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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Αντικείμενο του έργου είναι η αστική αναζωογόνηση όμορων περιοχών των Δημοτικών
Ενοτήτων Νεάπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

• Η ανάπλαση αναφέρεται σε τμήματα οδών, με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων τους
και την δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας καθώς και στην διαμόρφωση των χώρων
πρασίνου που περικλείονται από αυτές.

• Για την Δ.Ε. Νεάπολης, εντός περιοχής έκτασης 360 στρ., μεταξύ των οδών Αμασείας,
Τσαλδάρη, Ίμβρου, Βενιζέλου, Πάλμε, Φεραίου, Ελλησπόντου, Παπανδρέου, Θειρών,
Λαμπράκη, Καραβαγγέλη, Μητροπόλεως.

• Για την Δ.Ε. Συκεών, εντός περιοχής έκτασης 100 στρ., μεταξύ των οδών:

o Κομνηνών, Τριπόλεως, Σουρμενών, Φεραίου, Ναυπάκτου και Παπανδρέου

o Θερμοπυλών, Τυρνάβου, Κρήτης και Φεραίου

• Συμπεριλαμβάνεται και ο άξονας των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου, σε
μήκος 1.800 μ.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

για την Δ.Ε. της Νεάπολης:
Α/Α ΚΧ ΘΕΣΗ (Ο.Τ.) Δ.Ε. ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 5,117 ΝΕΑΠΟΛΗ 160,00

2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 60,123 ΝΕΑΠΟΛΗ 15,00

3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 61,5 ΝΕΑΠΟΛΗ 49,32

4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 115,117 ΝΕΑΠΟΛΗ 152,31

5 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 59,57,123 ΝΕΑΠΟΛΗ 159,98

6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 56,57,58 ΝΕΑΠΟΛΗ 107,47

7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 56,58 ΝΕΑΠΟΛΗ 94,36

8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 22,23,55 ΝΕΑΠΟΛΗ 196,72

9 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 18 ΝΕΑΠΟΛΗ 945,00

10 ΠΡΑΣΙΝΟ (ΣΤΟΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 40 ΝΕΑΠΟΛΗ 65,92

11 ΠΡΑΣΙΝΟ (ΣΤΟΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 40 ΝΕΑΠΟΛΗ 65,92

12 ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟ ΟΡΙΟ 1 ΝΕΑΠΟΛΗ 316,89

13 ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟ ΟΡΙΟ 3 ΝΕΑΠΟΛΗ 204,50

14 ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΟ ΟΡΙΟ 4 ΝΕΑΠΟΛΗ 145,73

15 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 11,12 ΝΕΑΠΟΛΗ 138,71

16 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 12,2,6 ΝΕΑΠΟΛΗ 219,84

17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 10 ΝΕΑΠΟΛΗ 37,50

ΣΥΝΟΛΟ 3.075,17

Α/Α ΚΧ ΘΕΣΗ (Ο.Τ.) Δ.Ε. ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)

1
ΠΑΡΚΟ-

ΠΑΡΚΙΝΚ
ΣΤΟ 48 ΣΥΚΙΕΣ 761,78

2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 52,53,54 ΣΥΚΙΕΣ 64,47

3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΟΡΙΟ 13 ΣΥΚΙΕΣ 119,04

4 ΠΑΡΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 20α ΣΥΚΙΕΣ 431,70

5 ΠΑΡΚΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 15α ΣΥΚΙΕΣ 382,90

6 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 12α ΣΥΚΙΕΣ 448,35

7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
36, 39, 30, 35, 

29
ΣΥΚΙΕΣ 1600,44

8 ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 42, 44, 2Γ ΣΥΚΙΕΣ 73,5

ΣΥΝΟΛΟ 3.882,18

διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου:

για την Δ.Ε. των Συκεών:

Επιφάνεια Κ.Χ. Δ.Ε. Νεάπολης (μ2) 3.075,17

Επιφάνεια Κ.Χ. Δ.Ε. Συκεών (μ2) 3.882,18

ΣΥΝΟΛΟ (μ2) 6.957,35

Συνολικά:



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος για την

αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής
καθώς και την αντιμετώπιση των φαινομένων της χωρικής ασυνέχειας, μέσα από την
ενίσχυση του πρασίνου, τη διαμόρφωση των υπαίθριων δημόσιων χώρων, τη
διεύρυνση, συμπλήρωση και αποκατάσταση των πεζοδρομίων, με ιδιαίτερη μέριμνα
στην βιώσιμη αστική κινητικότητα και στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ αλλά και την
εγκατάσταση ευφυών εφαρμογών (σηματοδότες/σημάνσεις, φωτισμός) για την
εξοικονόμηση ενέργειας.

• Προβλέπονται οι απαιτούμενες κατασκευές τεχνικών έργων (τοιχία, κλίμακες,
ράμπες και στηθαία με κιγκλιδώματα προστασίας), εξαιτίας του υψομετρικού
ανάγλυφου της περιοχής.



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής επιτυγχάνεται:

• μέσα από την δημιουργία ενός πλέγματος πράσινων διαδρομών που συνδέει τους
μικρούς με τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου αλλά και τα δημόσια κτίρια της
περιοχής,

• με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης των οχημάτων αλλά και την αποτροπή της
χρήσης τους,

• με την δημιουργία επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων, οδών ήπιας κυκλοφορίας,
πεζόδρομων, για την άνετη και ασφαλή κίνηση των πεζών,

• με την εφαρμογή υλικών υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής, χαμηλού
ενεργειακού αποτυπώματος, στην κατασκευή, ώστε να επιτυγχάνεται η
ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων, αλλά και η βελτιστοποίηση του
μικροκλίματος.



TIMES 
SQUARE
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ



Α.2 Αρχές σχεδιασμού

που διέπουν το σχεδιασμό υπαίθριων δημόσιων χώρων με βιοκλιματικό χαρακτήρα:

• Επιλογή υλικών επίστρωσης εδάφους με φυσικά και ψυχρά υλικά, που δεν
ανακλούν τη θερμότητα και το φως και συνεπώς συντελούν στη μείωση της
επιφανειακής θερμοκρασίας του χώρου, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο
ευνοϊκό μικροκλίμα,

• επιλογή φυτεύσεων με ανθοφόρα δέντρα και θάμνους, ενδημικά της περιοχής και
ανθεκτικά στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η χωροθέτηση και η πυκνότητα
των φυτεύσεων γίνεται μελετημένα, σύμφωνα με τον προσανατολισμό και την
επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου ανά εποχή,

• επιλογή αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια, φωτιστικά, κολωνάκια, πέργκολες)
από κατάλληλα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, σύγχρονων ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και υψηλής αισθητικής,

• υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων,



Α.2 Αρχές σχεδιασμού
• Χρήση διαπερατών υλικών και διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου για στάση και παιχνίδι 



Α.2 Αρχές σχεδιασμού
• Βιοκλιματικές- αισθητικές επεμβάσεις (Φυτεύσεις καθ’ ύψος τοιχίων και 

πρανών- σκίαστρα οδών)



Α.2 Αρχές σχεδιασμού
• Συλλογή του βρόχινου νερού των υδρορροών και αξιοποίηση του



Α.2 Αρχές σχεδιασμού

• ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων,

• αντικατάσταση των στάσεων των λεωφορείων,

• κατασκευή κήπων βροχής (σε νησίδες και όπου το επιτρέπουν τα πλάτη των
πεζοδρομίων και η κλίση των οδών),



Α.2 Αρχές σχεδιασμού

• δημιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο
χαρακτήρα στους πράσινους χώρους και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μία
νέα “πολιτιστική ταυτότητα” στην περιοχή.



Α.2 Αρχές σχεδιασμού

• ανάπτυξη ασφαλών μικροτοποθεσιών πρασίνου, που ενισχύουν την κοινωνική
σύνδεση

Πάρκα τσέπης

Καθιστικά-
παρτέρια



Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β. 1 Γεωγραφική θέση

Οι υπό μελέτη παρεμβάσεις 
καταλαμβάνουν έκταση, στην 
συνολική περιοχή των 460 στρ. (360 
στρ. στη Δ.Ε. Νεάπολης και 100 στρ. 
στη Δ.Ε. Συκεών), προσεγγιστικά, 
80.313,02 μ2 (62.307,66 μ2 στη Δ.Ε. 
Νεάπολης και 18.005,36 μ2 στην Δ.Ε. 
Συκεών)

• για πεζόδρομους- πεζοδρόμια, στοές, 
115.427,17 μ2 

• για οδούς ήπιας κυκλοφορίας, σε 
συνολικό μήκος οδών 18.610 μ., 

• για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου
6.957,35 μ2 (Εικόνα 1. Περιοχή Μελέτης). 



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 ανασχεδιασμού αστικών οδών αρμοδιότητας δήμων με γνώμονα τη
βιώσιμη κινητικότητα» της ΜΟΔ α.ε.,

• η «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και
περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ
2302/Β/16.09.2013).



Β. 2 Αναγκαιότητα παρέμβασης
Η περιοχή επέμβασης αποτελεί χώρο, που
σήμερα εμφανίζει :

• αρκετά προβλήματα βανδαλισμού, με
εκτεταμένες φθορές στα δάπεδα και στον
εξοπλισμό, πεζοδρόμια μικρά ή και
ανύπαρκτα, με κατάληψη από
σταθμευμένα οχήματα,

• δυσλειτουργική προσβασιμότητα στις
ζώνες κίνησης των πεζών, αποκλείοντας
από την χρήση και την ασφαλή
κυκλοφορία, ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά, τους
ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ, με πορείες
ασαφείς, αποσπασματικές και συνεχείς
ανισοσταθμίες και ανορθολογική
διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και της
στάθμευσης,



Β. 2 Αναγκαιότητα παρέμβασης
• πράσινο διάσπαρτο, ασύνδετο ή και απροσπέλαστο, με ανεπαρκή εξοπλισμό,

• δένδρα κατά μήκος των οδών που είτε λείπουν είτε είναι σε κακή κατάσταση, καθώς το
ριζικό τους σύστημα έχει προκαλέσει ανύψωση και ρηγμάτωση των πλακοστρώσεων,
ενώ τα κλαδιά τους ή ο κορμός τους, εμποδίζει την κίνηση των πεζών. Σε πολλά σημεία,
οι δενδροστοιχίες έχουν τοποθετηθεί δίπλα σε οδεύσεις της Δ.Ε.Η., ή σε τοιχία, με
αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη τους. Επίσης κυριαρχεί
μια ανομοιομορφία στα είδη των δένδρων και γενικότερα των φυτεύσεων, χωρίς να
έχει γίνει με ορθολογικά κριτήρια η επιλογή τους,

• Ο φωτισμός των οδών είναι ενεργοβόρος και ανομοιόμορφα κατανεμημένος,
αφήνοντας αρκετά τμήματα ανεπαρκώς φωτισμένα.



Β3. Ανάλυση Πρότασης
• Ο ανασχεδιασμός, η διεύρυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, η οποία

περιλαμβάνει την επίστρωση με ψυχρά υλικά (τσιμεντένιους κυβόλιθους και
τσιμεντόπλακες για τις ράμπες- οδεύσεις τυφλών).

• Στα πεζοδρόμια προβλέπονται δεντροστοιχίες σε δενδροδόχους και είδη χαμηλής
φύτευσης.

• Γίνεται κυκλοφοριακή οργάνωση με διαμορφώσεις κόμβων, παίρνονται μέτρα για τη
διευκόλυνση της κίνησης των πεζών, γίνεται ρύθμιση της απαγόρευσης στάθμευσης
καθώς και υπόδειξη με κατακόρυφη σήμανση χώρων οργανωμένης στάθμευσης εκτός
οδού.

• Διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων για την δημιουργία λωρίδας ποδηλάτων ή/ και για την
ανάπτυξη χώρων κοινωνικοποίησης κατά μήκος των οδών (parklets).

• Στους δρόμους με πολύ μικρά πλάτη καθώς και σε περιοχές με έντονη ροή πεζών (γύρω
από χώρους πρασίνου, σχολεία, εκκλησίες, παιδικές χαρές, δημόσια κτίρια)
προτείνονται σενάρια ήπιας κυκλοφορίας.



Β3. Ανάλυση Πρότασης
Η αναβάθμιση των κοινόχρηστων οδών και
των χώρων πρασίνου περιλαμβάνει:

• Κατασκευή τοιχίων και κλιμακοστασίων
όπου απαιτείται καθώς και διαμόρφωση
παρτεριών.

• Ενίσχυση, αποκατάσταση των υπαρχόντων
τοιχίων.

• Αντικατάσταση των ξερών- προβληματικών
δένδρων και όσων φύονται σε επαφή με τα
υφιστάμενα τοιχία, με νέα, σε
καταλληλότερες θέσεις, με τις απαιτούμενες
υποδομές (πετάσματα καθοδήγησης ριζών,
στεγανωτική μεμβράνη αντιριζικής
προστασίας, σύστημα άρδευσης και
αντικατάσταση της φυτικής γης). Πετάσματα καθοδήγησης ριζών



Β3. Ανάλυση Πρότασης
• Εμπλουτισμό των φυτεύσεων (δέντρα, θάμνοι και αναρριχώμενα φυτά) και διαχείριση

της υφιστάμενης βλάστησης με κλαδεύσεις. Εγκατάσταση των κατάλληλων υποδομών
άρδευσης.

• 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 και καθ’ ύψος
τοιχίων και κιγκλιδωμάτων) και το άρωμα τους,

• Δημιουργία διαδρομών, διαφόρων υλικών επίστρωσης, καθώς και με κατάλληλες
πλάκες και ανάλογες κλίσεις για την τήρηση των μέτρων προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

• Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

• Επένδυση των υπαρχόντων κλιμακοστασίων που συνδέουν τις οδούς με τους
κοινόχρηστους χώρους και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.



Β3. Ανάλυση Πρότασης
• Τοποθέτηση καθιστικών, συστημάτων μεταλλικής πέργκολας και λοιπών στοιχείων

αστικού εξοπλισμού, διαδραστικών παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, καθώς και οργάνων
γυμναστικής για την άθληση- εκγύμνανση των ενηλίκων.

• Αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με led και ενίσχυση του
φωτισμού.

• Κατασκευή καναλιών απορροής των όμβριων υδάτων.

• Κατασκευή δημόσιων WC.

• Ενσωμάτωση στοιχείων νερού.

Διαδραστικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου



Β3. Ανάλυση Πρότασης
• Δημιουργία θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή

εμποδιζόμενων ατόμων,

• Τοποθέτηση σημάνσεων, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

• Κατασκευή κήπων βροχής.

• Διαμόρφωση των καταστρωμάτων των οδών για την κίνηση ποδηλάτων.

• Ανάπτυξη χώρων κοινωνικοποίησης κατά μήκος των οδών (parklets).

Διαμορφώσεις 
ποδηλατοδιαδρομών


