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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο του έργου είναι η αστική αναζωογόνηση όμορων περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων 

Νεάπολης και Συκέων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Η μελέτη αφορά την ανάπλαση τμημάτων 

της Δ.Ε. Νεάπολης, σε περιοχή έκτασης 360 στρ. και της Δ.Ε. Συκεών σε έκταση 100 στρ., 

συμπεριλαμβάνοντας και τον άξονα των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου, σε μήκος 

1.800 μ.  

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. Εξαιτίας του υψομετρικού ανάγλυφου της περιοχής, οι διανοίξεις και 

διαμορφώσεις των οδών προβλέπουν τις απαιτούμενες κατασκευές τεχνικών έργων, την 

κατασκευή τοιχίων, κλιμάκων, ραμπών και στηθαίων με κιγκλιδώματα προστασίας.  

Συγκεκριμένα προβλέπει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, και την δημιουργία οδών ήπιας 

κυκλοφορίας, εντός των περιοχών που ορίζονται: 

1. Για την Δ.Ε. της Νεάπολης: 

από τις οδους: Αμασείας, Τσαλδάρη, Ίμβρου, Βενιζέλου, Πάλμε, Φεραίου, Ελλησπόντου, 

Παπανδρέου, Θειρών, Παπανδρέου, Θηρών, Λαμπράκη, Καραβαγγέλη, Μητροπόλεως.   

2. Για την Δ.Ε. των Συκεών: 

α) από τις οδούς: Κομνηνών, Τριπόλεως, Σουρμενών, Φεραίου, Ναυπάκτου και Παπαανδρέου. 

β) από τις οδούς: Θερμοπυλών, Τυρνάβου, Κρήτης και Φεραίου. 

 

Επίσης την διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, εντός των ανωτέρω περιοχών και 

συγκεκριμένα: 

1. 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 
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2. Για την Δ.Ε. των Συκεών: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Όλες οι κατασκευές στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, 

διασφαλίζοντας την συνδεσιμότητας τους μέσα από την δημιουργία ενός  πλέγματος πράσινων 

διαδρομών που συνδέει τους μικρούς με τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου αλλά και τα 

δημόσια κτίρια της περιοχής, εξασφαλίζοντας την στάθμευση των οχημάτων, αποτρέποντας την 

χρήση τους, επιτυγχάνοντας συνθήκες άνετης και ασφαλής κίνησης των πεζών με την δημιουργία 

πεζόδρομων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, με επαρκή σε πλάτος πεζοδρόμια. Επιλέγεται η 

εφαρμογή υλικών υψηλής αντοχής και μεγάλης διάρκειας ζωής, χαμηλού ενεργειακού 

αποτυπώματος, ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων, αλλά και η 

βελτιστοποίηση του μικροκλίματος. 

 

 

Α.1 Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός της μελέτης είναι ακόμη και οι μικροί σε έκταση κοινόχρηστοι χώροι, να ενταχθούν σε ένα 

ευρύτερο δίκτυο ανοιχτών πράσινων χώρων, ώστε να διαμορφώνουν ενδιαφέρουσες 

περιπατητικές διαδρομές για τους κατοίκους, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλους, με 

ενδιαφέροντα σημεία στάσης, ξεκούρασης και αναψυχής, συνδέοντας και αναδεικνύοντας το 

δυναμικό τους.  

Επιπρόσθετα η μελέτη στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ανωτέρω περιοχής 

επέμβασης μέσω της δημιουργίας ενός πυρήνα ανοικτών δημόσιων χώρων αναψυχής και 

πρασίνου, που θα συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων καθώς 

ταυτόχρονα θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους άλλων περιοχών. Η σύνδεση και 

ανακατασκευή των χώρων πρασίνου  θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή και θα της 

προσδώσει έναν πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα αφού θα ενοποιεί παλαιά και σύγχρονα 

σημεία αθλητικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, του κέντρου της 

Νεάπολης (αθλητικός πυρήνας περιοχής Στρεμπενιώτη, Βαλκανική Πλατεία, Ι. Ναός Αγίου 

Γεωργίου, Πάρκο Ρουμανικών) και του κέντρου των Συκεών (πλατεία Δημαρχείου, εκκλησία και 

χώρος πρασίνου Άγιων Θεοδώρων, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών, Πολιτιστικό Κέντρο, Δημοτικό Άλσος, 

Πολιτιστική Γειτονιά). 

Ειδικότερα με την εξάπλωση των σύγχρονων πανδημιών, η δημιουργία και ανάπτυξη αντίστοιχων 

πυρήνων πρασίνου, μικρών αλλά και μεγαλύτερων, διάσπαρτων και συνδεδεμένων μέσω 

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 

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 
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λειτουργικών διαδρομών, ενισχύει την κίνηση των πεζών και των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, 

ενθαρρύνει την φυσική δραστηριότητα και την κοινωνική σύνδεση με ασφάλεια. 

Τέλος, μέσω της οικολογικής και ποσοτικής ενίσχυσης του πρασίνου, της μείωσης της σκληρής 

επιφάνειας, της χρήσης ψυχρών και φυσικών υλικών και γενικότερα μέσω ενός σχεδιασμού 

βασισμένου σε βιοκλιματικές αρχές, θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού 

περιβάλλοντος και η βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης.  

 

Α.2 Αρχές σχεδιασμού 

Η μελέτη εκπονείται με βάση τις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό υπαίθριων δημόσιων χώρων με 

βιοκλιματικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα: 

1. Επιλογή υλικών επίστρωσης εδάφους. Επιλέγονται 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. Το ευνοϊκό μικροκλίμα 

δημιουργεί τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες στους ίδιους τους τοπικούς χώρους 

πρασίνου και στους παρακείμενους δρόμους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 

αλλά ταυτόχρονα επιδρά θετικά και στην ενεργειακή απόδοση των γειτονικών κτηρίων. 

2. Επιλογή φυτεύσεων. Επιλέγονται ανθοφόρα δέντρα και θάμνοι, 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, ούτως ώστε να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό περιβάλλον. 

3. Επιλογή αστικού εξοπλισμού. Επιλέγονται στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια, 

φωτιστικά, κολωνάκια, πέργκολες) κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά, φιλικά προς το 

περιβάλλον, σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υψηλής αισθητικής.  

4. Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων. 

5. Πρόβλεψη για την ανεμπόδιστη, άνετη και ασφαλή κίνηση Α.Μ.Ε.Α. σε όλη την περιοχή 

παρέμβασης.  

6. Πρόβλεψη κατασκευής ανελκυστήρων εξωτερικού χώρου, σε θέσεις αυξημένου ενδιαφέροντος, 

με έντονη κλίση, ώστε να διευκολύνουν την προσβασιμότητα στην γειτονιά και την απρόσκοπτη, 

πεζή μετακίνηση, από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ενισχύοντας την συνέχεια και την 

συνδεσιμότητα της πόλης. 

7. Υπογειοποίηση του υπέργειου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. 

8. Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των οδών με σύγχρονο δίκτυο φωτισμού χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης, με χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED). 

9. Κατασκευή υποδομών σταθμών ηλεκτροκίνησης. 

10. Εγκατάσταση ευφυών εφαρμογών για τους σηματοδότες, σημάνσεις και τον φωτισμό των οδών 

11, Ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων 

12. Αντικατάσταση των στάσεων των λεωφορείων.  

13. Κατασκευή κήπων βροχής (σε νησίδες και όπου το επιτρέπουν τα πλάτη των πεζοδρομίων και 

η κλίση των οδών). 

14. 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. 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω αρχών δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ασφαλών μικροτοποθεσιών 

πρασίνου, που ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση με ασφάλεια, ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η 

σύνδεση αυτών με τους μεγαλύτερους ανοιχτούς χώρους αυξημένης αριθμητικά πληθυσμιακής 

συγκέντρωσης αλλά και τα δημόσια κτίρια που καλύπτουν τις ανάγκες διοίκησης, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού, πρόνοιας, ψυχαγωγίας και άθλησης.    
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Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Β.1. Γεωγραφική θέση 

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εκτείνεται στο 

βορειοανατολικό άκρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκε την 1η 

Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση σε ενιαίο ΟΤΑ των εξής πρώην δήμων, οι οποίοι σήμερα 

αποτελούν δημοτικές ενότητες: Αγίου Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών. Η έκταση του 

Δήμου είναι 12,9 km² και η έδρα του είναι οι Συκιές. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο 

βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου και διοικητικά υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής 

Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμο 

Νεάπολης– Συκεών, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και Δημοτική Ενότητα Συκεών. 

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) της επέμβασης, προσεγγιστικά, 80.313,02 

μ2 (62.307,66 μ2 στη Δ.Ε. Νεάπολης και 18.005,36 μ2 στην Δ.Ε. Συκεών) για τις διαμορφώσεις 

των πεζόδρομων- πεζοδρομίων και στοών, 115.427,17 μ2  (105.004,08 μ2 στη Δ.Ε. Νεάπολης και 

10.423,09 μ2 στην Δ.Ε. Συκεών) για την επιφάνεια της διαμόρφωσης των οδών ήπιας 

κυκλοφορίας, σε συνολικό μήκος οδών 18.610 μ., και 6.957,35 μ2 (3.075,17 μ2 στη Δ.Ε. Νεάπολης 

και 3.882,18 μ2 στην Δ.Ε. Συκεών) για τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,  

(Εικόνα 1. Περιοχή Μελέτης). 

 
Εικόνα 1. Περιοχή Μελέτης 
 

Τα διατάγματα που ισχύουν είναι: 

1. Το από 22/10/1931 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 369/Α/22-10-1931) 

2. Το από 16/07/1932 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 225/Α/16-07-1932) 

3. Το από 16/09/1966 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 152/Δ/16-09-1966) 

4. Το από 23/06/1971 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 138/Δ/23-6-1971) 

5. Το από 01/04/1971 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 73/Δ/01-4-1971) 

6. Το από 16/07/1932 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 225/Α/16-7-1932) 
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7. Το από 23/10/1940 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 335/Α/23-10-1940) 

8.Το από 08/07/1965 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 109/Δ/08-7-1965) 

9. Το από 22/10/1970 Β.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 245/Δ/22-10-1970) 

10. Το από 28/07/1978 Π.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 380/Δ/28-7-1978) 

11. Το από 08/02/1985 Π.Δ/μα (Φ.Ε.Κ. 19/Δ/08-2-1985) 

12. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν.4067/2012, (ΦΕΚ 79/Α/2012) 

Οι χώροι πρασίνου διέπονται από την δασική νομοθεσία σύμφωνα με την Υ.Α. 133384/6587 (ΦΕΚ 

2828 Β/23-12-2015) και την τροποποίηση αυτής με την υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11453/5557 Απόφαση 

(ΦΕΚ 5283 Β/1-12-2020). 

Για την διαμόρφωση των οδών ήπιας κυκλοφορίας, των πεζοδρομίων και των λοιπών θέσεων 

στάσης, κίνησης, στάθμευσης και εξυπηρέτησης θα ληφθούν υπόψη 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), οι 

διευκρινήσεις της Απόφασης αυτής με την Εγκύκλιο 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. και 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). 

 

Β2. Αναγκαιότητα παρέμβασης 

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί χώρο, που σήμερα εμφανίζει αρκετά προβλήματα βανδαλισμού. 

Παρατηρείται εκτεταμένη φθορά των δαπέδων και του εξοπλισμού, αλλά και 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.  

Τα πεζοδρόμια είναι μικρά ή ακόμη και ανύπαρκτα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται παράνομο 

παρκάρισμα ακόμα και πάνω στο πεζοδρόμιο όλες τις ώρες της ημέρας. 

Οι πορείες πεζών, ατόμων με προβλήματα τυφλότητας, ΑΜΚ και ποδηλατών διακόπτονται, είναι 

ασαφείς, αποσπασματικές, με συνεχείς ανισοσταθμίες και κατά συνέπεια, καθίστανται 

προβληματικές στη χρήση τους. 

Η υφιστάμενη κατάσταση όλης της περιοχής, χαρακτηρίζεται από μια ανορθολογική διαχείριση της 

κυκλοφορίας, αλλά και της στάθμευσης. Σε πολλές οδούς της περιοχής μελέτης η στάθμευση δεν 

είναι οριοθετημένη, ενώ σε άλλες δεν τηρείται η απαγόρευση. Γενικά η κυριαρχία του αυτοκινήτου 

είναι εμφανής, δημιουργώντας συνθήκες «ασφυξίας» στους υπόλοιπους χρήστες. Δεν προβλέπο-

νται χώροι στάθμευσης ποδηλάτων. 

Οι χώροι του πράσινου είναι διάσπαρτοι, ασύνδετοι μεταξύ τους και σε κάποιες περιπτώσεις α-

προσπέλαστοι. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων χώρων πρασίνου είναι ανεπαρκής, δεν πληροί τις 

σύγχρονες προδιαγραφές και αρκετά συχνά εμφανίζει φθορές χωρίς να έχει επισκευασθεί ή αντι-

κατασταθεί. 

Όσον αφορά την υπάρχουσα φύτευση,  πολλά  από τα δένδρα κατά μήκος των οδών είτε λείπουν 

είτε είναι σε κακή κατάσταση, 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 ανομοι-

ομορφία 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. 
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Επειδή ακριβώς η επέμβαση βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του δήμου, ενοποιεί σημαντικά σημεία 

ενδιαφέροντος της περιοχής αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνει πολλά προβλήματα, θεωρείται 

σκόπιμο, να γίνει μια μελέτη με σκοπό την αναβάθμιση της, με στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού  

(ενίσχυση πράσινης μάζας, ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων δροσισμού, χρήση ψυχρών υλικών, 

κατασκευή σκιάστρων), με δημιουργία διαδρόμων κίνησης, κατάλληλων κλίσεων και σημάνσεων για 

την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών αλλά και με την διαμόρφωση σημείων στάσης,  

αναψυχής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

  

Επίσης σκοπός της μελέτης είναι να σηματοδοτήσει την αρχή για την σύνδεση όλων των μικρών και 

κατακερματισμένων χώρων της γειτονιάς, μέσα από το πρίσμα ενός ενιαίου λειτουργικού 

σχεδιασμού, και την ένταξη αυτών σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αστικού πρασίνου με 

ενδιαφέρουσες διαδρομές ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας στον ιστό της πόλης, 

καθώς και την σύνδεση τους με τα δημόσια κτίρια των καίριων λειτουργικών δομών, στους τομείς 

διοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, θρησκείας και ψυχαγωγίας. 

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις πόλεις και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Στόχου 11 της «Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (UNRIC, 2017). Στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι αστικές αναπλάσεις αποτελούν βασικό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης ήδη 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 με την «Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον» (Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, 2006). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), και μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων οι οποίες προβλέπονται, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν 

υπόψη «την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης των 

περιοχών τους». 

 

 

Β3. Ανάλυση Πρότασης 

Η ανωτέρω παρέμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Τον ανασχεδιασμό, την διεύρυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, η οποία περιλαμβάνει την 

επίστρωση με ψυχρά υλικά (τσιμεντένιους κυβόλιθους και τσιμεντόπλακες για τις ράμπες- οδεύσεις 

τυφλών). Πιο συγκεκριμένα, η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων όπου αυτό είναι εφικτό γίνεται σε 

πλάτος 2.05 m. Σε κάποια σημεία που αυτό δεν είναι εφικτό δημιουργείται δίοδος ελάχιστου πλά-

τους 1,5 m. Για την ζώνη διέλευσης των τυφλών τοποθετείται οδηγός με κίτρινες πλάκες τσιμέντου 

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) διαστάσεων 30 x 30 εκ. σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές, ενώ δημιουργούνται ράμπες σε όλες τις διαβάσεις πεζών για διευκόλυνση των 

ΑμεΑ. Οι καμπύλες απολήξεις των πεζοδρομίων φέρουν ράμπες και εκτός από τα κράσπεδα οριο-

θετούνται και με μεταλλικά κολωνάκια διαμέτρου 10 εκ. τα οποία είναι τοποθετημένα ανά ένα μέτρο 

καλύπτοντας ολόκληρη την καμπύλη απότμηση.  

Όπου υπάρχει δυνατότητα στα πεζοδρόμια προβλέπονται δεντροστοιχίες σε δενδροδόχους. Εκτός 

από την ψηλή φύτευση προστίθενται και νέα είδη χαμηλής φύτευσης που τοποθετούνται στα παρ-

τέρια κατά μήκος των οδών. 

Γίνεται κυκλοφοριακή οργάνωση με διαμορφώσεις κόμβων, παίρνονται μέτρα για τη διευκόλυνση 

της κίνησης των πεζών, γίνεται ρύθμιση της απαγόρευσης στάθμευσης καθώς και υπόδειξη με κα-

τακόρυφη σήμανση χώρων οργανωμένης στάθμευσης εκτός οδού. 

Επίσης προβλέπονται διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων για την δημιουργία λωρίδας ποδηλάτων ή/ 

και για την ανάπτυξη χώρων κοινωνικοποίησης κατά μήκος των οδών (parklets). 
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Στους δρόμους με πολύ μικρά πλάτη καθώς και σε περιοχές με έντονη ροή πεζών (γύρω από χώ-

ρους πρασίνου, σχολεία, εκκλησίες, παιδικές χαρές, δημόσια κτίρια) προτείνονται σενάρια ήπιας 

κυκλοφορίας. Κατασκευάζονται ράμπες και γίνεται αλλαγή των υλικών καταστρώματος των οδών, 

προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια στους «ευάλωτους» μετακινούμενους (πεζή μετακίνηση, 

άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, ποδήλατα κλπ.) και αποτρέπεται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων 

από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Σε αυτές τις οδούς οριοθετείται η στάθμευση, οι θέσεις των κά-

δων και δημιουργούνται ζώνες πρασίνου ενώ χρησιμοποιείται ενιαία δαπεδόστρωση από διαπερα-

τά υλικά. Τοποθετούνται κυβόλιθοι 10x10, ανάλογα με τις χαράξεις, που έχουν ως υπόβαση υδα-

τοδιαπερατό σκυρόδεμα. Γίνεται αντικατάσταση όλου του υφιστάμενου πεζοδρομίου και δρόμου 

(πλάκες πεζοδρομίου, τσιμέντο και άσφαλτος) από ειδικά υλικά υψηλής ανακλαστικότητας που πε-

ριορίζουν την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του θέρους. Επίσης προβλέπο-

νται φυτεύσεις δένδρων και παρτέρια με χαμηλά φυτά. 

 

Η αναβάθμιση των κοινόχρηστων οδών και των χώρων πρασίνου, θα περιλαμβάνει σε γενικές 

γραμμές  τις  ακόλουθες εργασίες:  

 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 υφιστά-

μενα τοιχία, με νέα, σε καταλληλότερες θέσεις, με τις απαιτούμενες υποδομές (πετάσματα κα-

θοδήγησης ριζών, στεγανωτική μεμβράνη αντιριζικής προστασίας, σύστημα άρδευσης και αντι-

κατάσταση της φυτικής γης).  

 Εμπλουτισμό των φυτεύσεων (δέντρα, θάμνοι και αναρριχώμενα φυτά) και διαχείριση της υφι-

στάμενης 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.  

 Τοποθέτηση καθιστικών, συστημάτων μεταλλικής πέργκολας και λοιπών στοιχείων αστικού ε-

ξοπλισμού, 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. 

 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). 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγίνουν 

εκσκαφές και αποξηλώσεις.  

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής εργασιών (οδοποιίας, δικτύων ΟΚΩ, αγωγών φυσικού αε-

ρίου, δικτύων οπτικών ινών, δικτύου ομβρίων, κ.α.), απαιτείται η ενημέρωση και συναίνεση όλων 

των εμπλεκόμενων Ο.Κ.Ω., η ενημέρωση και λήψη της σχετικής άδειας από την Τροχαία ή όποιου 

άλλου αρμόδιου φορέα καθώς και η λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας και 

εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. 

Για το λόγο αυτό θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα και ευθύνη του Ανα-

δόχου του έργου (εδάφιο 1, §9 του Τεύχους 7 – Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ 

– ΣΕΕΟ) του ΦΕΚ 905Β’/2011). 

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια θα γίνει απενεργοποίηση των δικτύων O.K.Ω. (ηλεκτρικού, τηλεφώ-

νου, ύδρευσης κλπ.) της περιοχής για αποφυγή ατυχημάτων. H εργασία αυτή θα γίνει από συνερ-

γεία και με ευθύνη των αντίστοιχων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Θα ληφθεί μέριμνα για την εξυ-

πηρέτηση όλων των κτιρίων της περιοχής ανάπλασης ώστε να συνεχίσουν, κατά το δυνατόν, την 

εύρυθμη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν όλες 

οι απαιτούμενες ενέργειες (πχ μελέτες, αδειοδοτήσεις) και κατασκευές (περιφράξεις, πεζογέφυρες 

διέλευσης, κλπ) για την επίτευξη των ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που λόγω υφιστάμενων, ανυπέρβλητων εμποδίων δεν μπορεί να εφαρμοστεί οποι-

οδήποτε τμήμα της μελέτης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει νέα πρόταση, με ανασύνταξη των σχεδίων 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, για έγκριση προς τον Τ.Υ.Ε. 

Ακολουθούν οι εργασίες με σειρά προτεραιότητας και χρονική αλληλουχία. 

 

Γ2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων και του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού. 

Επίσης θα αποξηλωθούν τυχόν υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν την κατα-

σκευή του έργου ή δεν ταιριάζουν με την αισθητική του. Επίσης αποξηλώνονται και απομακρύνο-

νται οι ασφαλτοτάπητες που προβλέπεται στην περιοχή της επέμβασης. Θα πρέπει να δοθεί προ-

σοχή στα υφιστάμενα δέντρα, ώστε να μην εκριζωθούν και γενικά να μην υπάρξουν φθορές στο 

ριζικό τους σύστημα. Ο χώρος της επέμβασης πρέπει να μείνει καθαρός ώστε να μπορούν να αρ-

χίσουν οι εργασίες.  

 

Γ3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές σε βάθος 30 εκ. ώστε να επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό 

υψόμετρο για τις επιστρώσεις στις επιφάνειες που θα επιστρωθούν και για τις υποβάσεις των 

υλικών επίστρωσης αλλά επίσης και για να επιτευχθεί εξυγίανση της εκσκαφής. Θα γίνουν οι 

απαραίτητες επιπλέον εκσκαφές για τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, άρδευσης και 

πυρόσβεσης και επιπλέον εκσκαφές στα σημεία όπου απαιτείται από τη μελέτη για τις θεμελιώσεις 

και για την στήριξη των κρασπέδων, των φωτιστικών σωμάτων και γενικά του προτεινόμενου 

εξοπλισμού. 

 

Γ4. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Αφού ληφθούν τα τελικά υψόμετρα θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις, οι οποίες καταβρέχονται 

και συμπιέζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα 

καθίζησης στην επιφάνεια της πλακόστρωσης. Επίσης θα γίνει μεταφορά και τοποθέτηση 

κηπευτικού χώματος στους χώρους φύτευσης. Για λόγους λειτουργικότητας και εύκολης 

προσβασιμότητας σε όλους, οι διαμορφώσεις γίνονται σε επίπεδα, τα οποία συνδέονται με ήπιες 
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κλίσεις, ακολουθώντας το φυσικό έδαφος. Σημειακά ενδεχομένως να χρειαστούν επιχώσεις, 

σύμφωνα με τις τομές των χώρων. 

 

Γ5. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 

Θα οριστούν οι θέσεις των θεμελιώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τη θεμελίωση των φωτιστικών 

στοιχείων, τη θεμελίωση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια, γλυπτά, βρύσες, 

πινακίδες σημάνσεων και κολωνάκια) καθώς και των τοιχίων και παρτεριών. 

 

Γ6. ΥΠΟΒΑΣΗ 

Το υφιστάμενο έδαφος θα συμπυκνωθεί ισχυρά και στη συνέχεια θα κατασκευαστεί εξομαλυντική 

επίχωση τελικού πάχους 5 εκ στα σημεία, με επίστρωση χαλικιών και πλακών. Πάνω από την 

εξομαλυντική επίχωση θα κατασκευαστεί στρώση πάχους 15εκ συμπιεσμένων σκύρων. Στα 

σημεία που θα τοποθετηθεί σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο, το πάχος της στρώσης των 

σκύρων θα είναι τουλάχιστον 40εκ, μετά τη συμπύκνωση. Στα σημεία φύτευσης θα τοποθετηθεί 

κηπευτικό χώμα. 

 

Γ7. ΔΑΠΕΔΑ 

Υδατοπερατό σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο 

Επίστρωση με έτοιμο κεραμικό σταθεροποιημένο υδατοπερατό δάπεδο πάχους 8 (οκτώ) εκ., 

εγκιβωτισμένου σε κράσπεδο χτυπητού οπλισμένου σκυροδέματος καμπύλων χαράξεων, πάνω σε 

στρώση συμπιεσμένων σκύρων, τουλάχιστον 40εκ. 

Επίστρωση με τσιμεντένιους διάτρητους κυβόλιθους με φύτευση 

Επί του καλά συμπιεσμένου διαμορφωμένου εδάφους δημιουργείται στρώση σταθεροποίησης από 

ποταμίσια άμμο ,πάχους 3cm μετά τη συμπύκνωση, αναμεμιγμένη με σπόρους γκαζόν, επί της 

οποίας τοποθετούνται "εν ξηρώ" οι κυβόλιθοι χρώματος καφέ και διαστάσεων 50*50*10 εκ 

(σύμφωνα και με την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 

πλατειών"). 

Επίστρωση με τσιμεντόπλακες (κατά μήκος, σε τμήματα των πεζοδρομίων, για τη 

δημιουργία οδεύσεων τυφλών καθώς και για τη διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ): 

Προβλέπεται στα πεζοδρόμια όλων των οδών της επέμβασης. 

Για τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου κατασκευάζεται υπόβαση από θραυστό υλικό κατά ΕΤΕΠ 05-

03-03-00 πάχους 10cm. Επί της υπόβασης διαστρώνεται σκυρόδεμα πάχους 15cm και ποιότητας 

C12/15 επί του οποίου τοποθετούνται πλάκες πεζοδρομίου αυξημένης ανακλαστικότητας (ψυχρά 

υλικά), με τσιμεντοκονία πάχους 2cm, χρώματος επιλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Για την απρόσκοπτη κίνηση ΑΜΕΑ προβλέπεται στα πεζοδρόμια η δημιουργία οδεύσεων τυφλών 

και η διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ, που επιστρώνονται με πλάκες 40*40 εκ. μεσαίας 

ανακλαστικότητας από τσιμέντο και αδρανή υλικά ή μόνο τσιμέντο με ειδική διαμόρφωση. Η 

τοποθέτηση και η μορφή των πλακών, σε όλα τα σημεία που προβλέπει η μελέτη, θα ακολουθεί 

απαραίτητα τις προβλέψεις που ορίζονται στην απόφαση υπ'αριθ. 52907 Υπουργού ΠΕΚΑ "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. 

Στα σημεία που επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του 

οδοστρώματος, κατασκευάζονται εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), που 

πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (βλ. § 3.2), με πλάτος τουλάχιστον 1,50 m ή 

ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών. 

Οι επιστρώσεις δαπέδων στα πεζοδρόμια διασφαλίζουν επιφάνειες ισόπεδες, συνεχείς, σταθερές, 

αντιολισθηρές, με επιμελές αρμολόγημα για να μην επιβαρύνουν τη βάδιση καθώς και την κύλιση 

του αναπηρικού αμαξιδίου. 

Επίστρωση με τσιμεντένιος ψυχρούς κυβόλιθος (Cool material) και κυβόλιθους 
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Τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι διάδρομοι των πλατειών διαστρώνονται με ψυχρούς 

τσιμεντοκυβόλιθους και τσιμεντοκυβόλιθους. Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή 

προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις (ελάχιστου 

ύψους 6 cm), και με χρώματα όπως καθορίζεται από την μελέτη της Υπηρεσίας. 

Τύποι τεχνητών κυβόλιθων που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: 

Α) Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήματος διαστάσεων 20Χ10Χ8 εκ. 

Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς ή σε μορφή «ψαροκόκαλου». 

Β) Κοινοί κυβόλιθοι τετράγωνης κάτοψης 10Χ10Χ8 εκ. Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που 

προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα 

πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η 

συμμόρφωση των κυβόλιθων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, 

αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθηρότητα. 

Επίστρωση δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη 

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x4cm, οποιουδήποτε σχεδί-

ου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 

τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απί-

σωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, 

ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου. 

Επίστρωση με πλάκες γρανίτη 40Χ60 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη, πάχους 2.5cm (όπως καθορίζεται από τη μελέτη και 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης), αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 40x60 cm, εμφανής επι-

φάνεια σαγρέ, σε οποιαδήποτε στάθμη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επι-

στρώσεις με φυσικούς λίθους". Η εμφανής επιφάνεια θα είναι σαγρέ προς αποφυγήν ολισθηρότη-

τας. Τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιμέντου των 450 kg, με πρόσθετα 

για την αύξηση της εργασιμότητας και την υγρομόνωση του δαπέδου. Υλικά και μικροϋλικά επί τό-

που και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών 

λίθων". 

Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες γρανίτη 

Επενδύσεις βαθμίδων ευθειών ή λοξών με πλάκες γρανίτη πάχους 2.5 εκ. για το πάτημα και πλά-

κες πάχους 2 – 2.5 εκ. για το ρίχτι από γρανίτη με σαγρέ επιφάνεια προς αποφυγήν ολισθηρότητας 

τόσο για την εμφανή επιφάνεια του πατήματος, όσο και για το ρίχτι, σύμφωνα με τα σχέδια της με-

λέτης, τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσι-

κούς λίθους". 

Επίστρωση με διαπερατό σκυρόδεμα  

Στις διαδρομές των πάρκων θα χρησιμοποιηθεί υδατοπερατό σκυρόδεμα ως τελική επιφάνεια. Το 

υδατοπερατό σκυρόδεμα θα εχει οικοδομικούς αρμούς 1cm, , καθώς η συνολική επιφάνεια της κά-

θε επιμέρους επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20m2. Το υλικό αυτό σκυροδετείται σε εδα-

φος που έχει εξυγιανθεί μορφωθεί και σταθεροποιηθεί. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10- 05-02-03:2009 : Εγκα-

τάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων) με κλίση προς τα σημεία αποστράγγισης. Πάνω από το 

εξυγιασμένο έδαφος μπαίνει γεωύφασμα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009: Γεωϋφάσματα 

στραγγιστηρίων) και στρώση από αδρανή υλικά. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος 

Στα σημεία των διαβάσεων θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση, με αντιολισθητικό υλικό υψηλής α-
νακλαστικότητας. Η διαγράμμιση θα γίνει με ανακλαστική, αντιολισθητική ψυχροπλαστική βαφή. 
Μπορντούρες από σκληρό λευκό μάρμαρο Καβάλας, αδροποιημένο (χτυπητή εποιφάνεια) 
πάχους 3 εκ. και πλάτους 20 εκ. 
Επίστρωση Λωρίδας πλάτους 20εκ. απο μάρμαρο λευκό Καβάλας αδροποιημένο (χτυπητή επιφά-

νεια) πάχους 3εκ. τοποθετημένη κατά μήκος του ορίου Ρ.Γ. των οικοπέδων . σύμφωνα με την με-

λέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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Γ8. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όσον αφορά τον αστικό εξοπλισμό (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, πέργκολες, εμπόδια 

στάυμευσης κλπ.) προτείνεται ενδεικτικά στην ενότητα Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.  

 

Γ9. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχιτεκτονικές χαράξεις, τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στα 

επιμέρους τμήματα της επέμβασης, τις προκύπτουσες φωτιστικές ανάγκες των εσωτερικών των 

πάρκων, των πλατειών, των πεζοδρόμων και των πεζοδρομίων, καθώς και τις σύγχρονες 

απαιτήσεις του οικολογικού και ενεργειακού σχεδιασμού, εγκαθίστανται ιστοί και σύγχρονο δίκτυο 

φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 

(LED). Οι ιστοί φωτισμού τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις της κάτοψης και έχουν κατάλληλα 

ύψη, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυτεύσεις δένδρων, ώστε οι χώροι της επέμβασης να έχουν 

φωτισμό επαρκή για την ασφαλή χρήση τους κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες. 

Επίσης, εκτός από την αίσθηση ασφάλειας, ο φωτισμός συμβάλλει στο οπτικό ενδιαφέρον του 

χώρου τις νυχτερινές ώρες και σε ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, ελκυστικό για τους χρήστες των 

χώρων, για τους διερχόμενους πεζούς αλλά και για τους περίοικους. 

 

Γ10. ΦΥΤΕΥΣΗ 

Σκοπός της μελέτης είναι η αισθητική αναβάθμιση του τοπίου, μέσω κατάλληλων δασοκομικών 

χειρισμών της υπάρχουσας βλάστησης και εργασιών εμπλουτισμού της. 

Τα είδη που θα επιλεγούν πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να έχουν ανθεκτικότητα στις συνθήκες πίεσης λόγω χρήσης του χώρου και λόγω 

αυξημένης ρύπανσης 

 Να είναι βιολογικά προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής 

 Να είναι κυρίως ιθαγενή 

 Να ανήκουν στις φυτοκοινωνίες που αντιστοιχούν στην περιοχή που αποκαθίσταται 

 Η εγκατάστασή τους και ο παραπέρα χειρισμός τους να είναι εύκολος χωρίς ιδιαίτερα 

υψηλές δαπάνες 

 Να έχουν εδαφοβελτιωτική και εδαφοσυγκρατική ικανότητα 

 

Με βάση τα παραπάνω, τα κυριότερα είδη που επιλέχθηκαν για φύτευση στη συγκεκριμένη 

περιοχή είναι τα εξής: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ -  ΘΑΜΝΩΝ – ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΩΔΗ ΦΥΤΏΝ 

1. Μανόλια η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)  

2. Μηλιά καλλωπιστική (Malus royal beauty))  

3. Μυρτιά (Myrtus)  

4. Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)  

5.  Θυμάρι (Τhymus vulgaris)  

6. Λεβάντα (Lavandula)  

7. Αρμπαρόριζα (Pelargonium odoratissimum)  

8. Στίπα (Stipa tenuifolia)   

9. Αγγελική Νάνα (Pittosporum tobira nanum )   

10.  Ιβίσκος Συριακός (Hibiscus syriacus)   

11. Γλυτσίνια ή γουιστέρια (Wisteria sinensis, Leguminosae)  
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12. Λεβαντίνη (Santolina chamaecyparissus) 

13. Κυδονίαστρο (Cotoneaster damperii) 

14. Εσκαλόνια (Escallonia ) 

15. Χρυσάνθεμα (Chrysanthemum) 

16. Φωτίνια (Photinia x fraseri) 

Το φυτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 

των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002), όπως τροποποιήθηκε από 

το ΠΔ 50/07 (52/Α/6.3.07) και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ 117735/06 (554/Β/4.5.06) , ΥΑ 

(118/Β/1.2.06) και ΥΑ 120975/05 (275/Β/2.3.05). 
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Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ   

 

1. Βρύση 

 
2. Κάδος απορριμμάτων 

                 
 

3. Πινακίδα πληροφόρησης 
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4. Πετάσματα καθοδήγησης ριζών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Σύστημα στάθμευσης ποδηλάτων σε μορφή σπείρας 

 

 

            
 

6. Προστατευτικό κιγκλίδωμα- πλέγμα αναρριχητικών φυτών  

              
 

 

 
Κυκλική- σημιακή τοποθέτηση 

 

 
Γραμμική τοποθέτηση 



19 

7. Ενδεικτικό σχέδιο Φωτιστικού ιστού 
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8. Βιοκλιματικές- αισθητικές επεμβάσεις (Φυτεύσεις καθ’ ύψος τοιχίων και πρανών- σκίαστρα οδών) 

 
 

    
 

             
             

9. Συλλογή του βρόχινου νερού των υδρορροών και αξιοποίηση του 
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10. Κήποι βροχής 

      

     

 

11. Χρήση διαπερατών υλικών και διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων πρασίνου για στάση και παιχνίδι  

       

12.  Χώροι κοινωνικοποίησης κατά μήκος των οδών (parklets)  
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13. Πέργκολα τύπου Γ με πλέγμα   

                                               
 

14. Πέργκολα τύπου Π με οριζόντιες περσίδες σε διάδρομο  
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15. Πέργκολα ορθογωνικής κάτοψης σε επίμηκες παρτέρι  

           
 

16. Διαμορφώσεις ποδηλατοδιαδρομών  

                   
 

17. Πάρκα τσέπης  

                
 

18. Καθιστικά και παρτέρια  
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19. Διαδραστικά παιχνίδια εξωτερικού χώρου 

     
 
 
Συκιές   Απρίλιος 2021 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
 

         ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΚΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


