφεται η δομή των κτισμάτων σύμφωνα με το υλικό
κατασκευής τους. Τα υλικά τα οποία εντοπίζονται δημιουργούν τις ακόλουθες
κατηγορίες
 Μπετόν - Οπτοπλινθοδομή
 Λιθοδομή- Πλινθοδομή
 Ξύλο
 Τσιμεντόλιθοι- λαμαρίνα

Όπως προέκυψε από την επιτόπια έρευνα και φαίνεται, η συντριπτική
πλειοψηφία των κτισμάτων της περιοχής μελέτης έχει κατασκευή από
οπτοπλινθοδομή και φέρουσα κατασκευή από μπετόν. Εντοπίζονται κτίσματα
πλινθοκτιστα η λιθοκτιστα τα οποία είναι κατά κύριο λόγο παλιές κατοικίες.
Συνεπώς, παρατηρείται ότι η περιοχή μελέτης παρουσιάζει μία ομοιομορφία
ως προς την δομή των κτισμάτων της, με κυρίαρχη την οπτοπλινθοδομή και
το σκελετό απο οπλισμένο σκυρόδεμα. δευτερευόντως οι αποθηκευτικοί και
βοηθητικοί χώροι είναι χτισμένοι απο τσιμεντόλιθους και λαμαρίνα

Κατάσταση κτισμάτων
Αρχικά, σημειώνεται ότι η κατάσταση των κτισμάτων αξιολογείται βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, με
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αντικείμενο αξιολόγησης τον βαθμό συντήρησης -διατήρησής τους. Από εκεί
και πέρα οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζεται η μέτρια από την καλή
κατάσταση συμπληρώνονται αξιολογώντας την κατάσταση των κτισμάτων
συγκριτικά. Η δε κατάσταση των κτισμάτων έρχεται στις περισσότερες
περιπτώσεις σε άμεση αντιστοιχία με τη χρονολόγησή τους. Παρακάτω
παρατίθενται φωτογραφίες ανάλογα με την κατάσταση ώστε να γίνει
κατανοητή η ομαδοποίηση των κτισμάτων.

Η πλειοψηφία των κτισμάτων θεωρείται ότι βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση. Τα
κτίσματα των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως μέτρια θεωρείται ότι
είναι διατηρημένα σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό,. ωστόσο σε σύγκριση με τα
κτίσματα των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως καλή, παρουσιάζουν
κάποιες ατέλειες ως προς τη συντήρηση - διατήρηση του κτίσματος.
Παρατηρείται ωστόσο ότι η περιοχή μελέτης διαθέτει αρκετούς βοηθητικούς
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αποθηκευτικούς χώρους (περισσότερα από τις κατοικίες όπως ειπώθηκε
παραπάνω). Σε πολλές λοιπόν περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο
αφενός της καλής συντήρησης του κτίσματος που έχει τη χρήση κατοικίας, και
αφετέρου της κακής διατήρησης του κτίσματος που έχει τη χρήση αποθήκης,
ακόμα και αν τα δύο παραπάνω κτίσματα ανήκουν στο ίδιο οικόπεδο. Τέλος,
στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται ένα πλινθόκτιστο και αρκετές πρόχειρες
κατασκευές, κοτέτσια, αποθήκες από τσιμεντόλιθους, ξύλο και λαμαρίνες.
Υπάρχει επίσης και ένα θερμοκήπιο.

Εικόνα Β.5.4.4: γράφημα κατάστασης των κτισμάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

39%

43%

ΚΑΛΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΗ

18%
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Β.5.5.ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι κύριοι οδικοί άξονες του Δήμου είναι η Εθνική
Οδός η οποία διέρχεται της Τ.Κ της Πύλης , οι κεντρικοί δρόμοι, καθώς και οι
μικρότεροι άξονες κυκλοφορίας των οικισμών που αναλαμβάνουν τον φόρτο
του καταμερισμού της κυκλοφορίας στους κύριους άξονες.
Η μετακίνηση όλων των τύπων οχημάτων γίνεται από την περιγραφείσα οδική
διάρθρωση και ο οικισμός της Πύλης διαθέτει παράκαμψη υποχρεωτικής
κίνησης των βαρέων οχημάτων κατά μήκος του Πορταϊκού ποταμού. Επίσης
στην Πύλη βρίσκεται και ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. στην
Ε.Ο. που διατρέχει τον οικισμό.
 Στην εγκεκριμένη μελέτη « Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας τμήμα οδού από
δακτύλιο Τρικάλων εως γέφυρα Πηνειού Β. παράκαμψη Πύλης
Πάλαιομονάστηρου» προβλέπεται παραποταμίως μια παράκαμψη της
πόλης και η δημιουργία ενός κόμβου μεταξύ των ορίων του
εγκεκριμένου σχεδίου και της υπο μελέτη περιοχής επέκταση. Η
δημιουργία αυτού του κόμβου και των παραπλευρών της Ε.Ο. οδών
περιορίζει δραστκά τις παραρεμάτιες ζώνες πρασίνου που προτείνει το
Γ.Π.Σ. (Εικόνα 3.1 με πρασινο παραλλήλα στον Πορταϊκό ποταμο
ορίζεται η εγκεκριμένη Ε.Ο, ο κόμβος και η αγροτική οδος που
αναφέρεται παρακάτω)
 Επισης η ίδια μελέτη προτείνει την δημιουργία μίας αργοτικής οδού η
οποία συνδέει τον κάθετο κλάδο του κόμβου της Πύλης με την
παράπλευρη οδό προς Τρίκαλα. Προτείνεται προκειμένου να
δημιουργηθούν Ο.Τ με το Ιδάμειο σύστημα το τμήμα της αργοτικής οδό
που βρίσκεται εντός της υπο μελέτη περιοχής επέκτασης να είναι
κάθετο στον κάθετο κλάδο του κόμβου σε όλο της το μήκος και εκτός
σχεδίου να παραμέινει ως έχει.(Εικόνα 3.1 μπλέ οδός)
 Προτείνεται η δημιουργία μιας οδου παράλληλη στο όριο της επεκτάσης
που οδηγεί σε Σ.Μ.Α προκειμένου να αποφευχθεί η κυκλοφορία των
απορριμματοφόρων μέσα από την πολη όπως γίνεται σημέρα.(Εικόνα
3.1 γαλάζια όδος)
 Με την υλοποιήση της μελέτης« Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας τμήμα οδού
από δακτύλιο Τρικάλων εως γέφυρα Πηνειού Β. παράκαμψη Πύλης
Πάλαιομονάστηρου» και την δημιουργία του κόμβου η σημερινή οδός
που είναι εσωτερική στον οικισμό υποβαθμίζεται σε μια συλλεκτήρια η
οποία θα χρησιμοποιείται μόνον για τις ανάγκες του οικισμού, μιας και
από αυτόν δεν θα διέρχεται πλέον διαμπερής κίνηση οχημάτων
οποιουδήποτε τύπου.
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Εικόνα 5.5.1

Επίσης προτείνεται ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων που θα προκύψει από ειδική
μελέτη σε συνδυασμό με την πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης που πρέπει
να εκπονηθεί με έμφαση στο Πολεοδομικό Κέντρο και στη νότια γειτονιά που
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σκαρφαλώνει στο ενδιαφέρον ανάγλυφο. ΄Ολοι οι πεζόδρομοι προτείνεται να
επιστρωθούν με τοπική πέτρα - πλάκα ή κυβόλιθος.
Οι υπόλοιπες οδοί κατατάσσονται στο τοπικό οδικό δίκτυο του οποίου η κύρια
λειτουργία είναι η προσβαση στις κατοικίες και τις λοιπές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στον οικιστικό ιστό.

Β.5.6. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ενέργεια
Ηλεκτρική Ενέργεια
Η ενεργειακή κάλυψη του Δήμου είναι επαρκής και προτείνεται στη περιοχη
της επεκτάσης να επεκταθούν τα δίκτυα και θα κατασκευασθούν νέοι
υποσταθμοί διανομής.
Τηλεπικοινωνίες
Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή συνίσταται σε εγκατεστημένα ψηφιακά κέντρα
του ΟΤΕ στις Τ.Κ. Πύλης που καλύπτουν όλους τους οικισμούς του Δήμου με
ευρείες δυνατότητες κάλυψης τόσο σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις όσο και
σε συνδέσεις ISDN. Θα απαιτηθεί η επέκταση του δικτύου τηλεπικοινωνιών
στις προτεινόμενες προς ένταξη εκτάσεις.
Η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών γίνεται επίσης τόσο από τους
ιδιωτικούς παρόχους όσο και από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με την
τοποθέτηση κεραιών στον εξωαστικό χώρο.
Ευρυζωνική πρόσβαση σε δίκτυο ADSL διαθέτει ο οικισμός της Πύλης.
Σε γενικές γραμμές προτείνεται η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός
των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου με
σύγχρονα μέσα όπως internet, ADSL, αναβάθμιση ιστοσελίδας, δυνατότητα
τηλε-συσκέψεων, κ.ά.
Ειδικότερα, προτείνονται στην υπο μελέτη περιοχή :
 Υποδομές δικτύων τοπικής πρόσβασης όπως ευρυζωνικά δίκτυα και
ευρυζωνικές υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν την βελτίωση της θέσης
των επαγγελματιών, την προσφορότερη παροχή υπηρεσιών αλλά και
τους οικιακούς χρήστες.
 Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένα άτομα, μαθητές.
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Ύδρευση
Ο Δήμος Πύλης υδρεύεται σχεδόν αποκλειστικά από πηγες με αυτόνομο
δίκτυο ύδρευσης. Η ποσότητα του πόσιμου νερού είναι ανεπαρκής κατά τους
θερινούς μήνες και απαιτείται άμεσα αύξηση, η οποία αναμένεται με την
αποπεράτωση και λειτουργία του φράγματος στην περιοχή ανάμεσα στον
οικισμό Λογγιά της Τ.Κ. Κοτρωνίου και τους οικισμούς Λογγιές, Αγίου
Δημητρίου και Αγίου Ιωάννη, για το οποίο έγινε ήδη αναφορά.
Λόγω των επειγουσών αναγκών σε πόσιμο νερό κατά τις περιόδους αιχμής
και μέχρι να κατασκευαστεί το φράγμα της Πύλης που θα δώσει οριστική λύση
στο πρόβλημα ύδρευσης απαιτείται η προώθηση έργων μικρότερης κλίμακας
που θα δώσουν βραχυπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα στην
περιοχή «Χιόνι – Βρύση», στη Τ.Κ. Πύλης, ήδη ολοκληρώθηκε η εξασφάλιση
συγκράτησης πόσιμου ύδατος (90 μ³ / 24 ώρες) και παροχέτευσής του στο
δίκτυο του οικισμού από την πηγή στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ κρίνεται
αναγκαίος ο προγραμματισμός κατασκευής δύο (2) υδατοδεξαμενών και
υδραυλάκων για την ορθή διαχείριση της ύδρευσης αλλά και της άρδευσης
των αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής.
Προτείνεται στην υπο μελέτη περιοχή επέκταση του δικτύου ύδρευσης.
Αποχέτευση
Δίκτυο Ακαθάρτων
Στο Δήμο Πύλης δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικός
καθαρισμός. Επειδή δε τα σημεία υδροληψίας είναι σε υψηλότερες θέσεις από
την περιοχή στην οποία διατίθενται τα λύματα των βόθρων δεν είναι μεγάλος
ο κίνδυνος μόλυνσης του πόσιμου νερού. Ωστόσο η αναγκαιότητα κατασκευής
αποχετευτικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη διότι μεσο-μακροπρόθεσμα, η
ελεύθερη διάθεση στο έδαφος των ακαθάρτων υδάτων από την οικιακή και
από άλλες χρήσεις μέσω των απορροφητικών βόθρων
μπορούν να
προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα του πόσιμου νερού.
Μελέτες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων έχουν συνταχθεί
Απαιτείται άμεσα η έναρξη κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στις Τ.Κ.
Πύλης παράλληλα με την κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού
τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων, με πρόβλεψη να μπορεί να δεχθεί
μελλοντικά και τα λύματα από τι υπόλοιπες Τ.Κ. του Δήμου.

Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων
Οι υποδομές στο δίκτυο όμβριων υδάτων περιορίζονται στη Τ.Κ. Πύλης και
μάλιστα σε ορισμένες μόνον περιοχές της. ΄Ετσι η απορροή τους γίνεται
επιφανειακά, όπως και στα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα, αφού δεν
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υφίσταται τέτοια υποδομή. Λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής, και της
ύπαρξης των υδάτινων αποδεκτών και ειδικώς του Πορταϊκού, η επιφανειακή
απορροή των ομβρίων δεν προκαλεί κατά κανόνα πλημμυρικά φαινόμενα.
Όπως αναφέρθηκε στα
προηγουμενα κεφαλαια της παρούσας μελέτης
εκπονήθηκε ήδη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών Πύλης
και Πόρτας Παναγιάς για τον Πορταϊκό Ποταμό, η οποία προβλέπει έργα
διαμόρφωσης της κοίτης με εξοικονόμηση χώρου, ο οποίος προτείνεται από
την εν λόγω μελέτη να αποδοθεί σε αστικές λειτουργίες.
Απορρίμματα
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται
από συνεργεία του Δήμου. Τα απορρίμματα συλλέγονται και απορρίπτονται
σε ενεργή χωματερή στην θέση «Λειβάδια» της Τ.Κ. Πύλης.
Τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα για τη συλλογή και απόρριψη είναι ένα
απορριμματοφόρο και 160 περίπου κάδοι σκουπιδιών.
Προτείνεται η επέκταση του δικτύου συλλογής των απορριμμάτων ως προς
την υπο μελέτη περιοχη . Για την επέκταση του δικτύου αποκομιδής των
απορριμμάτων θα απαιτηθεί η προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού
(απορριμματοφόρα οχήματα, κάδοι, κτλ.).
Προτείνεται επισης η δημιουργία μίας περιφεριακής οδού στα όρια της υπο
μελέτης επέκτασης στην οπόια θα γίνεται η κυκλοφορία των
απορριμματοφόρων προς Σ.Μ.Α όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΣΔΣΑ) τα παραγόμενα
στερεά απόβλητα του Δήμου Πύλης είναι 1.568 τόνοι ενώ η πρόβλεψη για το
2021 θα είναι 2.598 τόνοι (Πίνακας 3.3,1)
Πίνακας Β.5.6.1  Παραγωγή Στερεών Αποβλήτων
Πληθυσμός
Γεωγραφική Περιοχή

Παραγωγή Στερεών
Αποβλήτων (τόνοι/ έτος)

2001

Πρόβλεψη 2021

2001

Πρόβλεψη 2021

806.935

911.853

284.735

346.907

Νομός Τρικάλων

146.082

161.372

42.647

70.681

Δήμος Πύλης

5.369

5.932

1.568

2.598

Περιφέρεια
Θεσσαλίας
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Με βάση τον σχεδιασμό αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προβλέπεται η
κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Πύλης
με τελικό αποδέκτη τον ΧΥΤΑ Τρικάλων.
Αντιπλημμυρικά Έργα
Έγιναν εργασίες διευθέτηση του Πορταϊκού Ποταμού μετα τον καθορισμό της
οριογραμμής του (ΦΕΚ 86/Δ/13-02-2006).

Β.6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Εντός της υπο μελέτης περιοχής, σύμφωνα με το ΓΠΣ, δεν υπάρχουν
εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ούτε αρχαιολογικοί χώροι.
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Γ.ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γ.1.ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γ.1.1. ΈΚΤΑΣΗ , ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Η θεσμοθετημένη έκταση του οικισμού (έκταση εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης) είναι 70,42 Ηα, συμπεριλαμβανόμενου του οικισμού προ του ’23
Πόρτα Παναγιά.
Από τον Πίνακα Π1.1 του κεφαλαίου Π1 της παρούσας μελέτης για τα
Προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού – 2011, 2022, όπου αναφέρονται τα
προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού των οικιστικών υποδοχέων, προβλέπεται
ότι ο πληθυσμός του οικισμού της Πύλης, στο έτος στόχο, 2022, θα ανέλθει
στους 3.295 κατοίκους, έχει δε εκτιμηθεί και ένα ποσοστό εποχιακού
πληθυσμού στο ίδιο έτος που ανέρχεται σε 879 εποχιακούς κατοίκους
(παραθεριστές, τουρίστες).
Ο υπολογισμός προγραμματικής θεωρητικής πυκνότητας d και Πληθυσμού
Χωρητικότητας οικισμών Δ. Πύλης, όπου έχουν καταγραφεί τα στοιχεία της
χωρητικότητας των θεσμοθετημένων οικισμών του Δήμου, προκύπτει ότι με
βάση τα πολεοδομικά πρότυπα και τους όρους δόμησης, η μέγιστη θεωρητική
χωρητικότητα του οικισμού σε κατοίκους είναι 2.736 κατ., δηλ. ο
θεσμοθετημένος οικιστικός υποδοχέας δεν επαρκεί για τις ανάγκες του έτους
2022.
Κατά συνέπεια, προκειμένου να καλυφθεί η οικιστική ζήτηση για τον
προβλεπόμενο πληθυσμό των 3.295 μονίμων κατοίκων, έτους 2022,
προκύπτει η συνολική ανάγκη νέων επεκτάσεων του οικισμού της Πύλης, της
τάξης των 13,57 Ηα, σύμφωνα με τον Πίνακα Π3.1 – 2: Ανάγκες οικιστικών
επεκτάσεων στο έτος Στόχο 2022 των οικισμών του Δήμου Πύλης.
Η επέκταση του οικισμού Πύλης για κάλυψη αναγκών πρώτης και δεύτερης
κατοικίας, προτείνεται να γίνει στα ανατολικά του οικιστικού ιστού σε
συνάρτηση με την είσοδο της πόλης. Η ζώνη αυτή, σε επαφή με τον οικισμό,
διαθέτει τη φυσική καταλληλότητα, ενισχύει τον ήδη διαμορφωμένο οικιστικό
ιστό και συντελεί στην ενδυνάμωση της αστικής δυναμικής της έδρας του
Δήμου. Επιπλέον αναμένεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες και για
παραθεριστικό πληθυσμό, αλλά και τουριστικά καταλύματα.

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

48

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Πολεοδομική οργάνωση (συνοικίες – πολεοδομικές ενότητες, κέντρα)
Όσον αφορά την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού της Πύλης, προτείνεται
η διατήρηση μιας Πολεοδομικής Ενότητας, στην οποία είναι ήδη οργανωμένος
ο οικισμός, δεδομένου ότι ο προγραμματικός πληθυσμός των 3.295 κατοίκων
κατά το έτος Στόχο 2022, σε συνδυασμό με τη χωρική δομή του οικισμού, δεν
δικαιολογούν πρόσθετες Π.Ε. με βιώσιμα μεγέθη. Η ζώνη της ανατολικής
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οικιστικής επέκτασης του οικισμού των 13,57 στρεμμάτων ενσωματώνεται
στην Π.Ε. του βασικού οικισμού.
Σε ότι αφορά τα πολεοδομικά κέντρα του οικισμού, με βάση το ισχύον Γ.Π.Σ.,
αυτά αφορούν:
 Στο Κέντρο Πόλης το οποίο το οποίο καταλαμβάνει έκκεντρη θέση
στην δυτική είσοδο του οικισμού και σχετικά μεγάλη έκταση. Ο
χαρακτήρας του είναι εμπορικός και διοικητικός με εμπορικές,
διοικητικές λειτουργίες, αναψυχή και παροχή υπηρεσιών, ενώ η
κατοικία αποτελεί τη βασική χρήση, καθώς και
 Σε ένα Τοπικό Κέντρο στο Συνοικισμό σεισμοπλήκτων, επίσης στο
δυτικό άκρο του οικισμού για να είναι πιο εύκολα προσπελάσιμο από
τις ορεινές Τ.Κ.
Γ.1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ- ΜΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Στην επικρατούσα σήμερα κατάσταση, οι χρήσεις που κυριαρχούν είναι κατά
κύριο λόγο η κατοικία και οι κεντρικές λειτουργίες.
Ο Μέσος ισχύων Συντελεστής Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) σύμφωνα με το ισχύον
Γ.Π.Σ. είναι 1.00. Με την προτεινόμενη οικιστική επέκταση των 13,57 Ηα ο
προτεινόμενος Μ.Σ.Δ. συνολικά του οικισμού είναι 0.80. Αντίστοιχα η μέση
μεικτή οικιστική πυκνότητα της έδρας του Δήμου στο έτος Στόχο 2022, με
βάση τον προγραμματικό πληθυσμό των 3.295 κατοίκων, είναι 39 κάτοικοι
/Ηα.
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ Ι (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
ΠΡΟΣΩΠΟ

14 Μ

ΕΜΒΑΔΟΝ

400 ΤΜ

Σ.Δ.

0,6

ΚΑΛΥΨΗ

60%

ΥΨΟΣ

ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
ΠΡΟΣΩΠΟ

14 Μ

ΕΜΒΑΔΟΝ

400 ΤΜ

Σ.Δ.

0,4

ΚΑΛΥΨΗ

60%

ΥΨΟΣ

ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ

Η πρόταση που διαμορφώνεται και αναπτύσσεται στη συνέχεια αναφορικά με
τις χρήσεις γης λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της περιοχής, σε σχέση με τα
προγραμματικά μεγέθη που έχουν τεθεί.
Το Πολεοδομικό Κέντρο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του
οικισμού ως ένα οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου σύμφωνα με το εγκεκριμένο
ΠΠΧΣΑΑΠ Θεσσαλίας, διευρύνεται για τις ανάγκες του έτους Στόχου 2022
μέχρι τη νοητή γραμμή σε συνέχεια της υφιστάμενης γέφυρας .
Οι προτεινόμενες χρήσεις γης στο πολεοδομικό κέντρο σύμφωνα με το άρθρο
4 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 166 Δ/1987, είναι οι ακόλουθες:
 Κατοικία
 Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες
 Εμπορικά καταστήματα
 Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
 Διοίκηση
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Κέντρα διασκέδασης αναψυχής
 Χώροι συνάθροισης κοινού
 Πολιτιστικά κτίρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Κτίρια εκπαίδευσης
 Θρησκευτικοί χώροι
 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο μέχρι
50 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παρασκευή
παγωτών, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων και οικοτεχνία παντός τύπου
ειδών τέχνης, παραγωγή και συσκευασία τοπικών προϊόντων
διατροφής, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης,
στεγνοκαθαριστήρια.
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Γήπεδα στάθμευσης
Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Στο Τοπικό Κέντρο το οποίο διευρύνεται για τις ανάγκες του έτους Στόχου
2022 δεδομένων των επεκτάσεων κατοικίας που προτείνονται στα ανατολικά
του οικισμού, επιτρέπονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης για το
Τοπικό κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 166 Δ/1987, και
ειδικότερα:
 Κατοικία
 Εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα
πολυκαταστήματα
 Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
 Κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Χώροι συνάθροισης κοινού
 Πολιτιστικά κτίρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Κτίρια εκπαίδευσης
 Θρησκευτικοί χώροι
 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο μέχρι
30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παρασκευή
παγωτών, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων και οικοτεχνία παντός τύπου
είδη τέχνης, παραγωγή και συσκευασία τοπικών προϊόντων διατροφής,
επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.
 Αθλητικές εγκαταστάσεις
Τα υπόλοιπα λειτουργούντα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
που δεν αναφέρονται παραπάνω μπορούν να εγκαθίστανται είτε στην
περιοχή του Πολεοδομικού Κέντρου είτε στην ΠΕΠΔ υποδοχής μεταποιητικών
δραστηριοτήτων εφ΄ όσον περιλαμβάνονται μεταξύ των κατηγοριών που
προτείνονται να επιτρέπονται στη πρώτη ή τη δεύτερη ζώνη.
Ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου
προτείνονται στις περιοχές που
προβλέπεται αστικό πράσινο από το ήδη εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. και
το
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην παραρεμάτια περιοχή.και σε περιοχές της
υπο μελέτη επέκτασης. Η παραρεμέτια περιοχή μετά την ολοκλήρωση των
έργων της διευθέτησης της κοίτης, η οριοθέτηση η οποία ισχύει σύμφωνα με
τα στοιχεία της συγκεκριμένης υδραυλικής μελέτης και την εγκεκριμενη μελέτη
της παρακαμπτηρίου τμήματος Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΥΛΗΣ/ ΑΡΤΑΣ έχει μειωθεί
σημαντικά.
Επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23.2.87 Π.Δ/τος
(ΦΕΚ 166 Δ) είναι οι ακόλουθες:
 Αναψυκτήρια μέχρι 20 τ.μ.
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 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
 Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Διαμορφώσεις της παραρεμμάτιας περιοχής με πρόβλεψη διαδρομών
αναψυχής, αθλητισμού αλλά και με τον ανάλογο εξοπλισμό, όπως
καθιστικά, κιόσκια, κλπ, καθώς και με μέσα ερμηνείας του
περιβάλλοντος εστιασμένα στο ρόλο των ποταμών και των ρεμάτων,
της τεράστιας οικολογικής τους σημασίας
Στην υπο ένταξη περιοχή προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας
(τομέας Ι), σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166
Δ), με τους παρακάτω όρους δόμησης. Στον όρο γενική κατοικία
περιλαμβάνονται οι παρακάτω χρήσεις:
 Κατοικία
 Ξενώνες, ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών
 Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες
των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία
κτλ.)
 Γραφεία
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Γήπεδα στάθμευσης.
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο και
μέχρι 30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οικοτεχνία
- παντός τύπου είδη τέχνης, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.
Στην υπο ένταξη περιοχή προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας,
(τομέας ΙΙ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166
Δ), με το εξής περιεχόμενο:
 Κατοικία
 Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες
των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία
κτλ.)
 Γραφεία
 Εστιατόρια
 Αναψυκτήρια
 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 Κτίρια εκπαίδευσης
 Θρησκευτικοί χώροι
 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 Γήπεδα στάθμευσης.
 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης μόνον στο ισόγειο και
μέχρι 30 KW και συγκεκριμένα αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οικοτεχνία
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- παντός τύπου είδη τέχνης, επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, στεγνοκαθαριστήρια.
Μεταβατικές διατάξεις: Οι υφιστάμενες χρήσεις γης εντός του οικισμού της
Πύλης που δεν προβλέπονται σε καμία από τις ανωτέρω γενικές
χρήσεις (Πολεοδομικό Κέντρο, Τοπικό Κέντρο και Γενική Κατοικία),
παραμένουν ως έχουν, πλην των επαγγελματικών εργαστηρίων και των
μονάδων χονδρεμπορίου, που οφείλουν να μετεγκατασταθούν στην
ΠΕΠΔ IV υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός χρονικού
διαστήματος 5 ετών από τη δημοσίευση της Απ. Γ. Γ. Περιφέρειας του
παρόντος Γ.Π.Σ.
Εντός ορίων του οικισμού δεν επιτρέπονται πρατήρια βενζίνης και
καταστήματα επικίνδυνων και εύφλεκτων ειδών, όπως υγραέριο, χρώματα
οικοδομών, κλπ
Σε περιφερειακές θέσεις του οικισμού επιτρέπονται χώροι στάθμευσης
βαρέων οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων, εκτός της Ε.Ο.

Γ.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Γ.2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Δήμος δεν διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κτιριακή υποδομή των
σχολείων του Δήμου καθώς και ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτά,
έχουν ως εξής:
• 4 Νηπιαγωγεία με 52 νήπια.
• 7 Δημοτικά Σχολεία με 180 μαθητές.
• 1ο Γυμνάσιο Πύλης, με 109 μαθητές
• 2ο Γυμνάσιο Πύλης, με 122 μαθητές
• Γενικό Λύκειο Πύλης, με 163 μαθητές
• ΕΠΑΛ Πύλης, με 54 μαθητές
Στον Πίνακα 3.4.1 και για τον πληθυσμό των 6.797 μονίμων κατοίκων Δήμου
Πύλης για το έτος στόχο 2022 (με το δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις
Εκπαίδευσης αφορούν αποκλειστικά στο μόνιμο πληθυσμό της Τ.Κ Πύλης.),
υπολογίζονται βάσει προτύπων οι συνολικές ανάγκες σε εκπαιδευτική
υποδομή (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και
καταγράφεται η υπάρχουσα εκπαιδευτική υποδομή, προτείνεται η
χωροθέτηση των νέων αναγκαίων μονάδων που απαιτούνται κατά κατηγορία
για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του προγραμματικού πληθυσμού στο
έτος Στόχο 2022.
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Η μεθοδολογία υπολογισμού της επάρκειας των μονάδων, βασιζόμενη στα
ισχύοντα Πρότυπα, αναπτύσσεται στη συνέχεια κατά κατηγορία εκπαίδευσης.
Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)
Για την προσχολική εκπαίδευση λαμβάνεται ως σταθερότυπο ότι ο αριθμός
νηπίων αντιστοιχεί κατά κανόνα στο 2% του πληθυσμού, παράλληλα δε
αντιστοιχεί ως βιώσιμη μονάδα ένα μονοθέσιο Νηπιαγωγείο για δυναμικό 20 30 μαθητών (δεχόμαστε μέσο όρο νηπίων 25). Έτσι για προβλεπόμενο
πληθυσμό 136 νηπίων (6.797 κάτ. Χ 2%) απαιτούνται συνολικά 5 μονάδες
Νηπιαγωγείων. Δεδομένου ότι στον Δήμο σήμερα λειτουργούν ήδη 5 μονάδες
δεν προτείνεται καμία νέα μονάδα και διατηρούνται ως έχουν όλες οι
υφιστάμενες.
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται ως σταθερότυπο το δυναμικό
180 μαθητών με 30 μαθητές ανά τάξη που αντιστοιχεί σε βιώσιμη μονάδα
ενός εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου. Έτσι για τους 680 προβλεπόμενους
μαθητές (10% του πληθυσμού) απαιτούνται συνολικά 4 εξαθέσιες μονάδες
Δημοτικών Σχολείων. Δεδομένου ότι στον Δήμο σήμερα λειτουργούν ήδη 7
μονάδες δεν προτείνεται κάποια νέα μονάδα και διατηρούνται ως έχουν όλες
οι υφιστάμενες.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γυμνάσια
Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια) λαμβάνεται ως σταθερότυπο
το δυναμικό 35 μαθητών ανά τμήμα που για μία βιώσιμη μονάδα ενός
τριθέσιου Γυμνασίου αντιστοιχεί σε 105 μαθητές. Έτσι για τους 340
προβλεπόμενους μαθητές (5% του πληθυσμού) απαιτούνται συνολικά 3
τριθέσιες μονάδες Γυμνασίων. Δεδομένου ότι στον Δήμο σήμερα λειτουργούν
ήδη 2 μονάδες προτείνεται μία νέα μονάδα επιπλέον (Αγ. Βησσαρίωνας) και
δεν αφορά την υπο μελέτη περιοχή.
Λύκεια
Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια) λαμβάνεται ως σταθερότυπο το
δυναμικό 35 μαθητών ανά τμήμα που για μία βιώσιμη μονάδα ενός τριθέσιου
Λυκείου αντιστοιχεί σε 105 μαθητές. Έτσι για τους 272 προβλεπόμενους
μαθητές (4% του πληθυσμού)απαιτούνται συνολικά 3 τριθέσιες μονάδες
Λυκείων. Δεδομένου ότι στον Δήμο σήμερα λειτουργούν ήδη 2 μονάδες
προτείνεται μία νέα μονάδα επιπλέον (Αγ. Βησσαρίωνας) και δεν αφορά την
υπο μελέτη περιοχή.
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Μετά τα παραπάνω στον Πίνακα που ακολουθεί πραγματοποιείται ο
προσδιορισμός των αναγκών σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Δήμου Πύλης
για χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2022.
Η ακτίνα εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών μονάδων σύμφωνα με τα
σταθερότυπα είναι:
•
•
•
•

Νηπιαγωγείο: 400 μ.
Δημοτικό Σχολείο: 800 μ.
Γυμνάσιο: 1.500 μ.
Λύκειο: 1.500 μ.
Αναφορικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η περιοχή του Δήμου
εξυπηρετείται από τις Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα,
Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, το ΤΕΙ Τρικάλων, καθώς και γενικότερα από τις
Πανεπιστημιακές και Τεχνολογικές Σχολές της Χώρας.
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Πίνακας Γ.2.1.1 – Υφιστάμενη και αναγκαία υποδομή εκπαίδευσης
Μόνιμος
Δήμου Πύλης

Πληθυσμ
ός

Νηπιαγωγεία
(υπάρχον
τα)

(νέα
)

Δημοτικά

(σύνολ (υπάρχον (νέα
ο)
τα)
)

Γυμνάσια
(σύνο
λο)

(υπάρχον (νέα
τα)
)

Λύκεια
(σύνο
λο)

(υπάρχον
τα)

2022
Πύλη,η

3.295

1
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Γ.2.2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι υφιστάμενες αθλητικές υποδομές στον Δήμο Πύλης (οικισμοί Πύλης, Αγίου
Βησσαρίωνα και Ροπωτού) περιλαμβάνουν:
• 3 Γήπεδα ποδοσφαίρου,
• 3 Γήπεδα μπάσκετ και
• 1 Γήπεδο Τέννις
Σύμφωνα με το πρότυπο των 5,5 τ.μ. ανά κάτοικο οι συνολικά απαιτούμενες
επιφάνειες για Αθλητικές εγκαταστάσεις στους οικισμούς του Δήμου Πύλης για
τις ανάγκες σε αθλητική υποδομή του προγραμματικού πληθυσμού των 6.797
μονίμων κατοίκων, λαμβάνοντας δε επιπλέον υπόψη ότι οι αθλητικές
εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν και τους εποχιακούς επισκέπτες (1.263
κάτοικοι), καταγράφονται στον Πίνακα Γ.2.2.1 που ακολουθεί.
Πίνακας Γ.2.2.1: Προσδιορισμός αναγκών για αθλητική υποδομή, 2022

Δήμου
Πύλης

Μόνιμος

Εποχιακός

Συνολικός

Πληθυσμός Πληθυσμός Πληθυσμός
2022

2022

2022

τ.μ.

τ.μ.
γηπέδου

γηπέδου

βιώσιμων

για

μονάδων
για

αθλητισμό

αθλητισμό
Πύλη,η

3.295

879

4.174

22.957

25.000

Κατά συνέπεια προτείνεται η δημιουργία ενός Αθλητικού Πυρήνα τύπου Α
στην Πύλη που θα εξυπηρετεί όλο τη Τ.Κ. Πύλης. Ο πυρήνας Α θεωρείται κατ’
ελάχιστο αναγκαίος για τα οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου, γιατί εξυπηρετεί και
ευρύτερες ομάδες πληθυσμών, στην περίπτωση δε της Πύλης, θα εξυπηρετεί
το σύνολο των οικισμών των Δήμων Αιθήκων, Πυνδαίων, Νεράϊδας και
Μυροφύλλου. Η χωροθέτηση του πυρήνα Α προτείνεται στο νότιο όριο του
οικισμού στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ήδη το γήπεδο της Πύλης, ενώ
υπάρχει ελεύθερος αδόμητος χώρος για την δημιουργία ολοκληρωμένου
αθλητικού πυρήνα Α.
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Σύμφωνα με τα Σταθερότυπα ο Πυρήνας Α απαιτεί 25.000 τ.μ. γηπέδου και
1.300 τ.μ.
Ωφέλιμη Επιφάνεια κτηρίων και περιλαμβάνει:
• Στίβο πλήρη 400 μ. με βαλβίδες και σκάμματα
• Γήπεδο ποδοσφαίρου
• 2 γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών
• Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
• Κερκίδες
Με το δεδομένο ότι σήμερα στην περιοχή του Δήμου υπάρχουν μόλις 3
γήπεδα ποδοσφαίρου, 3 γήπεδα μπάσκετ και 1 γήπεδο τένις οι ελλείπουσες
αθλητικές υποδομές για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών στο χρονικό
ορίζοντα του 2022 είναι οι εξής:
• 1 στίβος 400μ. με βαλβίδες και σκάμματα, που προτείνεται να
χωροθετηθεί στην Πύλη.
• 2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), τα
οποία προτείνεται να χωροθετηθούν στον οικισμό της Πύλης

Γ2.3 ΥΓΕΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ)
Η υπάρχουσα υποδομή περίθαλψης στο Δήμο Πύλης καλύπτεται από το
Κέντρο Υγείας Πύλης. Για δευτεροβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης η περιοχή
του Δήμου εξυπηρετείται από τη νοσοκομειακή υποδομή των Τρικάλων.
Η υφιστάμενη υποδομή του Κέντρου Υγείας Πύλης, με τον κατάλληλο
εκσυγχρονισμό και την άρτια στελέχωση του προσωπικού θεωρείται ότι
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του προγραμματικού πληθυσμού του Δήμου
στο έτος 2022.

Γ.2.4 ΠΡΟΝΟΙΑ
Ως προς τον τομέα της Πρόνοιας υπάρχει ενα ΚΑΠΗ στη Πύλη, Επίσης,
λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός στον οικισμό Πύλης με 25 παιδιά, καθώς
και πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων
και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες μονάδες Πρόνοιας που λειτουργούν
στον Δήμο Πύλης, προτείνονται τα παρακάτω:
•

2 βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Πύλη με αναγκαία έκταση γηπέδου τα
500 τ.μ. έκαστος. Προτείνεται ο ένας βρεφονηπιακός να γίνει στο άνω
τμήμα της επέκτασης και ο άλλος στο κάτω.
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•

1 παιδικός σταθμός στην υπο μελέτη περιοχή με αναγκαία έκταση
γηπέδου τα 500 τ.μ.

Γ.2.5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα Πρότυπα η αναγκαία επιφάνεια γηπέδου
κυμαίνεται από 0,1 – 1 τ.μ. ανά κάτοικο.

διοίκησης

Για τον οικισμό της Πύλης, ως οικιστικού κέντρου 3ου επιπέδου, δεχόμαστε
σταθερότυπο για Διοίκηση 0,8 τ.μ./κάτοικο, με πληθυσμό εξυπηρέτησης το
συνολικό προγραμματικό μόνιμο πληθυσμό έτους2020. Δεχόμαστε μία
προσαύξηση κατά 30% των αναγκών σε υποδομή διοίκησης για τον οικισμό
της Πύλης με χωροθέτηση των μονάδων διοίκησης στην έδρα του Δήμου, ως
διοικητικό κέντρο.
Συγκεντρωτικά οι αναγκαίες επιφάνειες για διοίκηση του Δήμου Πύλης
παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ2.5.1 που ακολουθεί:
Πίνακας Γ.2.5.1: Προσδιορισμός αναγκών για Διοίκηση Δήμου Πύλης, 2022

Δήμου
Πύλης

Μόνιμος
Πληθυσμός

τ.μ. γηπέδου
τ.μ. γηπέδου

βιώσιμων

για διοίκηση

μονάδων για

2022

Πύλη,η

3.295

διοίκηση
3426,8

3.500

Μέτα την κατάργηση των Καποδιστριακών Δήμων και τη δημιουργία του
Καλλικρατικού υπάρχουν πολλά κτίρια ανεκμετάλλευτα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την διοίκηση.
Γ.2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η σημερινή εικόνα της πολιτιστικής υποδομής – δραστηριότητας
περιλαμβάνει:
• 1 Εκθεσιακό Κέντρο στον οικισμό της Πύλης στο ίδιο οικόπεδο με το
Δημαρχείο.
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•

1 Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων, κατάλληλο για τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων στον οικισμό της Πύλης.

Επίσης, πολιτιστικοί σύλλογοι υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους οικισμούς του
Δήμου, με κύριες δραστηριότητες τη διοργάνωση εκδηλώσεων και των
τοπικών πανηγυριών.
Σύμφωνα με τα σταθερότυπα για οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου, όπως είναι η
Πύλη, αντιστοιχούν 0,1 τ.μ. γηπέδου πολιτιστικών εγκαταστάσεων ανά
κάτοικο.
Ωστόσο, θεωρώντας ότι η Πύλη αναμένεται να ασκήσει έναν ιδιαίτερα
αναβαθμισμένο ρόλο στον πολιτιστικό τομέα για την προβολή και ανάδειξη
του πλούσιου πολιτιστικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της, των
αξιόλογων οικισμών της ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση των οικοπολιτιστικών και θρησκευτικών διαδρομών που προτείνονται από την
παρούσα μελέτη, προτείνουμε ως πρότυπο για πολιτιστικές εγκαταστάσεις τα
0,2 τ.μ. /κάτοικο.
Οι ανάγκες υπολογίζονται, βάσει προτύπων, για τον προγραμματικό μόνιμο
πληθυσμό των 6.797 μονίμων κατοίκων και για ένα ποσοστό του εποχιακού
πληθυσμού ανά οικισμό.
Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των συνολικών
αναγκών του μόνιμου και του εποχιακού πληθυσμού του Δήμου Πύλης
υπολογίζονται στον Πίνακα Γ.2.6.1 που ακολουθεί:
Πίνακας Γ.2.6.1: Προσδιορισμός αναγκών για Πολιτιστική Υποδομή Δήμου Πύλης, 2022

Δήμου
Πύλης

τ.μ. γηπέδου για

τ.μ. γηπέδου

Μόνιμος

πολιτιστικές

Πληθυσμός

εγκαταστάσεις
βάσει

βιώσιμων
μονάδων
για πολιτιστικές

σταθεροτύπων

εγκαταστάσεις

659

660

2022

Πύλη,η

3.295

Εκτός από την αναγκαία γη σε πολιτιστική υποδομή η οποία υπολογίζεται
αναλογικά με τον πληθυσμό του κάθε οικισμού, από τα σταθερότυπα
προβλέπονται οι εξής πολιτιστικές λειτουργίες για οικισμούς 3ου επιπέδου,
όπως είναι η Πύλη:
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• Πνευματικό κέντρο – κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης
• Κινηματογράφος
• Βιβλιοθήκη
• Κέντρο νεότητας
• Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στην υπο μελέτη περιοχή αναγκαία έκταση γηπέδου τα 660 τ.μ.
Γ.2.7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟ
Οι ανάγκες σε πράσινο και ελεύθερους χώρους, σύμφωνα με τα
Σταθερότυπα, διακρίνονται σε Ελεύθερους Χώρους επιπέδου Πόλης /
Οικισμού και σε Ελεύθερους χώρους επιπέδου Πολεοδομικής Ενότητας.
Επειδή όλοι οι οικισμοί του Δήμου οργανώνονται σε μία πολεοδομική ενότητα
ο διαχωρισμός αυτός δεν υφίσταται στην παρούσα περίπτωση του Δήμου
Πύλης.
Πάρκο Πόλης
Το βιώσιμο μέγεθος για το Πάρκο Πόλης σύμφωνα με τα Σταθερότυπα είναι
της τάξης των 15 στρεμμάτων και άνω.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πάρκων επιπέδου πόλης υπολογίζονται με
πρότυπο 5,50 τ.μ. γηπέδου ανά κάτοικο
Πάρκο οικισμού
Ως βιώσιμο μέγεθος για το Πάρκο σύμφωνα με τα σταθερότυπα είναι της
τάξης των 5 έως 15 στρεμμάτων με ακτίνα εξυπηρέτησης, ίδια με αυτήν του
Γυμνασίου - Λυκείου.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πάρκων συνοικιών υπολογίζονται με πρότυπο
1,50 τ.μ. γηπέδου ανά κάτοικο.
Ελεύθεροι Χώροι επιπέδου γειτονιάς
Πλατείες
Το βιώσιμο μέγεθος για τις πλατείες σύμφωνα με τα Σταθερότυπα είναι από
1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των πλατειών υπολογίζονται με πρότυπο 0,50 τ.μ.
γηπέδου ανά κάτοικο
Παιδικές Χαρές
Σύμφωνα με τα σταθερότυπα ως βιώσιμο μέγεθος θεωρείται η έκταση
γηπέδου από 100 τ.μ. έως 1.000 τ.μ.
Τα απαιτούμενα μεγέθη των παιδικών χαρών υπολογίζονται με πρότυπο 0,25
τ.μ. γηπέδου ανά κάτοικο.
Νησίδες Πρασίνου
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Σύμφωνα με τα Σταθερότυπα ως βιώσιμο μέγεθος θεωρείται η έκταση
γηπέδου από 100 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. ανά Π.Ε. Το πρότυπο για νησίδες
πρασίνου είναι 0,25 τ.μ. /κάτοικο.
Μετά τα παραπάνω:
• Για τον οικισμό της Πύλης, ως έδρας του Δήμου και οικιστικού κέντρου
3ου επιπέδου, δεχόμαστε ως πρότυπο για Πράσινο και Ελεύθερους
χώρους τα 6,5 τ.μ. /κάτοικο. Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται
Νησίδες πρασίνου, Πλατείες, Παιδικές χαρές και Πάρκο πόλης.
Γενικά όσο αφορά τους ελεύθερους χώρους δεν αρκεί η μεμονωμένη
χωροθέτησή τους σε έναν πολεοδομικό ιστό αλλά είναι απαραίτητη η
δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα ενώνει τους μεγάλους ελεύθερους
δημόσιους χώρους με τις μικρότερες φυτεμένες επιφάνειες (δημόσιες
καιιδιωτικές).Τα δίκτυα των ελεύθερων χώρων, η πλοκή τους μέσα στο
δομημένο ιστό του οικισμού και η ένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον
εκφράζουν και προσδιορίζουν ταυτόχρονα την ταυτότητα του. Επίσης είναι
απαραίτητο να προβλεφθούν χώροι διάφορων διαστάσεων που να καλύπτουν
όλη την επιφάνεια της πολεοδομικής ενότητας. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε
την σημασία των pocket parks (πάρκων τσέπης) που εντοπίζονται στον
πυκνοδομημένο ιστό και αποτελούν μια νέα κατηγορία αστικού πρασίνου
Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των συνολικών
αναγκών του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Πυλης υπολογίζονται στον
Πίνακα Γ.2.7.1
Οι ελεύθεροι χώροι στις αστικές περιοχές, εκτός από τη συμβολή τους στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων έχουν και μια άλλη σημαντική
λειτουργία: αποτελούν τους χώρους καταφυγής του πληθυσμού σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, κλπ.). θα πρέπει να
προβλεφθεί η δημιουργία υποδομών ασφάλειας των κατοίκων σε
υφιστάμενους ελεύθερους χώρους (π.χ. παροχή πόσιμου νερού, τηλεφωνικοί
θάλαμοι εκτάκτου ανάγκης, κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σε κατάλληλες
θέσεις και ανά τακτά διαστήματα πυροσβεστικών κρουνών, όπου θα μπορούν
να εφοδιάζονται τα πυροσβεστικά οχήματα σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
Πίνακας Γ.2.7.1: Προσδιορισμός αναγκών για πράσινο – ελεύθερους χώρους
Δήμου Πύλης, 2022
τ.μ. γηπέδου για

τ.μ. γηπέδου

Ελεύθερους χώρους

βιώσιμων μονάδων

- Πράσινο σύμφωνα

για Ελεύθερους

με τα σταθερότυπα

χώρους - Πράσινο

21.417,50

21.417,50

Μόνιμος
Δήμου
Πληθυσμός
Πύλης
2022

Πύλη,η

3.295
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Γ.3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Ο πολεοδομικός ιστός που θα προκύψει µε τον σχεδιασμό που προτείνεται µε
την παρούσα µελέτη ακολουθεί από τη µία τη µορφή του δομημένου τμήματος
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη δομημένη κατάσταση καθώς και τις
επιταγές του σύγχρονου σχεδιασµού, όσο αφορά κυρίως τα πλάτη των
δρόµων και τα εµβαδά των οικοπέδων ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις
αρτιότητας και από την άλλη τη λογική της βέλτιστης χωροθέτησης
κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών και φυσικά µε γνώμονα την
καλύτερη κυκλοφορία πεζών, ποδηλατών και οχημάτων.
Γ.4 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η επέκταση αλλά και η αναθεώρηση ως προς τους όρους δόμησης εντός της
περιοχής του οικισμού Πύλης, αντιμετωπίζονται ως τμήμα της ενιαίας
Πολεοδομικής Ενότητας. Αυτό σημαίνει, όπως έχει αναφερθεί ήδη, ότι η
χώροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες για Κοινωνική Υποδομή θα αναφέρονται
στο σύνολο της και στο μελλοντικό αριθμό των κατοίκων της.
Έτσι προκύπτουν 25 Οικοδομικές οντότητες με χρήση Γενικής Κατοικίας,
Πολεοδομικού Κέντρο (από Αναθεώρηση ΓΠΣ) και κοινωφελών και
κοινόχρηστων λειτουργιών.
Επίσης προκύπτουν νησίδες πρασίνου και μικροί κοινόχρηστοι χώροι.
Παρακάτω ακολουθεί η εμβαδομέτρηση του συνόλου των οικοδομικών
τετραγώνων αλλά και των μικρότερων χώρων. Η αρίθμηση των νέων Ο.Τ.
είναι συνεχόμενη από το 119 έως το 144.
Πίνακας Γ.4.1 : Εμβαδομέτρηση οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας
Ο.Τ. κατοικίας

ΕΜΒΔΟΝ

Γ 119

3444,383

Γ 120

2791,544

Γ 121

5993,885

Γ 122

6452,326

Γ 123

5553,366

Γ 124

4227,892

Γ 125

5172,703

Γ 127

3666,920

Γ 128

7411,968

Γ 129

8073,965

Γ 131

2843,218

Γ 132

2907,389

Γ 133

3161,139

Γ 134

3137,806
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Γ 136

4791,920

Γ 137

6110,657

Γ 138

4677,400

Γ 139

4962,303

Γ 140

4590,819

Γ 142

5083,204

Γ 143

2332,514

ΣΥΝΟΛΟ

97387,321 99,32 ΣΤΡ

Πίνακας Γ.4.2: Εμβαδομέτρηση κοινοχρήστων οικοδομικών τετραγώνων και χώρων

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΕΜΒΔΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ
Γ 126
978,891
Κ.Χ.
ΧΩΡΟΣ
Γ 130
157,540 ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Γ 135
394,425
Κ.Χ.
ΧΩΡΟΣ
Γ 141
348,012 ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΧΩΡΟΣ
Γ 144
55,773 ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
1934,641
1,93 ΣΤΡ
Πίνακας Γ.4.3: Εμβαδομέτρηση κοινωφελών χώρων

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΧΩΡΟΙ
ΤΜΗΜΑ
124
ΤΜΗΜΑ
136
ΤΜΗΜΑ
140
ΤΜΗΜΑ

ΕΜΒΔΟΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ
500,000
Γ
1000,000

ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦΩΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦΩΝΗΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ

Γ
Γ 142

ΣΥΝΟΛΟ

700,000

ΧΩΡΟΣ Ι. ΝΑΟΥ

700,000

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2900,000
2,90 ΣΤΡ

Πίνακας Γ.4.4: Εμβαδομέτρηση κατηγοριών
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΔΡΟΜΟΙΠΕΣΟΔΡΟΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΜΒΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ
%

99,320
1,930
2,900

77,160
1,499
2,253

24,570
128,720

19,088
100,000

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα Γ.4.4 τα οικοδομικά τετράγωνα με χρήση
εκτός κοινόχρηστης και κοινωφελούς λειτουργίας αποτελούν ποσοστό 77,16
% περίπου, οι κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, πλατείες, αλλά και
νησίδες πρασίνου και μικροί κοινόχρηστοι χώροι) αποτελούν ποσοστό
1,499%. Σε αυτό το ποσοστό εάν προστεθεί το ποσοστό του οδικού δικτύου
και των πεζοδρόμων, που είναι 19,088%, οδηγούμαστε σε συνολικό ποσοστό
κοινοχρήστων χώρων ίσο με 20,587%. Οι κοινωφελείς λειτουργίες αποτελούν
ποσοστό 2,253% και καλύπτουν τις ανάγκες του πίνακα Π.1 της Α Φάσης της
παρούσας μελέτης.
Διάγραμμα Δ.4.1:
τετραγώνων

Ποσοστά

ανά

χρήση

προτεινόμενων

οικοδομικών
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Γ.5 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΟΜΗΣΗΣ
Το Ρυμοτομικό Σχέδιο είναι το θεσμοθετούμενο τμήμα της Πολεοδομικής
Μελέτης στο οποίο προσδιορίζονται χωρικά όλες οι συνιστώσες της
Πολεοδομικής Οργάνωσης της περιοχής, ταυτόχρονα με όλους τους όρους,
ρυθμίσεις και περιορισμούς που αναφέρονται στον Πολεοδομικό Κανονισμό
που το συνοδεύει.
Παρά του ότι αποτελεί κλασική δισδιάστατη τεχνική σχεδίαση, παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τα δεδομένα εφαρμογής και της ''τρίτης''
διάστασης, καθώς και της φυσιογνωμίας αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής
που θα έχει η περιοχή μετά την εφαρμογή του. Με την παρούσα μελέτη, όπως
αναλύεται παρακάτω, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης νέων μορφών δόμησης,
ήπιας και βιοκλιματικής με γνώμονα την ασφάλειας (μετά τα συμπεράσματα
ανάλογης γεωτεχνικής έρευνας) στον αντίποδα μεγάλων ενιαίων
συγκροτημάτων που συνηθίζονται τα τελευταία χρόνια.
Όσο αφορά τους όρους δόμησης προβλέπονται τρεις (3) τομείς συντελεστών
δόμησης και πέντε (5) τομείς λοιπών όρων δόμησης για την περιοχή όπου
είχε εγκριθεί με την αναθεώρηση του σχεδίου (ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/13-02-12) και δυο
(2) τομείς συντελεστών δόμησης και τομείς λοιπών όρων δόμησης για την
περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης

Πίνακας Γ.5.1: Όροι δόμησης στο υπάρχον σχέδιο (σύμφωνα με ΓΠΣ)
ΤΟΜΕΑΣ
ΙΕ
ΙΙΒ
ΙΙΓ
ΙΙΙΑ
ΙVΔ

ΠΡΟΣΩΠΟ
(μ.)
15,00
13,00
14,00
10,00
12,00

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
400
300
300
200
250

ΚΑΛΥΨΗ
(%)
60
60
60
60
60

Σ.Δ.

ΥΨΟΣ (μ.)

0,80
1,20
0,80
1,50
0,80

7,50
8,60
7,50
11,00
7,50

Σ.Δ.

ΥΨΟΣ (μ.)

0,60
0,40

7,50
7,50

Πίνακας Γ.5.2: Όροι δόμησης στην υπό μελέτη περιοχή

ΤΟΜΕΑΣ
Ι
ΙΙ

ΠΡΟΣΩΠΟ
(μ.)
15,00
16,00

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
400
500

ΚΑΛΥΨΗ
(%)
60
40
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Γ.6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗ
Γενικοί στόχοι – παράμετροι σχεδιασμού
Η περιοχή που μελετάται είναι αραιοκατοικημένη με μικρά κτίρια κατοικιών
εκτός από το τμήμα που βρίσκεται εκτεροθεν του κεντρικού δρόμου, όπου
είναι κατασκευασμένα αυθαίρετα κτήρια καταστημάτων. Γειτνιάζει δε στο
βόρειο τμήμα με τον οικισμό των προκατασκευασμένων σπιτιών για τις
πλημμυροπαθείς οικογένειες του οικισμού Ρωποτου , ενώ στο νότιο τμήμα
έχουμε συνέχεια του τμήματος που παλιότερα έγινε επέκταση του σχεδίου
πόλης. Η αρτιότητα που επιλέχθηκε είναι συμβατή με τις ήδη δομημένες
περιοχές (τομέας ΙΕ) όπου επιβάλλεται αρτιότητα 400 τ.μ. και πρόσωπο 15 μ.,
Επίσης ένας γενικότερος στόχος του σχεδιασμού είναι το δομημένο
περιβάλλον να είναι αρμονικά δεμένο όσο γίνεται περισσότερο με το φυσικό
και να δημιουργηθεί μία ομοιογενής συνοικία ώστε να οδηγήσει σε μικρά και
χαμηλά κτίρια σε συνέχεια της υφιστάμενης δομημένης κατάστασης με
ταυτόχρονη αποθάρρυνση κατασκευής κτιρίων μεγάλου όγκου που θα
αλλοίωναν την περιοχή και την αίσθηση της «γειτονιάς» που υπάρχει ήδη
εκεί.
Όροι δόμησης – Συντελεστής δόμησης
Συντελεστής δόμησης:
Η νέα οικιστική μονάδα προτείνεται να έχει συντελεστή δόμησης 0,6 στον
τομεα Ι και 0,4 στον τομέα ΙΙ, όπως άλλωστε προτείνει και η μελέτη
Αναθεώρησης – Επέκτασης του ΓΠΣ.
Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη Αναθεώρησης – Επέκτασης του ΓΠΣ αλλάζει ο
συντελεστής δόμησης στον Τομέα ΙΙΙΑ από 1,8 σε 1,4 και αναδιαρθρώνονται
οι υπόλοιποι τομείς.
Λοιποί Όροι δόμησης
Αρτιότητα - πρόσωπο:
Όσο αφορά την αρτιότητα και το πρόσωπο προτείνονται δύο τομείς :
Τομέας Ι: αρτιότητα 400 τ.μ. πρόσωπο 15,00.μ.
Τομέας ΙΙ αρτιότητα 500 τ.μ. πρόσωπο 16,00.μ.
Για τις περιοχές αυτές δεν προβλέπονται οι παρεκκλίσεις καθώς πρόκειται για
νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο τώρα.
Προκήπια:
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Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα προβλέπεται προκήπιο 4,00 μ που σε
συνδυασμό με το μεγάλο πλάτος των οδών και των πεζοδρόμων θα
συμβάλλει στο σωστό ηλιασμό και αερισμό των κτιρίων.
Κάλυψη:
Προτείνεται ποσοστό κάλυψη ίσο με 60%.
Ύψος:
Προτείνεται ύψος 7,50 μ.
Γ.7. ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Οδικό δίκτυο
Στην ευρύτερη περιοχή ρόλο συλλεκτηρίου οδού λαμβάνει η περιμετρική οδός
στο είδη υπάρχον σχέδιο και παράλληλη προς τον Πορταικό πόταμο στο
βόρειο τμήμα ,ενώ στο νότιο τμήμα η οδός που πάει προ στον σταθμό ΣΜΑ.
Στην περιοχή θα ρόλο συλλεκτηρίου θα λάβει τώρα η νέα περιμετρική οδός
(στα όρια της επέκτασης ) τόσο στο βόρειο ,όσο και στο Νότιο τμήμα που θα
καταλήγουν στην νέα Εθνική οδό και στην περιμετρική οδό για ΣΜΑ
Στο βόρειο τμήμα της περιοχή μελέτης εγκρίθηκε μελέτη για τον νέο Εθνικό
δρόμο Τρικάλων –Πύλης και σχεδιάστηκε κόμβος για την είσοδο και έξοδο
από τον Εθνικό δρόμο στον οικισμό Πύλης .
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πολεοδόμησης προκειμένου να
υλοποιηθεί η μελέτη του Εθνικού δρόμου Τρικάλων – Πύλης αλλά και η
εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη προτείνεται το τμήμα του παράπλευρου
δρόμου που είναι έντος του σχεδίου να λειτουργήσει σαν δημοτικός δρόμος με
την προτεινόμενη οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή.
Πεζόδρομοι
Όπως φαίνεται στους Χάρτες προτείνεται ένα δίκτυο πεζοδρόμων με στόχο
την ικανοποιητική κίνηση των πεζών . Το δίκτυο αυτό αποτελείται ουσιαστικά
από δυο τύπους πεζοδρομήσεων.

Ο πρώτος τύπος πεζόδρομων έχουν 4,00 μ πλάτος ,είναι παράλληλοι
προς τον περιφερικό δρόμο ,προτείνονται σε μεγάλου συχνότητα στην
περιοχή μελέτης και χωριζουν οικοδομικά τετράγωνα έτσι ώστε η κυκλοφορία
των αυτοκίνητων να παραμένει έξω από τον κεντρικό ιστό της κατοικίας.

Ο δεύτερος τύπος σχετίζεται με διαδρομές που εφάπτονται σε
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους διαχωρίζουν – ενώνουν τις περιοχές
κατοικίας με τους κοινόχρηστους χώρους και ενώνουν τους κοινόχρηστους –
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κοινωφελείς χώρους μεταξύ τους .Οι πεζόδρομοι αυτοί έχουν πλάτος 1,50 μ.
2,00 μ. και 2,50 μ.
Οι πεζόδρομοι συνολικά έχουν εμβαδόν 3,57 στρ. δηλαδή ποσοστό 15,00%
του συνολικού εμβαδού της επέμβασης.

Διάγραμμα Γ.7.1: Επιμερισμός εμβαδού οδικού δικτύου

Γ.8. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΗΣ
Οι ιδιοκτησίες, που περιλαμβάνονται σε περιοχές που πολεοδομούνται για
πρώτη φορά υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά σε γη για τη
δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά για την
ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και σκοπών (βλ. άρ.1, Ν.4315/2014).
Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμμετοχής σε γη
λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες στις 28 Μαΐου 2014. Για την
εφαρμογή της παραγράφου 4, ως ιδιοκτησία νοείται το γεωτεμάχιο υπό την
έννοια της συνεχόμενης έκτασης γης, που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο
ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου. Τυχόν
κατατμήσεις που έλαβαν χώρα μετέπειτα της προαναφερθείσας ημερομηνίας
δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών σε γη
Για τον υπολογισμό της πραγματικής εισφοράς γης που οφείλει ο νέος
ιδιοκτήτης στην παραπάνω αναλογικά κατανεμημένη εισφορά συνεκτιμώνται
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
70

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

και οι δεσμεύσεις για κοινόχρηστα ή κοινωφελή που τυχόν έχει υποστεί η νέα
ιδιοκτησία.
Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
κατά το μέρος που από την πολεοδομική μελέτη προορίζονται για τη
δημιουργία κοινωφελών χώρων της αρμοδιότητας του δημόσιου φορέα στον
οποίο ανήκουν ή διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς με ανταλλαγή,
παραχώρηση ή άλλο τρόπο μεταξύ των αντιστοίχων φορέων, θεωρούνται
αυτοδίκαια εισφερόμενες για το σκοπό που προορίζονται και δεν υπόκεινται
κατά το μέρος αυτό σε άλλη εισφορά γης.
Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν
από την πολεοδόμησή της, το οποίο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις επόμενες
παραγράφους.
4. Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α)
Για
τμήμα
ιδιοκτησίας
μέχρι
500
τ.μ.
ποσοστό
10%.
β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.
γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30%.
δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό
40%.
ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 50%.
Σχετικά με το ισοζύγιο γης της συγκεκριμένης πρότασης αναφέρουμε τα εξής:
Μετά την πρόταση του πολεοδομικού σχεδιασμού και το ρυμοτομικό σχέδιο
τα οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας στην περιοχή που θα υπάρχουν εισφορές
έχουν εμβαδόν 128720,00 τ.μ. Αντίστοιχα τα οικοδομικά τετράγωνα
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εντός της περιοχής εισφορών είναι
4830,00 τ.μ. και το εμβαδόν των δρόμων και των πεζοδρόμων είναι 24570,00
τ.μ.. Θα υπάρξει δηλαδή ανάγκη για συνολικά περίπου 29,40 στρεμμάτων για
κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Στην περιοχή εισφορών υπάρχουν
εκτάσεις του Δήμου συνολικού εμβαδού 5,60 στρεμμάτων (περιοχών οδών
που δόθηκαν από τους ιδιώτες σε κοινή χρήση).
Με δεδομένο ότι στην περιοχή ο μέσος ορος του εμβαδού των οικοπέδων
είναι 2,00 στρέμματα προκύπτει ότι η εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών είναι της
τάξεως των 26,10 στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι από εισφορές και ήδη
ιδιοκτησίες του Δήμου υπάρχουν 31,70 στρέμματα ενώ χρειάζονται 29,40
στρέμματα για τις κοινωνικές υποδομές. Όπως φαίνεται στον Δήμο θα
απομείνουν 5,60 στρέμματα .

Γ.9. ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΔΕΗ – ΟΤΕ
Προτείνεται πλήρης κάλυψη της υπό πολεοδόμησης περιοχής με δίκτυα
τεχνικής υποδομής. Τα νέα δίκτυα θα αποτελέσουν συνέχεια των
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υφιστάμενων δικτύων. Στην πραγματικότητα το νέο τμήμα του οικισμού θα
συνδεθεί με το κατοικημένο τμήμα και τα δίκτυα του. Όσο αφορά την
αποχέτευση όμβριων υδάτων θα πρέπει να μελετηθεί και να κατασκευαστεί
δίκτυο.
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προτείνεται εμπλουτισμός κρουνών υδροληψίας για τις ανάγκες της
πυρασφάλειας.
Προτείνονται επίσης, ως σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού σε περιπτώσεις
ανάγκης, τόσο τα προαύλια των εκπαιδευτικών κτιρίων που έχουν αρκετή
έκταση και βρίσκονται κεντρικά στον οικισμό αλλά και οι χώροι πρασίνου .

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
72

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Δ.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (εκτός Natura)
Παρόλα αυτά, η πολεοδόμηση δύναται να οδηγήσει και στην πρόκληση
αρνητικών επιπτώσεων στην εν λόγω περιοχή. Ακολούθως, υποδεικνύονται οι
αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η πολεοδόμηση της υπό
μελέτη περιοχής, καθώς και οι ιδιαιτερότητες που διέπουν τη συγκεκριμένη
πολεοδομική ενότητα που έχει σα βασικό στοιχείο τον Πηνειό ποταμό.
Ειδικότερα, η υπό μελέτη περιοχή, πρόκειται από φυσικό τοπίο να μετατραπεί
σε αστικό τοπίο.
Μετά την πολεοδόμηση αυτής, θα επέλθει σταδιακά γεωμετρική διαμόρφωση
της περιοχής, δηλαδή η δημιουργία οικοδομικών τετραγώνων η οποία
συνεπάγεται δόμηση της περιοχής και διαμόρφωση τέτοια ούτως ώστε να
εγκατασταθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός κατοίκων αλλά και να καλυφθούν
όλες οι ανάγκες για απαραίτητη κοινωνική υποδομή (κοινόχρηστες εκτάσεις,
εκπαίδευση, διοίκηση,
κοιμητήρια κ.ο.κ.). Εκτός των προαναφερθέντων μετά την πολεοδόμηση θα
επέλθει ταυτόχρονα με την διαμόρφωση της περιοχής, καταστροφή της
υφιστάμενης χλωρίδας, επίδραση στο έδαφος καθώς και στη δίαιτα των
επιφανειακών υδάτων.
Η δημιουργία του αστικού περιβάλλοντος συνδέεται με σημαντικές επιδράσεις
στο φυσικό περιβάλλον που κυμαίνονται από τον περιορισμό των φυσικών
περιοχών έως την αλλοίωση, τη ρύπανση και την καταστροφή τους.
Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση οι επιπτώσεις που αναμένεται να
προκύψουν είναι οι ακόλουθες:
- δημιουργία τεχνητών/αδιαπέρατων επιφανειών, οι οποίες σαν αποτέλεσμα
έχουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να απορροφούν και αποθηκεύουν
πολύ μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας από τον ήλιο σε σύγκριση με αυτές
των φυσικών περιοχών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη θερμότητα που
συγκρατείται λόγω της θερμοχωρητικότητας των κτιρίων και των δρόμων, η
οποία αποδίδεται στην ατμόσφαιρα κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. 9ς
αποτέλεσμα της
έντασης των χρήσεων και της αύξησης της δομημένης έκτασης στην πόλη
συνεπάγεται και η διαφοροποίηση/επιδείνωση του μικροκλίματος της εν λόγω
περιοχής.
- Δημιουργία τεχνητών/αδιαπέρατων επιφανειών, οι οποίες ως αποτέλεσμα
έχουν την έλλειψη δυνατότητας αποθήκευσης των κατακρημνισμάτων. Η
κατασκευή δρόμων και κτιρίων συχνά περιλαμβάνει εργασίες όπως είναι
αυτές της αφαίρεσης της βλάστησης και του εδαφικού υλικού καθώς επίσης
και εξομάλυνσης τυχόν κοιλοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή. Το περατό
έδαφος αντικαθίσταται με αδιαπέρατες επιφάνειες, όπως είναι οι δρόμοι, οι
σκεπές, οι χώροι στάθμευσης
και τα πεζοδρόμια που έχουν πολύ μικρή δυνατότητα αποθήκευσης και έτσι
μειώνεται το ποσοστό διήθησης των υδάτων στο έδαφος και αντίστοιχα
επιταχύνεται η απορροή των υδάτων στα δίκτυα αποστράγγισης, τα ρέματα
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
73

B1’ ΣΤΑ∆ΙΟ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

κοκ. Επακόλουθα της αύξησης των τεχνητών επιφανειών και της δραστικής
μείωσης της φυσικής απορροής, είναι η πιθανή αύξηση της έντασης των
πλημμυρικών γεγονότων καθώς και ο χρονισμός των πλημμυρικών αιχμών.
- Η μεταβολή στην κάλυψη της γης πρόκειται να επηρεάσει τα στάδια του
υδρολογικού κύκλου της υπό μελέτη περιοχής. Ειδικότερα, με την αφαίρεση
της βλάστησης πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά η επιφανειακή απορροή, να
μεταβληθεί το φαινόμενο της εξατμισοδιαπνοής και να μειωθεί το φαινόμενο
της διήθησης των υδάτων και τροφοδότησης των υπογείων υδάτων.
- Η αφαίρεση της βλάστησης εκτός των προαναφερθέντων επιπτώσεων
δύναται να οδηγήσει σε διατάραξη τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας
της ευρύτερης περιοχής. Το γεγονός αυτό δύναται να προκύψει διότι η προς
πολεοδόμηση περιοχή παύει να αποτελεί καταφύγιο και πηγή τροφής για τα
ζώα και πτηνά του ευρύτερου χώρου. Το φαινόμενο αυτό θα επιδεινωθεί
ακόμη περισσότερο εφόσον λειτουργήσει το έργο της οδοποιίας το οποίο θα
αποτελέσει όχληση για την πανίδα της περιοχής κατά την κατασκευή αλλά και
κατά τη λειτουργία του.
- Ακόμη μια επίπτωση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά την εφαρμογή της πολεοδόμησης, είναι η αύξηση της ρύπανσης
που δύναται να προκληθεί από την κατασκευή αλλά και τη λειτουργία
διαφόρων έργων (έργων υποδομής και ιδιωτικών έργων). Για παράδειγμα η
κατασκευή οδικού δικτύου, εκτός της παροδικής ρύπανσης που θα
προκαλέσει θαοδηγήσει και σε παρατεταμένη ρύπανση(μικρής έκτασης μεν)
λόγω της χρήσης οχημάτων εντός της περιοχής πολεοδόμησης και
πλησιέστερα στην περιοχή του ποταμού. Ειδικότερα, όσον αφορά
τους ρύπους τη περιοχής αναμένεται η δημιουργία ατμοσφαιρικών ρύπων
(σκόνη, αιωρούμενα σωματίδια), ηχητικών ρύπων (θόρυβος από τα οχήματα
αλλά και τα κατά τόπους εργοταξιακά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών της πολεοδομική
ενότητας), στερεών και υγρών (απορρίμματα που θα παραχθούν από τις
ανθρώπινες εργασίες καθώς και υγρά απόβλητα).
- Οι διάφορες μορφές ρύπανσης, πρόκειται να αποτελέσουν όχληση και για
τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τα βασικά αίτια υποβάθμισης του
φυσικού περιβάλλοντος και των ενδιαιτημάτων τα οποία αυτό φιλοξενεί κατά
την παρούσα φάση.
Συμπεράσματα
Κύριος στόχος της πολεοδομικής μελέτης, είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της Πύλης. Για τ ο λόγο αυτό, η πολεοδομική μελέτη
επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη ανάδειξη και προστασία της
ευρύτερης περιοχής του ποταμού Πορταϊκου, δεδομένου ότι αποτελεί στοιχείο
ζωτικής σημασίας για την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων της περιοχής.
Ιδιαίτερα σημαντικό στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι η μη
υποβάθμιση του από αστικές πιέσεις (απορρίμματα, νόμιμη και αυθαίρετη
δόμηση, επεκτάσεις με μπαζώματα), και ο μη περιορισμός του εντός μιας
στενής παρόχθιας ζώνης στην οποία κατά τόπους υπάρχουν παρόχθια είδη
βλάστησης.
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Κατά συνέπεια οι βασικές αρχές και οι στόχοι της μελέτης που πρέπει να
διατηρηθούν είναι οι ακόλουθοι :
- Η ολοκληρωμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου
ως βασικού συστατικού της υπό μελέτη περιοχής.
- Η προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως αυτούσιας αξίας (σεβασμός των
έμβιων όντων).
- Η προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την διατήρηση
του.
- Η προστασία του υδατικού συστήματος του ποταμού Πορταϊκού.
- Η προστασία και επαύξηση της βιοποικιλότητας.
- Η ουσιαστική βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της διατήρησης του
πρασίνου.
- Η πρόνοια για την πανίδα.
- Η διασφάλιση της ευεργετικής επίδρασης του πρασίνου στην υγεία του κάθε
πολίτη.
- Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής, αισθητικής και
ιστορικής αξίας της πόλης._
_ Η ακώλυτη πρόσβαση στο πράσινο για κάθε πολίτη.
- Η διασφάλιση ολοκληρωμένου και εκτεταμένου πράσινου δικτύου κίνησης
για πεζούς και ποδηλάτες.
Επιπρόσθετα, αξίζει να τονισθεί πως μέσω των προτεινόμενων όρων
δόμησης και των ήπιων χρήσεων προωθείται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός,
που έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκτός των
προαναφερθέντων, πρέπει να τονισθεί πως, μέσω του ενεργειακού
σχεδιασμού, επιτυγχάνεται εναρμόνιση των κτιρίων στο περιβάλλον και
διατηρείται το μικροκλίμα της περιοχής .
Με τις προτάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι κατανοητό πως
αποτρέπεται η δημιουργία σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, πιθανά μη αναστρέψιμων και θα επιτευχθεί η διατήρηση της
φυσιογνωμίας της περιοχής, σε συνάρτηση με την αποφυγή της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και της αλλοίωσης του παραδοσιακού χαρακτήρα της
ζωής της περιοχής.
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ε.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συνολικά είναι απαραίτητες οι παρακάτω μελέτες και τα παρακάτω έργα για
την πλήρη οικιστική διαμόρφωση της προς πολεοδόμηση περιοχής.
α. Μελέτες έργων
• Μελέτη επέκτασης – επέκτασης δικτύου ύδρευσης
• Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και απορροής ομβρίων
• Μελέτες αναδιάρθρωσης – επέκτασης δικτύων ηλεκτρισμού – τηλεφωνίας.
β. Έργα
• Εφαρμογή σχεδίου και οικοπέδων στο έδαφος.
• Κρασπεδώσεις δρόμων στις άκτιστες περιοχές και όπου δεν υπάρχουν.
• Κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, απορροής ομβρίων,
ηλεκτρισμού, τηλεφώνου όπου δεν υπάρχουν.
• Ασφαλτόστρωση δρόμων.
• Διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων.
• Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων.
• Κατασκευή προβλεπομένων κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Ορισμένα από τα έργα αυτά μπορούν να εκτελεσθούν από τις δημοτικές και
Περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι μελέτες και τα αντίστοιχα έργα είναι δυνατόν να
ανατεθούν και σε ιδιώτες μελετητές και εργολάβους, υπό την επίβλεψη του
δημοσίου.
Ε.2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Τα έργα υποδομής για τις νέες περιοχές που πολεοδομούνται και που
βαρύνουν τον Δήμο περιλαμβάνουν κυρίως το οδικό δίκτυο, την ύδρευση, την
αποχέτευση, την απορροή ομβρίων και τον ηλεκτροφωτισμό, όπως
αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ήδη στην περιοχή έχει αναπτυχθεί
τμήμα των δικτύων αυτών, αφού η περιοχή προς πολεοδόμηση κατοικείται και
έχει ήδη κτιστεί.
Μια ιεράρχηση των αναγκαίων έργων είναι απαραίτητη και περιλαμβάνει κατά
πρώτον τις διανοίξεις βασικών οδικών αξόνων και την κατασκευή βασικού
αποχετευτικού δικτύου.
Οι διανοίξεις των δευτερευόντων οδικών αξόνων και των πεζοδρόμων
μπορούν να γίνουν αργότερα και να κλιμακωθούν χρονικά. Το ίδιο και η
κατασκευή του δικτύου ύδρευσης που θα γίνεται σταδιακά, αναλόγως της
ζήτησης.
Εξυπακούεται ότι τα ανάλογα έργα θα γίνονται κατά προτεραιότητα στις
περιοχές που έχει γίνει η εφαρμογή του σχεδίου.
Τέλος υπάρχει ανάγκη πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στις κεντρικές
τουλάχιστον διαδρομές του οικισμού.
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