
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΣΥΚΕΩΝ 
«ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΙΑ» ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

Εισηγήτρια: Ευγενία Τάκα Πολιτικός Μηχανικός Τμήματος Δ.Τ.Υ.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Το Δημοτικό Άλσος Συκεών (Δενδροφυτεία) είναι χώρος πρασίνου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο

ρυμοτομικό σχέδιο της Δ.Ε. Συκεών (ΦΕΚ 151/τ.Δ'/24-10-1960), ιδιοκτησίας του Δήμου, έχει
συνολική έκταση 72 στρ. περίπου και βρίσκεται μεταξύ των οδών Επταπυργίου- Θάσου- Γουναρίδη-
Καρόλου Κουν- Καστοριάς.

• Ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην μετατροπή του, μέσα από ήπιες επεμβάσεις, σε πάρκο
πολιτισμού, αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της ανάπλασης επιδιώκεται το Δημοτικό Άλσος Συκεών να
αποτελέσει ένα πρότυπο δείγμα αειφορικού σχεδιασμού, όπου θα εξετάζεται η βιωσιμότητα της
τοπικής κοινωνίας και πόλης μέσω της ισόρροπης διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων, της
ιστορικής συνέχειας και παράδοσης, της ανάπτυξης νέων μορφών ενέργειας και επεμβατικών
μεθόδων.

• Στο παρελθόν είχε εκπονηθεί ερευνητικό έργο, σε στάδιο οριστικών μελετών, με τίτλο: «Έρευνα
αξιοποίησης των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων του Δημοτικού Δασυλίου Συκεών και πρόταση
οικολογικού σχεδιασμού με ήπιες επεμβάσεις μετατροπής του σε χώρο πολιτισμού, αναψυχής και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» από το εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του
Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

•
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Η Δασική νομοθεσία [Υ.Α. 133384/6587 (ΦΕΚ 2828 Β/23-12-2015) και η

τροποποίηση αυτής, Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11453/5557 (ΦΕΚ 5283 Β/1-12-2020)].

• η Απόφαση Υπ.ΠΕ.Κ.Α. 52907/28-12-2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 2621/Β/31.12.2009).

• η Εγκύκλιος 3/2011 ΥΠΕΚΑ με Α.Π.οικ. 13612 «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή
των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ».

• ο Οδηγός Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», (ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1998).

• ο Οδηγός για προσβάσιμες διαδρομές στη φύση της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ., 2019).

Επιδιώκεται η προσαρμογή της προϋπάρχουσας μελέτης στην υφιστάμενη
νομοθεσία, ενσωματώνοντας τις νέες ανάγκες και δυνατότητες αξιοποίησης
ανάλογων χώρων, με την χρήση καινοτόμων οικολογικών υλικών και τεχνικών
κατασκευής.



Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και η σύνδεση των σύγχρονων
πόλεων με το φυσικό τοπίο συμβάλλει στη διατήρηση και προστασία των
αυτόχθονων ενδιαιτημάτων, επισημαίνει την ιδιαίτερη παρουσία των ζωνών της
φύσης μέσα στην πόλη και εστιάζει στις χρήσεις γης, προβάλλοντας την ανάγκη
αποκατάστασης και ανάπλασης υποβαθμισμένων τοπίων.

Συγχρόνως, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άνετη, ευχάριστη και αειφορική
κίνηση των πολιτών και τη σύνδεση ιδιαίτερων πόλων έλξης και προορισμών.
Επιπλέον, διατηρείται και υπενθυμίζεται η πορεία των πόλεων μέσα στην ιστορία
και την παράδοση, ενώ ενισχύεται η πολιτιστική συνέχεια, καθώς εντοπίζονται και
συνδέονται αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικά μνημεία και θέσεις, χώροι πολιτισμού
και θεάματος με τις νέες αστικές συνθέσεις.



ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ



Α. 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
• Η διαμόρφωση ενδιαφερουσών περιπατητικών διαδρομών για τους κατοίκους,

εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλους, με ενδιαφέροντα σημεία στάσης, ξεκούρασης και
αναψυχής, συνδέοντας και αναδεικνύοντας το δυναμικό τους. Καθοριστικός είναι ο ρόλος
των χώρων πρασίνου στις μέρες μας, με την εξάπλωση των σύγχρονων πανδημιών, καθώς
ενθαρρύνουν την φυσική δραστηριότητα, την κοινωνική σύνδεση και την ασφάλεια
επαφής.

• Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής επέμβασης συμβάλλει στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της, καθώς ταυτόχρονα η περιοχή θα
αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους γειτονικών περιοχών.

• Η αναβάθμιση του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής αφού ενοποιεί παλαιά και
σύγχρονα σημεία πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, του ιστορικού
κέντρου των Συκεών (πλατεία Δημαρχείου, εκκλησία και χώρος πρασίνου Άγιων
Θεοδώρων, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών, Πολιτιστικό Κέντρο, Δημοτικό Άλσος, Πολιτιστική
Γειτονιά).

• Τέλος, η οικολογική προσέγγιση σχεδιασμού και διαχείρισης του Δημοτικού Άλσους
συνηγορεί στην εξασφάλιση καλύτερου περιβαλλοντικά και αισθητικά διαμορφωμένου και
βιώσιμου χώρου.



Α. 2 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός των εξωτερικών χώρων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής και 
οπτικής άνεσης (δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος), την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης μέσα και έξω από τα κτίρια. 

• Διατήρηση ή και αύξηση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων (φυτικά είδη και πανίδα).
Συμβάλλει στη μείωση των αναγκών συντήρησης ενός έργου τοπίου αλλά και στην αύξηση της 
οπτικής του θελκτικότητας.

• Μείωση εισροής πόρων στο σύστημα και της ποσότητας παραγόμενων αποβλήτων. Οι πόροι 
προσδιορίζονται ως υλικά, ενέργεια και εργασία που είτε προϋπάρχουν στην υπό διαμόρφωση 
τοποθεσία είτε εισάγονται σε αυτήν τόσο κατά τη διαμόρφωση, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου με τη μορφή της συντήρησης. Είναι όμως και οπτικοί ή άυλοι (πχ.  οι οπτικές φυγές και θέες 
από και προς την τοποθεσία, η πολιτιστική ταυτότητα του τόπου).

• Μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των πόρων. Η αρχή αυτή έχει σχέση τόσο με την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων όσο και με την ίδια τη διάθεση των αποβλήτων, τα οποία 
δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μιμούμενοι λοιπόν τον τρόπο της φύσης είναι 
δυνατόν  να εκτελούμε τις διάφορες δραστηριότητές μας με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο 
περιβάλλον. 



Α. 2 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Πολλαπλή χρησιμοποίηση του τοπίου και πρόσβαση σε αυτό από όλες τις
κοινωνικές ομάδες της πόλης με στόχο τη σύνδεση του ατόμου με τη φύση και τη
διάδραση με το τοπίο.

• Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ανασύστασης εθίμων και
παραδόσεων σε σημεία πόλους έλξης.



Α. 2 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Οικονομικά οφέλη προκύπτουν από τη δημιουργία ενός λειτουργικού τοπίου καθώς
μειώνονται οι ανάγκες συντήρησης, επαναχρησιμοποιούνται υλικά και πόροι και
εξοικονομείται ενέργεια.

• Γίνεται χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, που παράγονται τοπικά και δεν
προέρχονται κατευθείαν από ενεργά οικοσυστήματα.

• Εξασφάλιση συντήρησης και βιωσιμότητας της επένδυσης.



Α. 2 ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρα οι αρχές που θα ληφθούν υπόψη είναι:

• Σχεδιασμός που αναλύει, αξιολογεί και εκμεταλλεύεται την τοπιομορφία της
ευρύτερης περιοχής (κλίμα, ανάγλυφο, τοπογραφία, βλάστηση).

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός που αξιοποιεί τους μηχανισμούς της φύσης (αέρας,
νερό, βλάστηση) και εξασφαλίζει θερμική άνεση σε προτεινόμενους εκθεσιακούς
χώρους, υπαίθριες πλατείες, διαδρομές και κτίρια.

• Σύνδεση του Άλσους με άλλους περιφερειακούς θύλακες πρασίνου, διαδρομές
πρασίνου και αστικούς υπαίθριους χώρους για τη διείσδυση της φύσης στην πόλη.

• Ανάπτυξη επικαλυπτόμενων δράσεων που λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και
συνδυαστικά μέσα στο Άλσος και εξυπηρετούν παράλληλες δραστηριότητες και
λειτουργίες όπως είναι η αναψυχή, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η άσκηση.



Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β. 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Η έκταση του Δήμου
Νεάπολης- Συκεών είναι 12,9
km², αποτελείται από τις Δ.Ε.
Αγίου Παύλου, Νεάπολης,
Πεύκων και Συκεών και η έδρα
του είναι οι Συκιές. Η περιοχή
μελέτης εντοπίζεται στο
νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου,
κεντρικά της Δ. Ε. Συκεών. Η
υπό μελέτη περιοχή
καταλαμβάνει έκταση 72,163
στρ.

(Εικόνα 1. Περιοχή Μελέτης). 



Β. 2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής είναι προβληματική, με:

• εμφανή σημεία βανδαλισμού και εγκατάλειψης,

• διάσπαρτες, μη λειτουργικές κατασκευές και εγκαταστάσεις και απουσία ενιαίου
χαρακτήρα στον σχεδιασμό,

• συμπιεσμένο και διαβρωμένο έδαφος, ξηράνσεις κόμης δένδρων, μονοτονία φυτικού
υλικού, χωρίς ποικιλία ειδών δένδρων (ύπαρξη κυρίως πεύκων και κυπαρισσιών) αλλά
και της υπόλοιπης μεσογειακής χλωρίδας,

• ελλιπές αρδευτικό δίκτυο και απουσία υδάτινου στοιχείου,

• ελάχιστες δραστηριότητες αναψυχής (θερινός κινηματογράφος, ένα μικρό
αναψυκτήριο, τρεις μικρές παιδικές χαρές των οποίων η αποκατάσταση είναι σε
εξέλιξη),

• εκτεταμένη φθορά των δαπέδων των μονοπατιών και του εξοπλισμού, αλλά και
δυσλειτουργική προσβασιμότητα στις ζώνες κίνησης των πεζών,

• έντονες εδαφικές κλίσεις στην βόρεια πλευρά του πάρκου δημιουργούν θέματα
ασφάλειας και απαιτούν διορθωτικές επεμβάσεις



Δημοτικό Άλσος Συκεών_Υφιστάμενη κατάσταση



Β. 2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Άρα κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση του, με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού :

• ενίσχυση της πράσινης μάζας,

• ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων δροσισμού,

• χρήση καινοτόμων- οικολογικών υλικών,

• κατασκευή σκιάστρων- στεγάστρων,

• δημιουργία μονοπατιών, κατάλληλων κλίσεων και σημάνσεων για την ασφαλή και
απρόσκοπτη κίνηση των περιπατητών,

• διαμόρφωση σημείων στάσης, αναψυχής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης

• ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου και η βελτίωση της αντιληπτικής εικόνας και της
αναγνωρισιμότητάς του, τόσο από τους διερχόμενους, όσο και από τους χρήστες,

• ένταξη σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αστικού πρασίνου με ενδιαφέρουσες διαδρομές
ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας στον ιστό της πόλης, και σύνδεση με
τα δημόσια κτίρια των καίριων λειτουργικών δομών, στους τομείς διοίκησης,
εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκείας και ψυχαγωγίας.



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εκτός των εργασιών συντηρήσεων- αποκαταστάσεων προβλέπεται:

• η κατασκευή θεματικών κήπων- κήπων εκπαίδευσης- οργάνωση ετήσιου φεστιβάλ



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• κατασκευή στοιχείου νερού (λίμνη, ρυάκι, νησάκι, γέφυρα)



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• δημιουργία τόπου περιπέτειας (φυσικός τόπος εκπαίδευσης και παιχνιδιού- natural 

educational playscape),



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• δημιουργία μικροτοποθεσιών στάσης και καθιστικών για ξεκούραση, παιχνίδι, 

αναψυχή, πικ-νικ, παρατήρηση,



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• εγκατάσταση εφήμερων λυόμενων κατασκευών για στέγαση μόνιμων και εποχικών 

εκθέσεων ή και φεστιβάλ (υπαίθριο μουσείο φυσικής ιστορίας, εκθέσεις τοπικής 
τέχνης, βιβλίου) καθώς και οργάνωση εκδηλώσεων, συνεστιάσεων



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• ενίσχυση της πανίδας και των ενδιαιτημάτων της με κατασκευή τεχνητών φωλεών

πτηνών,

• δημιουργία μικροτοποθεσιών άθλησης- εκγύμνανσης ενηλίκων με όργανα
γυμναστικής,

• χάραξη και κατασκευή νέων μονοπατιών, κατάλληλων κλίσεων και σημάνσεων, για την
ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου,

• δημιουργία θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία,



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
• βελτίωση του εδάφους, εμπλουτισμός και εξυγίανση του στις περιοχές των παλαιών

και νέων φυτεύσεων, ή/ και αντικατάστασή του με φυτική γη,

• λεπτομερής καταγραφή και χαρτογράφηση της υφιστάμενης βλάστησης (ενημέρωση
των υφιστάμενων αρχείων) καθώς και της κατάστασής της,

• καλλιεργητικές επεμβάσεις- διαχείριση υφιστάμενης βλάστησης με κλαδεύσεις,
αντικατάσταση των ξερών- προβληματικών δένδρων, χειρισμός της ποώδους
βλάστησης, φυτοπροστασία από την πιτυοκάμπτη, συντήρηση με βάση τη διαίρεση
του άλσους,

• νέες φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και αρωματικών φυτών, με εύρος ποικιλίας της
μεσογειακής χλωρίδας, αντιπροσωπευτικών της περιοχής, με κριτήρια επιλογής των
ειδών, την προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα σε φαινόμενα ξηρασίας, εδαφικού
στρες και παγετού, των μειωμένων απαιτήσεων σε νερό και εργασίες συντήρησης, την
παρουσία χρωμάτων μέσω του εποχιακού φυλλώματος και μέσω της ανθοφορίας τους,
την ιδιαίτερη μορφή τους (π.χ. χρήση αναρριχητικών φυτών κατά μήκος τοιχίων ή
περιφράξεων) και το άρωμα τους,



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• εκπόνηση ειδικευμένης μελέτης μικροκλιματικών περιβαλλοντικών παραγόντων
(ηλιασμός, σκίαση, άνεμοι, θέες κλπ.)

• κατασκευή δημόσιων WC,

• αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με led και ενίσχυση του
φωτισμού των νέων περιοχών,



Β. 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_Μελέτη Διαχείρισης

Υπογραμμίζεται ότι η πραγματοποίηση εργασιών διαχείρισης προστασίας και 
αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την εκπόνηση διαχειριστικής 
μελέτης.

Οι προδιαγραφές των μελετών διαχείρισης βασίζονται στην υπ’ αριθμ. 133384/6587/10-
12-2015 (ΦΕΚ Β’ 2828) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» και την 
τροποιητική αυτής, ήτοι απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπ’ 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557 (ΦΕΚ 5283/Β/1-12-2020). 

Η διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Άλσους Συκεών θα περιλαμβάνει:

• Τεχνική Έκθεση

• Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Προμετρήσεις, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο)

• Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) βάσει του
Π.Δ. 305/96
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• Συνοπτική περιγραφή της ευρύτερης περιοχής μελέτης

• Ιδιοκτησιακό καθεστώς και την διοικητική υπαγωγή

• Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του υπό μελέτη χώρου

o Τα όρια, την έκταση και τη θέση στον αστικό ιστό

o Την τοπογραφία του χώρου και τα εδαφολογικά – γεωλογικά στοιχεία που
απαντώνται σε αυτόν

o Την ανάλυση της βιοκλιματικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της
παράθεσης πρόσφατων μετεωρολογικών δεδομένων

o Το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και τις χρήσεις γης

o Την υπάρχουσα φυσική βλάστηση στη ευρύτερη περιοχή και την υπάρχουσα
βλάστηση στον υπό μελέτη χώρο

o Τις υδατικές συνθήκες

o Την φυσική παρουσία ειδών πανίδας
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• Περιγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών στον υπό μελέτη χώρο, ήτοι:

o Την περίφραξη του χώρου

o Τις υπάρχουσες κτηριακές και άλλης μορφής εγκαταστάσεις

o Το δίκτυο δρόμων, πεζόδρομων, μονοπατιών κ.α.

o Έργα προστασίας των εδαφών και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και το
αρδευτικό, υδευτικό και πυροσβεστικό σύστημα

o Σύστημα φωτισμού

• Περιγραφή και τεκμηριωμένη ανάλυση των προτεινόμενων έργων και υποδομών, ήτοι:

o Τα δομικά έργα διαμόρφωσης εδάφους και τα προτεινόμενα έργα βελτίωσής του

o Τα αναγκαία έργα ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης

o Την περιγραφή της αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης του χώρου

o Τις κτηριακές, και άλλης μορφής, εγκαταστάσεις, καθώς και την προτεινόμενη
περίφραξη

o Τον προσδιορισμό και τεκμηρίωση του προτεινόμενου φωτισμού
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• Προτεινόμενη βλάστηση και αναγκαίες δασοκομικές παρεμβάσεις

• Περιγραφή των εκτιμώμενων ωφελειών στην λειτουργία του αστικού χώρου

• Περιγραφή των προτεινόμενων διοικητικών και διαχειριστικών μέτρων


