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Μέσα στο χώμα πρέπει να βλέπουμε γιατί εκεί προετοιμάζονται όλα. … μέσα στο χώμα, δηλαδή 
στην εγκρυπτόμενη φύση συμβαίνει η αποκάλυψη του κόσμου του νοητού. 

Δ. Πικιώνης  

 
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΡΟΕΣ  
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Ανάκτηση σχέσης αστικού - φυσικού περιβάλλοντος 

Η πρόταση στοχεύει στην ανάκτηση της σχέσης των κάτοικων με τα ιδιαίτερα φυσικά και ιστορικά 
χαρακτηριστικά του τόπου ορισμένα εκ των οποίων είναι κρυμμένα ενώ αλλά έχουν χαθεί. Η 
πλούσια υδροφορία του υπεδάφους, το ίχνος του Αδριάνειου υδραγωγείου επί της 25ης Μάρτιου, η 
ύπαρξη στο παρελθόν ενός ευρύτερου αμυγδαλεώνα, παράλληλα με την ανάγκη επανάκτησης της 
σχέσης με το φυσικό έδαφος, αποτέλεσαν σημαντικό υπόβαθρο για τη συγκρότηση των κύριων 
συνθετικών αρχών. 

Ανάκτηση κοινωνικών σχέσεων 

Στην πρόταση αναγνωρίζεται η κομβική σημασία των τριών πλατειών, ιδιαίτερα της πλατείας 
Ελευθέριας, ως τόπων εκτόνωσης και συνεύρεσής όλων των ηλικιακών ομάδων. Παράλληλα ο 
επανασχεδιασμός των οδών ήπιας κυκλοφορίας, όχι μόνο ως ελκυστικών διαδρομών περιπάτου 
αλλά και ως εν δυνάμει τόπων στάσης και παιχνιδιού, κρίθηκε ως αποφασιστικής σημασίας για την 
ανάκτηση - υποστήριξη της κοινωνικής ζωής. 

Ανάκτηση  Αντιληπτικής Συνοχής και Ταυτότητας  

Η πρόταση επιδιώκει την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μέσα από τον προσδιορισμό 
προδιαγραφών και τυπολογιών επιλύσεων ικανών να εφαρμοστούν τόσο στο υφιστάμενο δίκτυο 
όσο και στη μελλοντική επέκταση του σε άλλες περιοχές  του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Στην 
κατεύθυνση αυτή βασικό στόχο αποτέλεσε η συγκρότηση αναγνωρίσιμης ταυτότητας με 
αντιληπτική συνέχεια και συνοχή, καθώς επίσης και η οργάνωση της ανάλογης ‘εργαλειοθήκης’ 
(υλικών, στοιχείων εξοπλισμού, φωτισμού, φύτευσης κά) που την υποστηρίζει . Με πρόθεση τη 
λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, οι συνθετικές 
αρχές της πρότασης στοχεύουν σε μια  ηπία, προσαρμόσιμη και κατά το δυνατόν οικονομική 
επίλυση χωρίς σχεδιαστικές εκζητήσεις  που θα δυσκολεύαν την κατασκευή κατά την εφαρμογή της 
και θα ανέτρεπαν ριζικά τον υφιστάμενο χαρακτήρα της περιοχής.  

 

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Η πρόταση βασίζεται στην αντίληψη: 

• Των τριών διαφορετικών πλατειών και του ανοικτού χώρου στη συμβολή των οδών Σοφούλη - 
Σπετσών ως αστικών κενών διαφορετικής σημασίας και έμφασης, το κάθε ένα εκ των οποίων 
αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρολό στην πόλη, ενώ όλα μεταξύ τους λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο 
σχεδιασμός τους στοχεύει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα και ρόλου του καθενός εξ 
αυτών με βάση τις συνθετικές αρχές και το ύφος της συνολικής πρότασης.  



18224211VD 

3 
 

• Των οδών ηπίας κυκλοφορίας ως τόπων ικανών να προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία 
περίπατου μέσω της οργάνωσης διαφορετικών ζωνών κίνησής και στάσης, σε συσχετισμό με 
νέες υψηλές και χαμηλές φύτευσεις.  

• Του τμήματος της οδού Μεσογείων, κατά μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού, ως ενδεικτική περίπτωση του συνολικού μήκους της Λεωφόρου, όπου θα μπορούσαν 
δυνητικά να επεκταθούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις.  

Οι γενικές συνθετικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της πρότασης συνοψίζονται στις παρακάτω 
επιλογές – χειρονομίες: 

• Αντιληπτική συνέχεια της συνολικής περιοχής μελέτης, τόσο στο δίκτυο των οδών όσο και στις 
πλατείες, και εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής επιφάνειας κοινωνικής συνεύρεσής αλλά και 
ασφαλούς κίνησης πεζών – ποδήλατων.   

• Κατά το δυνατόν μείωση των ‘σκληρών’ επιφανειών στο σύνολο της πρότασης και 
αντικατάσταση τους είτε με επιφάνειες φυσικού χώματος στις πλατείες είτε με την εισαγωγή 
γραμμικών ζωνών και περιοχών χώματος - χαμηλής φύτευσης στις οδούς ηπίας κυκλοφορίας.   

• Περιορισμό του χώρου κίνησης και στάθμευσης των οχημάτων και οριοθέτηση τους μέσω 
συγκεκριμένων σχεδιαστικών εργαλείων και επιλογών υλικών. 

• Διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους της υφιστάμενης υψηλής φύτευσης στις τρεις πλατείες και 
των μεγάλων δέντρων στους δρόμους. Καθώς επίσης και μεταφύτευση μεγάλου αριθμού 
μικρότερων δέντρων (κυρίως νεραντζιών) που σήμερα βρίσκονται σε επαφή με τις περιφράξεις 
των δρόμων. 

• Εισαγωγή υδάτινων στοιχείων με διαφορετικό τρόπο στις πλατείες και τις οδούς ηπίας 
κυκλοφορίας (σημειακές κρήνες) ως στοιχείο που συμβάλλει βιοκλιματικά, προκαλεί το παιχνίδι 
των παιδιών και αποτελεί υπόμνηση της πλούσιας υδροφορίας του υπεδάφους.  
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2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

Η πρόταση σχεδιασμού των τριών πλατειών και του μικρού ανοικτού χώρου καθορίζεται από τη 
θέση και τον ρόλο τους στη πόλη, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, τις λειτουργίες των ισογείων 
των κτηρίων που τις περιβάλλουν,  καθώς και την υφιστάμενη φυσιογνωμία και φύτευση τους. 

Ο σχεδιασμός των  δημόσιων αυτών χώρων ακολουθεί τις συνθετικές αρχές της συνολικής 
πρότασης. Τα υλικά δαπεδόστρωσης βρίσκονται σε συνέχεια με αυτά των οδών που τις 
περιβάλλουν, με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωμετρία και τη διάταξη τους. Στόχο 
αποτελεί η αντιληπτική συνέχεια και νοητή επέκταση των δημοσίων χωρών έως τα μέτωπα των 
κτηρίων που τους περιβάλλουν. Συνολικά ο σχεδιασμός των πλατειών καθορίζεται από τις 
παρακάτω επιλογές: 

• Τη διατήρηση, ή και επέκταση, των υφιστάμενων χωμάτινων επιφανειών. Η διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ μαλακών και σκληρών επιφανειών αποτελεί την αφετηρία της συνθετικής 
διερεύνησης σε καθέναν από τους δημόσιους χώρους. 

• Τη διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους της υφιστάμενης υψηλής φύτευσης. 

• Την εισαγωγή στοιχείων νερού ως υπόμνηση της πλούσιας υδροφορίας. 

• Την εισαγωγή ή αναδιοργάνωση στοιχείων – κατασκευών  παιχνιδιού / γυμναστικής.  

• Την ελεύθερη πρόσβαση μέσα από την αναίρεση κατά το δυνατόν των υφιστάμενων 
περιφράξεων. 
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2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Η πρόταση αντιμετωπίζει το δίκτυο οδών ηπίας κυκλοφορίας ως έναν ενιαίο δημόσιο χώρο  ο 
οποίος αποδίδεται κατά προτεραιότητα στους πεζούς. Βασική αρχή σχεδιασμού είναι οι ζώνες 
διέλευσης και στάθμευσης των τροχοφόρων να ορίζονται από χαμηλές και ψηλές φυτεύσεις χωρίς 
να διακόπτεται η αίσθηση ενότητας του δημοσίου χώρου.   

Διακρίνονται δύο τύποι οδών ήπιας κυκλοφορίας: τα woonerfs και οι συμβατικές οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας. 

 

 

2.2.1 ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- WOONERFS 

Η τυπολογία σχεδιασμού των νέων woonerfs ακολουθεί μια λογική οργάνωσης σε παράλληλες 
ζώνες μεταβλητού πλάτους, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές ποιότητες κίνησης - στάσης 
πεζών και κίνησης - στάθμευσης τροχοφόρων. Στόχος εδώ είναι η μείωση της ταχύτητας κίνησης 
των οχημάτων και γενικότερα η δημιουργία μιας ταυτότητας  δημόσιου χώρου ο οποίος 
απευθύνεται κατά προτεραιότητα στον πεζό και τους ποδηλάτες. Οι βασικές ζώνες κίνησης – στάσης 
πεζών και οχημάτων σημαίνονται μέσω της συγκρότησης ενός αρχιτεκτονικού λεξιλογίου που 
επιτρέπει ευελιξία παραλλαγών στην εφαρμογή του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το πλάτος 
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των δρόμων. Βασική σχεδιαστική αρχή είναι η μη-συμμετρική οργάνωση των παρακάτω βασικών 
ζωνών: 

Ζώνη Κίνησης Τροχοφόρων (ΖΚΤ)  

Η ΖΚΤ χωροθετείται έκκεντρα ως προς τον άξονα του δρόμου ορίζοντας εκατέρωθεν του 
διαφορετικού πλάτους και ύφους ζώνες κίνησης πεζών και στάθμευσης οχημάτων. Το πλάτος της 
ΖΚΤ περιορίζεται στα 3.50μ. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας, η  ΖΚΤ 
μετατοπίζεται ως προς το πλάτος του δρόμου ανά περίπου 35-40 μέτρα. Στα σημεία αυτά το πλάτος 
διευρύνεται στα 4.50μ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης δύο οχημάτων κατά πλάτος του 
δρόμου. Εκατέρωθεν της ζώνης αυτής προτείνεται δεντροφύτευση ενώ το υλικό επίστρωσης της 
είναι από κυβόλιθους σε τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς.  

Ζώνη  Στάθμευσης Τροχοφόρων (ΖΣΤ) 

Η ζώνη θέσεων στάθμευσης (πλάτους 2.00μ)  καταλαμβάνει μια εκ των δυο παριών του δρόμου (και 
της ΖΚΤ) έτσι ώστε η βασική Ζώνη Άνεσης Πεζών να μη διακόπτεται από θέσεις στάθμευσης. Οι 
θέσεις στάθμευσης, καθώς επίσης και οι περιοχές εισόδου στα  γκαράζ των ιδιοκτησιών, 
σημαίνονται μέσω διαφορετικής δαπεδόστρωσης (εναλλαγή κυβόλιθου με χώμα / χλόη).  

Ζώνες Κίνησης Πεζών (ΖΚΠ) 

Σε επαφή με τα όρια των ιδιοκτησιών (περιφράξεις πρασιάς) εκατέρωθεν του δρόμου  ορίζονται 
δύο ζώνες απρόσκοπτης κίνησης πεζών ελάχιστου πλάτους 1.50μ. Στις ζώνες αυτές που  μπορεί να 
ενταχθεί και η ειδική δαπεδόστρωση για άτομα μειωμένης όραση,  δαπεδοστρώνονται από πλάκες 
φυσικής πέτρας και φιλέτα μάρμαρου και δεν διακόπτονται από φυτεύσεις ή άλλα εμπόδια όπως 
ορίζουν οι σχετικές προδιαγραφές. 

Ζώνη Άνεσης Πεζών (ΖΑΠ) 

Η Ζώνη Άνεσης Πεζών χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή υψηλής και χαμηλής φύτευσης και τη 
διαμόρφωση φιλόξενων χώρων στάσης - ανάπαυσης. Έτσι σε συνέχεια με τη γεωμετρία της βασικής 
δαπεδόστρωση  και παράλληλα στον άξονα κίνησης, δημιουργούνται επάλληλα γραμμικά παρτέρια 
σε συσχετισμό με γραμμικά καθιστικά. Τα παρτέρια αυτά διευρύνονται προκειμένου να υποδεχτούν 
και υψηλές φυτεύσεις.  

Το πλάτος και διάταξη των παραπάνω Ζωνών καθορίζεται από το διαθέσιμο πλάτος κάθε οδού. 
Συγκεκριμένα   

α) Στις πιο φαρδιές οδούς με πλάτος 12μ, η μία από τις πλευρικές ζώνες διαμορφώνεται πάντα ως 
ΖΑΠ και η άλλη ως ΖΣΤ. Δημιουργούνται δύο Ζώνες Κίνησης Πεζών και στις δύο παριές του δρόμου. 

β) Στις οδούς με πλάτος 10μ, η μία από τις πλευρικές ζώνες διαμορφώνεται ως ΖΑΠ και η άλλη ως 
ΖΣΤ. Δημιουργείται μία ΖΚΠ από τη μία παριά του δρόμου. 
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γ) Στις στενές οδούς με πλάτος 8μ δημιουργείται μια πλευρική ζώνη η οποία μοιράζεται κατά μήκος 
της οδού σε ΖΣΤ και ΖΑΠ. Δημιουργείται μία ΖΚΠ από την απέναντι πλευρά του δρόμου. 

Στην πρόταση παρουσιάζονται δύο βασικές παραλλαγές εφαρμογής των παραπάνω παραλλαγών με 
στόχο την προσαρμογή στα διαφορετικά δεδομένα των υφιστάμενων οικοδομικών τετραγώνων. 

 

2.2.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Πέραν των woonerfs που ανασχεδιάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, στην πρόταση 
περιλαμβάνονται προτάσεις για τον ανασχεδιασμό και των υπόλοιπων οδών ήπιας κυκλοφορίας. 
Στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν εφαρμόζεται η λογική του συστήματος woonerf, διατηρείται ο 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ των Ζωνών Κίνησης Τροχοφόρων, Στάθμευσης Τροχοφόρων και Κίνησης 
Πεζών και προτείνονται τα εξής:  

• Η αντικατάσταση της ασφάλτου με κυβόλιθους τριών διαφορετικών χρωματισμών, ακριβώς 
όπως και στις διαμορφώσεις woonerf. 

• Η σήμανση των θέσεων στάθμευσης και εισόδων garage με κυβόλιθους σε εναλλαγή με 
αρμούς φύτευσης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η επιφάνεια των μαλακών δαπέδων και 
μειώνεται η θερμοχωρητικότητα του δαπέδου. 

• Η χρήση των ίδιων υλικών δαπεδόστρωσης που χρησιμοποιούνται στα νέα woonerfs ώστε 
συνολικά η περιοχή να αποκτήσει ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα. 

• Η ενίσχυση των υψηλών φυτεύσεων μέσα από τη δημιουργία νέων δεντροστοιχιών κατά 
μήκος των ΖΚΤ, οι οποίες διακόπτονται μόνο στα σημεία εισόδου ιδιωτικών χώρων 
στάθμευσης 
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2.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Βασική παραδοχή της πρότασης είναι η σταδιακή μετατροπή της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης 
σε θύλακα ήπιας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). 
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται καταρχήν η άμεση υλοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και στη συνέχεια η επέκταση του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας στο 
σύνολο της περιοχής. 

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση -σε ορίζοντα πενταετίας- προτείνεται: 

• Η υλοποίηση της ήδη εγκεκριμένης από το 2017 μετατροπής της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 
σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. 

• Η υλοποίηση του προβλεπόμενου από το Ρυθμιστικό σχέδιο ποδηλατόδρομου κατά μήκος 
των οδών 25ης Μαρτίου, Δημοκρατίας και Μεσογείων. 

• Η δημιουργία κυκλικής διαδρομής δημοτικής συγκοινωνίας κατά μήκος των οδών 25ης 
Μαρτίου, Ξάνθου, Μεσογείων, Δημοκρατίας. 

• Η υλοποίηση του επανασχεδιασμού των τριών πλατειών και του ανοικτού χώρου Σοφούλη - 
Σπετσών 

Σε δεύτερη φάση -σε ορίζοντα δεκαετίας- προτείνεται: 

• Η μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας του συνολικού άξονα σύνδεσης των Λεωφόρων 
Κηφισιάς – Μεσογείων, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το μήκος των οδών Παλαμά, Σοφούλη 
και Ρήγα Φεραίου. Δηλαδή του τμήματος της οδού Παλαμά από τη Λεωφόρο Κηφισίας έως 
την οδό Μαντζάρου, του τμήματος της οδού Παλαμά από την οδό Ελευθερίας έως την οδό 
25ης Μαρτίου, και του τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου από την οδό Μπουμπουλίνας έως 
τη Λεωφόρο Μεσογείων. 

• Τέλος, η μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Ξάνθου. 

Στην τελική φάση του, το σχέδιο θα επιτρέπει τη μικτή χρήση της οδού από πεζούς, μηχανοκίνητα 
οχήματα και ποδήλατα σε όλο το μήκος του άξονα Παλαμά / Σοφούλη – Ρήγα Φεραίου. Θα 
δημιουργηθεί έτσι η δυνατότητα εγκάρσιας κίνησης ποδηλάτων από το Παλαιό Ψυχικό έως τον 
Χολαργό, δίχως την ανάγκη δημιουργίας χωριστής λωρίδας ποδηλατόδρομου. Στη φάση αυτή θα 
μπορεί ακόμη να υλοποιηθεί η δημιουργία σταθμών κοινής χρήσης ποδηλάτων στις πλατείες 
Ελευθερίας, Ηρώων καθώς και έξω από το Δημοτικό κολυμβητήριο, όπως προτείνεται από το ΣΒΑΚ. 

Η πρόταση διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης κατά μήκος των 
νέων διαμορφώσεων οδών ήπιας κυκλοφορίας. Δεδομένης της επιθυμητής  στροφής των πολιτών 
στα μέσα βιώσιμης κινητικότητας, η οποία αναμένεται να συμβεί σε βάθος χρόνου, ένα μέρος των 
θέσεων στάθμευσης προβλέπεται να καταργηθεί ώστε να αποδοθεί στους πεζούς και σε χώρους 
πρασίνου. 
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Υφιστάμενη κυκλοφοριακή οργάνωση 

Α’ φάση παρέμβασης – 5 έτη 

Β’ φάση παρέμβασης – 10 έτη 
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2.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα βασικά υλικά δαπεδόστρωσης είναι:  

• Φυσική πέτρα (πλάκες) σε δύο χρωματισμούς πλάτους 40εκ 

• Φιλέτα μάρμαρου σε δύο χρωματισμούς πλάτους 10 εκ 

• Κυβόλιθος σκυροδέματος ψυχρών υλικών σε διαστάσεις 10 Χ 10εκ 

• Εναλλαγή κυβολίθων με στενές ζώνες χώματος που περιέχουν σπόρους φύτευσης 

• Χυτό δάπεδο εγχρώμου σκυροδέματος με ψηφίδες  

Πιο συγκεκριμένα:  

• Στις Ζώνες Κίνησης Τροχοφόρων προτείνεται η χρήση κυβόλιθου τριών διαφορετικών 
χρωματισμών προκειμένου να αποδοθεί η αίσθηση μωσαϊκού στην κλίμακα της πόλης. Στο 
μωσαϊκό αυτό εντάσσονται και επιδαπέδια σημειακά φωτιστικά στις διαστάσεις του 
κυβόλιθού.  

• Στις Ζώνες Άνεσης Πεζών και Κίνησης Πεζών προτείνεται δαπεδόστρωση με δύο 
διαφορετικής τονικότητας πλάκες. Ανάμεσα τους παρεμβάλλονται φιλέτα μάρμαρου του 
ιδίου χρώματος. Στις διαμορφώσεις των πλατειών τοποθετούνται επιπλέον και φιλέτα 
μαρμάρου λευκού χρώματος.  

• Στις Ζώνες Στάθμευσης Τροχοφόρων, καθώς επίσης και στα σημεία εισόδου των ιδιωτικών 
χώρων στάθμευσης, προτείνεται η δημιουργία δαπέδου με εναλλαγή σκληρών υλικών και 
χώματος με σπόρους ανά 6εκ με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη χλόης.  

• Στην επιφάνεια με τους πίδακες στην πλατεία Ελευθέριας καθώς και στον ανοικτό χώρο στη 
συμβολή των οδών Σοφούλη – Σπετσών προτείνεται η διαμόρφωση χυτού δαπέδου 
γαρμπιλοδέματος με χρωματιστές ψηφίδες.  

• Στην Λεωφόρο Μεσογειών προτείνεται αντίστοιχη δαπεδόστρωση από χυτό δάπεδο σε δύο 
τόνους γαρμπιλοδέματος με ψηφίδες και εμφανείς αρμούς σε κάναβο.  

 
 

 

 

2.6 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2.6.1 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ  

Προτείνονται δύο τύποι καθιστικών. 

• Γραμμικά  μονολιθικά καθιστικά από σκυρόδεμα (ή επένδυση φυσικής πέτρας) με σκοτία 
στην βάση τους όπου τοποθετείται κρυφός γραμμικός φωτισμός. Τα καθιστικά αυτά 
χρησιμοποιούνται στους δρόμους ηπίας κυκλοφορίας και αποτελούν μέρος της αστικής 
επίπλωσης των πλατειών. 
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Στοιχεία αστικού εξοπλισμού 
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• Συνθέτης γεωμετρίας ξύλινα καθιστικά προτείνονται στην πλατεία Ελευθερίας και την 
πλατεία Ηρώων. Πρόκειται για καθιστικά δύο ή τριών επίπεδων τα οποία επιτρέπουν την 
ανάπαυση του σώματος με διαφορετικούς τρόπους και ενθαρρύνουν το παιχνίδι. Επιπλέον 
στα καθιστικά αυτά δημιουργείται χώρος για τη φύτευση υψηλών δέντρων.  

2.6.2 ΣΚΙΑΣΤΡΑ 

Στην πλατεία Ελευθερίας προτείνεται κατασκευή μεταλλικών σκιάστρων. Πρόκειται για μονάδες 3 Χ 
4μ οι οποίες συνθέτουν ένα ευρύτερο σύνολο ανάλογα με τον τρόπο που διατάσσονται στον χώρο. 
Οι οριζόντιες επιφάνειες σκίασης αποτελούνται από μεταλλικό ή φυσικό ύφασμα αντοχής σε 
τμήματα φάρδους 90 εκ. 

Επιπλέον έχουν προβλεφθεί θέσεις με τον απαιτούμενο ρυθμό επανάληψης για τα παρακάτω 
στοιχεία: στάθμευση ποδηλάτων, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, κρήνες, σημεία 
ενημέρωσης QR. 

 

2.7 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Κύριος στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση του μικροκλίματος στην περιοχή μελέτης και ο 
περιορισμός των φαινομένων θερμικής νησίδας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η αύξηση των 
μαλακών επιφανειών και η ενίσχυση των υψηλών φυτεύσεων. Ακόμη προτείνεται η διαμόρφωση 
εκτεταμένων επιφανειών στις οποίες εναλλάσσονται ζώνες κυβολίθου με στενές ζώνες χώματος που 
περιέχουν σπόρους φύτευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιλογές, η συνολική πρόταση διαμόρφωσης τόσο της νέας 
δαπεδόστρωσης όσο και των φυτεύσεων στοχεύει στην βελτίωση του μικροκλίματος του χώρου. Η 
οργάνωση των υψηλών και χαμηλών φυτεύσεων αποτελεί βασικό συνθετικό εργαλείο το οποίο 
καθορίζει το ύφος του σχεδιασμού και τη νέα ταυτότητα του.  

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται: 

• Η διατήρηση του μεγαλύτερου αριθμού υψηλών δέντρων και ειδικότερα των πεύκων στις 
πλατείες και σε άλλα σημεία της πρότασης. 

• Η μεταφύτευση των περισσοτέρων χαμηλών δέντρων, κυρίως νεραντζιών, στους δρόμους 
ηπίας κυκλοφορίας σύμφωνα με την νέα διάταξη.  

• Η ενίσχυση της υφιστάμενης δενδροφυτεύσης  με νέα δέντρα με κύριο στόχο την επαρκή 
σκίαση κατά την κίνηση - στάση των πεζών τους θερμούς μήνες. Επιδιώκεται ακόμη η 
μεταμόρφωση του δημόσιου χώρου ανάλογα με τις εποχές και η απόδοση ιδιαίτερης 
αστικής ταυτότητας σε συγκεκριμένα σημεία, όπως στον ανοικτό χώρο στη συμβολή των 
οδών Σοφούλη και Σπετσών.  

• Η οργάνωση χαμηλών φυτεύσεων σε γραμμικά παρτέρια τα οποία μετατοπίζονται κατά 
πλάτος και διακόπτονται όπου είναι απαραίτητο ώστε να μην παρεμποδίζονται οι 
εγκάρσιες κινήσεις.  

Πιο συγκεκριμένα γίνονται οι παρακάτω επιλογές: 

2.7.1 ΥΨΗΛΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας – woonerfs προτείνεται η φύτευση φυλλοβολών δέντρων στα όρια 
και εκατέρωθεν της ζώνης κίνησης τροχοφόρων και σε απόσταση από τις περιφράξεις των 
ιδιοκτησιών. Επιλέγονται: 
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Υψηλά δένδρα μέγιστου ύψους 10μ και πλάτους κώμης 5-6μ τα οποία τοποθετούνται ανά 6μ: Τιλιά, 
Ψευδακακία, Μελιά.  

Χαμηλά δέντρα μέγιστου ύψους 5 μ και πλάτους κώμης 4μ τα οποία τοποθετούνται ανά 4-5μ: 
Νεραντζιά, Κουτσουπιά, Αμυγδαλιά, Προύνος.  

 

 

 

Η εναλλαγή υψηλών – χαμηλών δέντρων ακολουθεί την οργάνωση των βασικών Ζωνών Στάθμευσης 
Τροχοφόρων και Άνεσης Πεζών. Βασική αρχή της πρότασης είναι η εναλλαγή των προτεινόμενων 
ανά κατηγορία δέντρων κατά μήκος των αξόνων με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται ένα 
ενδιαφέρον χρωματικό περιβάλλον ανάλογα με την εποχή.  

Στην περίπτωση των συμβατικών οδών ήπιας κυκλοφορίας, οπού διατηρούνται οι περισσότερες 
θέσεις στάθμευσης, επιλέγονται: 

Υψηλά δέντρα: Τιλιά, Ψευδακακία, Μελιά.     

Με δεδομένη την επιλογή διατήρησης των περισσότερων θέσεων στάθμευσης προτείνεται η 
φύτευση υψηλών δέντρων ανά περίπου 12- 15μ μεταξύ των θέσεων στάθμευσης, δηλαδή ανά δύο 
ή τρεις θέσεις.  
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Στη Λεωφόρο Μεσογείων προτείνεται η φύτευση υψηλών δέντρων ( Πλατάνι)  στα όρια του δρόμου 
με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου φυσικού ‘φράγματος’. Η δενδροφύτευση εντάσσεται σε 
συνεχή ζώνη χαμηλής φύτευσης η οποία διακόπτεται στις είσοδούς στάθμευσης των επιχειρήσεων 
κατά μήκος του μετώπου. Με τη χειρονομία αυτή αφενός δημιουργείται ένα συνεχές ‘πράσινο’ 
μέτωπο μπροστά και σε απόσταση από τα μέτωπα των κτηρίων και αφετέρου οργανώνεται μια 
‘προστατευμένη’ ζώνη κίνησης πεζών. Επιπλέον προτείνεται η δυνατότητα επέκτασης του 
συγκεκριμένου σχεδίου και των φυτεύσεων και στις πρασιές των ιδιοκτησιών, μεγάλος αριθμός των 
οποίων χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης.  

2.7.2 ΧΑΜΗΛΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Προτείνονται γραμμικά παρτέρια με αρωματικά φυτά, λουλούδια και θάμνους. Συγκεκριμένα 
επιλέγονται: λεβάντα, μυρτιά, άκανθος, λιππιά. 

Οι ζώνες αυτές, σε αντίθεση με τα εκτεταμένα παρτέρια που δημιουργούν άβατες περιοχές 
τοποθετούνται με ρυθμό τέτοιο ώστε να μην διακόπτουν τις εγκάρσιες κίνησες. Η διάταξη τους σε 
παραλληλία με τις χαράξεις της δαπεδόστρωσης, τα καθιστικά και τις φυτεύσεις  αποτελεί βασική 
συνθετική αρχή της πρότασης. 

 

2.8 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Η πρόταση για τον φωτισμό περιλαμβάνει δύο είδη:  

2.8.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο λειτουργικός φωτισμός στις οδούς ηπίας κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται με ιστία που 
τοποθετούνται ανά 15 μ. Tα προτεινόμενα ιστία περιλαμβάνουν δύο φωτιστικά σώματα σε 
διαφορετικό ύψος τα οποία εξασφαλίζουν την επιθυμητή κάθε φορά στάθμη φωτισμού. Το 
υψηλότερα τοποθετημένο σώμα (στα 6μ) στρέφεται προς τη Ζώνη Κίνησης Τροχοφόρων ενώ το 
χαμηλότερο (στα 4μ) κατευθύνεται προς τη Ζώνη Άνεσης Πεζών. 

Στα τμήματα των πλατειών που περιλαμβάνουν υψηλή φύτευση προτείνεται η αξιοποίηση των 
υψηλών φυτεύσεων προκειμένου να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα. Τοποθετούνται φωτιστικά 
ιστία παρόμοια με αυτά των οδών ηπίας κυκλοφορίας. Καθώς επίσης και μικρά αναρτημένα 
φωτιστικά σώματα επί των σκίαστρων εστίασης, αλλά και γραμμικά φωτιστικά στον σκελετό 
οροφής τους Τα σκίαστρα λειτουργούν με τον τρόπο αυτό ως αυτόνομες περιοχές φωτισμού. 

2.8.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Προτείνεται διακοσμητικός φωτισμός στις σκότιες των γραμμικών καθιστικών τα οποία 
τοποθετούνται τόσο στις οδούς όσο και στις πλατείες. Στην πλατεία Ελευθέριας προτείνεται κρυφός 
φωτισμός στις σκότιές των αναβαθμών περιμετρικά της περιοχής με τους πίδακες. Αντίστοιχα στην 
πλατεία Ηρώων τοποθετείται κρυφός φωτισμός στη βάση των γραμμικών πάγκων καθιστικού. 
Επίσης φωτίζονται οι υδάτινες επιφάνειες. 

Τέλος, στη Ζώνη Κίνησης Τροχοφόρων, η οποία διαμορφώνεται ως μωσαϊκό δάπεδο αποτελούμενο 
από κυβόλιθους διαφορετικών χρωματισμών, προτείνεται η τοποθέτηση ενδοδαπέδιων φωτιστικών 
διαστάσεων 10Χ10 -στο μέγεθος δηλαδή ενός τυπικού κυβόλιθου- σε αναλογία περίπου ενός 
τεμαχίου ανά 4τμ.  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

3.1 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 

3.1.1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ - Η πλατεία του Νερού 

Η πλατεία Λαμπράκη αποτελεί σήμερα κυρίως χώρο πράσινου ενώ διαθέτει πλούσια υδροφορία με 
υπόγεια γεώτρηση και δεξαμενή. Ο επανασχεδιασμός της στοχεύει στην ανάδειξη του στοιχείου του 
νερού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαμόρφωσης τριών υδάτινων επιφανειών (ανακυκλωμένου 
νερού). Η χωροθέτηση και γεωμετρία των επιφανειών αυτών, μεταξύ των υφιστάμενων δέντρων και 
της περιμέτρου της επιφάνειας χώματος, επιτρέπει τη δημιουργία τριών υποπεριοχών στάσης. Το 
όριο της χωμάτινης επιφάνειας επανασχεδιάζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται αντιληπτό ως ένα 
μεγάλο κεντρικό σκάμμα με ακανόνιστα όρια που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα δέντρα, τα 
γραμμικά καθιστικά και τα στοιχεία παιχνιδιού. Περιμετρικά της χωμάτινης επιφάνειας προτείνεται 
η φύτευση νέων δέντρων σε συνέχεια με τις δεντροστοιχίες των περιμετρικών οδών.  
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3.1.2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Η ψυχή της πόλης  

Η πλατεία Ελευθέριας βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής μελέτης και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε 
έκταση δημόσιο χώρο της. Στα ισόγεια των κτιρίων που την περιβάλλουν φιλοξενούνται λειτουργίες 
εστίασης. Στο προτεινόμενο σχέδιο η πλατεία είναι διηρημένη σε δυο ισότιμα σε έκταση τμήματα. 
Αφενός μεν στον  χώρο της υφιστάμενης παιδικής χαράς κάτω από τα υψηλά πεύκα, ο οποίος 
αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου πευκώνα που απόκτησε χρήση πλατείας κατά την δεκαετία του 
1960. Και αφετέρου στην επιφάνεια σκληρού εδάφους της πλατείας που οφείλει να αναδειχθεί ως 
κεντρικός τόπος αναψυχής και εκτόνωσης της περιοχής. Ο επανασχεδιασμός της συνολικής 
επιφάνειας της πλατείας στοχεύει στην διαμόρφωση ενός δημοσίου χώρου ικανού να φιλοξενήσει 
μια πληθώρα δράσεων προσκαλώντας όλες τις ηλικιακές ομάδες.  
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Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:  

• Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων του μαλακού δαπέδου που φιλοξενεί την παιδική 
χαρά, η οποία διατηρείται στην υφιστάμενη διάταξη της. 

• Η διαμόρφωση μιας ενιαίας, ελεύθερης από κατασκευές, επιφάνειας δημόσιου χώρου η 
οποία περιλαμβάνει ένα υποβαθμισμένο κατά δύο σκαλιά ορθογώνιο τμήμα. Στο τμήμα 
αυτό εντάσσονται, στα σημεία ενός νοητού κανάβου, πίδακες νερού, η λειτουργία των 
οποίων προσκαλεί το παιχνίδι των παιδιών κατά τους θερμούς μήνες και ταυτόχρονα 
συμβάλει στη βιοκλιματική λειτουργία του χώρου. Τα σκαλιά στην περίμετρο λειτουργούν 
και ως καθιστικά για την ξεκούραση των παιδιών.  

• Η διαμόρφωση δύο σκιάστρων εκατέρωθεν της υποβαθμισμένης πλατείας. Τα σκίαστρα 
οριοθετούν τον χώρο της πλατείας λειτουργώντας ως τοπόσημα, ενώ ταυτόχρονα 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τα καταστήματα εστίασης που περιβάλλουν την 
πλατεία.  

• Τον σχεδιασμό ειδικών εκτεταμένων σε μήκος ξύλινων καθιστικών - δενδροδόχων δύο 
επίπεδων οι οποίες χωροθετούνται στα όρια της ζώνης κίνησης τροχοφόρων δυτικά της 
πλατείας και παράλληλα με την μακρά πλευρά της υποβαθμισμένης επιφάνειας με τους 
πίδακες.  

• Η μεταφορά του υφιστάμενου περιπτέρου σε άλλο σημείο της πλατείας και περιορισμό 
της έκτασης που καταλαμβάνει (σύμφωνα με την νομοθεσία)  

3.1.3 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ - ΣΠΕΤΣΩΝ – Ο Αμυγδαλεώνας   

Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας υπήρχε στο παρελθόν αμυγδαλεώνας ο οποίος 
αποτελούσε τόπο εκδρομικών εξορμήσεων των Αθηναίων. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, 
προτείνεται η διαμόρφωση ενός κήπου με αμυγδαλιές που περιβάλλουν έναν χώρο εκτόνωσης και 
αναψυχής με μικρή κυκλική επιφάνεια νερού, ημικυκλικά καθιστικά και σημειακά παιχνίδια.  
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3.1.4 ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΕΩΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ) 

Προτείνεται ο επανασχεδιασμός της εισόδου στην περιοχή μελέτης από την οδό Ολυμπιονικών 
ώστε να σημαίνεται η περιοχή εκκίνησης της ανάπλασης. Συγκεκριμένα προτείνεται η επέκταση της 
δαπεδόστρωσης της πρότασης σε τμήματα της οδού Ολυμπιονικών εκατέρωθεν της συμβολής της 
με την οδό Παλαμά, η μεταφορά του περιπτερού και, τέλος, η εισαγωγή στοιχείων υψηλής και 
χαμηλής φύτευσης. 

Προτείνεται η συνολική αναδιαμόρφωση της Κωστή Παλαμά σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Πιο 
συγκεκριμένα προβλέπεται η επέκταση του δικτύου woonerf και στα τμήματα από την οδό 
Ολυμπιακών έως την οδό Μαντζάρου καθώς επίσης και από την οδό Θεμιστοκλέους έως την 25ης 
Μαρτίου. Από την οδό Μαντζάρου έως την οδό Τερτσέτη ο οδός διαμορφώνεται ως woonerf. Η 
οδός Κωστή Παλαμά έχει πλάτος 12μ και περιλαμβάνει τις εξής ζώνες: ΖΚΤ, ΖΚΠ από τη μία πλευρά 
του δρόμου, ΖΑΠ και ΖΚΤ. Οι δύο τελευταίες Ζώνες (ΖΑΠ και ΖΣΤ) εναλλάσσονται εκατέρωθεν του 
άξονα της οδού. Αντίστοιχα, οι νέες επεκτάσεις της οδού διαμορφώνονται ως συμβατικές οδοί 
ήπιας κυκλοφορίας. 

Σε όλο το μήκος της οδού προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών, καθώς επίσης και 
μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών. Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση γραμμικών πάγκων 
καθιστικού και χαμηλών αρωματικών φυτεύσεων. 

3.2 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2 

3.2.1 ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (ΑΠΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ) 

(Βλ. περιγραφή της οδού στο 3.1.4) 
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3.2.2 ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 

Η οδός Σοφούλη διαμορφώνεται ως οδός ήπιας κυκλοφορίας – woonerf σύμφωνα με παλαιότερη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η οδός Σοφούλη έχει πλάτος 10μ και περιλαμβάνει τις εξής ζώνες: ΖΚΤ, ΖΚΠ από τη μία πλευρά του 
δρόμου, ΖΑΠ και ΖΣΤ. Οι δύο τελευταίες Ζώνες (ΖΑΠ και ΖΣΤ) εναλλάσσονται εκατέρωθεν του άξονα 
της οδού. 

Σε όλο το μήκος της οδού προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών, καθώς επίσης και 
μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών. Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση γραμμικών πάγκων 
καθιστικού και χαμηλών αρωματικών φυτεύσεων. 

3.3 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3 

3.3.1 ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ - Η γραμμική πλατεία 

Η υφιστάμενη διαμόρφωση της πλατείας Ηρώων χαρακτηρίζεται από το επίμηκες σχήμα, τις υψηλές 
φυτεύσεις και τη λειτουργία της παιδικής χαράς. Σημαντικό μέρος του δημοσίου χώρου 
καταλαμβάνεται από ένα περίπτερο. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός έχει 
ως αφετηρία τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μαλακών και δαπεδόστρωτων περιοχών. Στη νέα 
διάταξη της η πλατεία Ηρώων επιμερίζεται σε δύο βασικές περιοχές: την πλατεία και τον παιδικό 
κήπο. Η συνθετική ενοποίηση τους επιτυγχάνεται με τη δημιουργία επάλληλων γραμμικών 
στοιχείων στάσης και χαμηλής φύτευσης, τα οποία αναδεικνύουν το επίμηκες σχήμα του αστικού 
κενού. Όλα τα υφιστάμενα υψηλά δέντρα διατηρούνται στις θέσεις τους. Ταυτόχρονα προτείνεται η 
μεταφύτευση όλων των υφιστάμενων νερατζιών σε γραμμικές δεντροστοιχίες. Η συγκεκριμένη 
διάταξη εναρμονίζεται απολύτως με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπλασης των δρόμων ήπιας 
κυκλοφορίας. Δύο γραμμικά υδάτινα στοιχεία οριοθετούν το κύριο μέρος της πλατείας. Στον κήπο, 
αντί για την εγκατάσταση συμβατικών παιγνιδιών, προτείνεται η δημιουργία τρισδιάστατων 
κατασκευών οι οποίες προσαρμόζονται στο ευρύτερο σχέδιο της διαμόρφωσης. Στο ανατολικό άκρο 
της διαμόρφωσης προτείνεται ο περιορισμός της έκτασης που καταλαμβάνει το περίπτερο και η 
δημιουργία ενός πολυεπίπεδου ξύλινου πάγκου ανάπαυσης - παιγνιδιού. 

3.3.2 ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΑΠΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’) 

Προτείνεται η συνολική αναδιαμόρφωση της Ρήγα Φεραίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Πιο 
συγκεκριμένα προβλέπεται η επέκταση του δικτύου woonerf και στα τμήματα από την οδό 25ης 
Μαρτίου έως την οδό Παπαφλέσσα καθώς επίσης και από την οδό Μπουμπουλίνας έως την 
Μεσογείων. Από την οδό Παπαφλέσσα έως την οδό Μπουμπουλίνας ο οδός διαμορφώνεται ως 
woonerf. Η οδός Ρήγα Φεραίου έχει πλάτος 12μ και περιλαμβάνει τις εξής ζώνες: ΖΚΤ, ΖΚΠ και από 
τις δύο πλευρές του δρόμου, ΖΑΠ και ΖΣΤ. Οι δύο τελευταίες Ζώνες (ΖΑΠ και ΖΣΤ) εναλλάσσονται 
εκατέρωθεν του άξονα της οδού. Αντίστοιχα, οι νέες επεκτάσεις της οδού διαμορφώνονται ως 
συμβατικές οδοί ήπιας κυκλοφορίας. 

Σε όλο το μήκος της οδού προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών, καθώς επίσης και 
μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών. Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση γραμμικών πάγκων 
καθιστικού και χαμηλών αρωματικών φυτεύσεων. 

3.3.3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΑΠΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ) 

Η οδός Αθανασίου Διάκου αναδιαμορφώνεται ως woonerf και ακολουθεί τις συνθετικές αρχές του 
ευρύτερου σχεδίου της πλατείας Ηρώων 1821. 

3.3.4 ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ (ΑΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΞΑΝΘΟΥ) 
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Η οδός Π. Γρηγορίου Ε’ έχει εξαιρετικά περιορισμένο πλάτος (4 και 7.50μ) το οποίο επιτρέπει μόνο 
την οργάνωση ΖΚΤ και ΖΣΤ. Κατά τα άλλα προτείνεται η ανακατασκευή του δρόμου με τα ίδια υλικά 
ώστε να διατηρηθεί ενιαίο ύφος στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. 

3.3.5 ΞΑΝΘΟΥ (ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) 

Η οδός Ξάνθου διαμορφώνεται ως συμβατικός δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

Σε όλο το μήκος της οδού προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών, καθώς επίσης και 
μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών.  

3.4 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 4 

3.4.1 ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΤ 165, 166 ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΙΤΣΗ) 

Ο χαρακτήρας του δημοσίου χώρου του ιδιαίτερα φορτισμένου οδικού άξονα της Λ. Μεσογείων 
αντιμετωπίζεται κυρίως  με την εισαγωγή ενός ‘φράγματος’  υψηλής συνεχούς φύτευσης. 
Αντίστοιχα στο επίπεδο του δαπέδου δημιουργείται μια φαρδιά ζώνη χαμηλής φύτευσης η οποία 
διακόπτεται μόνο στα σημεία πρόσβασης των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης των επιχειρήσεων κατά 
μήκος του μετώπου. Με την χειρονομία αυτή αφενός δημιουργείται ένα συνεχές πράσινο μέτωπο 
από πλατάνια και αφετέρου οργανώνεται μια προστατευμένη και φιλόξενη ζώνη κίνησης πεζών.  

Προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης συμβατικής πλακόστρωσης των πεζοδρομίων σε 
αναφορά με την τυπολογία σχεδιασμού και τα υλικά δαπεδόστρωσης της συνολικής πρότασης, 
λαμβάνοντας υπόψιν την κλίμακα και τον χαρακτήρα της λεωφόρου. Οι παραπάνω χειρονομίες 
έχουν σαν στόχο να ‘σημάνουν’ το τμήμα αυτό της Λεωφόρου που συνδέεται άμεσα με το δίκτυο 
οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Ψυχικού. Επιπλέον προτείνεται η δυνατότητα επέκτασης του 
σχεδιασμού και στις πρασιές των ιδιοκτησιών σε συνεργασία του Δήμου με τους ιδιοκτήτες. 

Τέλος, κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατόδρομου 
σύμφωνα με το υφιστάμενο Ρυθμιστικό σχέδιο. 

3.4.2 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΙΤΣΗ (ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) 

Η οδός Παρίτση διαμορφώνεται ως συμβατικός δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

Σε όλο το μήκος της οδού προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών με υψηλές φυτεύσεις, 
καθώς επίσης και μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών.  

3.5 ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5 

3.5.1 ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΟΤ 166, 173, 174) 

(Βλ. περιγραφή της οδού στο 3.4.1) 

3.5.2 ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) 

(Βλ. περιγραφή της οδού στο 3.3.2) 

3.5.3 ΟΔΟΙ ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) 

Οι οδοί Ξάνθου και Τζαβέλλα διαμορφώνονται ως συμβατικοί δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. 

Σε όλο το μήκος των οδών προτείνεται η δημιουργία νέων δεντροστοιχιών, καθώς επίσης και 
μεταφυτεύσεις των υφιστάμενων νερατζιών.  
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ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ

ΟΔΟΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ / ΟΔΟΙ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ανάκτηση Σχέσης Αστικού - Φυσικού Περιβάλλοντος
Η πρόταση στοχεύει στην ανάκτηση της σχέσης των κάτοικων με τα ιδιαίτερα φυσικά και ιστορικά 
χαρακτηριστικά του τόπου ορισμένα εκ των οποίων είναι κρυμμένα ενώ αλλά έχουν χαθεί. Η πλούσια 
υδροφορία του υπεδάφους, το ίχνος του Αδριάνειου υδραγωγείου επί της 25ης Μάρτιου, η ύπαρξη στο 
παρελθόν ενός ευρύτερου αμυγδαλεώνα, παράλληλα με την ανάγκη επανάκτησης της σχέσης με το 
φυσικό έδαφος, αποτέλεσαν σημαντικό υπόβαθρο για τη συγκρότηση των κύριων συνθετικών αρχών.
Ανάκτηση Κοινωνικών Σχέσεων
Στην πρόταση αναγνωρίζεται η κομβική σημασία των τριών πλατειών, ιδιαίτερα της πλατείας Ελευθέριας, ως 
τόπων εκτόνωσης και συνεύρεσής όλων των ηλικιακών ομάδων. Παράλληλα ο επανασχεδιασμός των οδών 
ήπιας κυκλοφορίας, όχι μόνο ως ελκυστικών διαδρομών περιπάτου αλλά και ως εν δυνάμει τόπων στάσης 
και παιχνιδιού, κρίθηκε ως αποφασιστικής σημασίας για την ανάκτηση - υποστήριξη της κοινωνικής ζωής.
Ανάκτηση Αντιληπτικής Συνοχής και Ταυτότητας 
Η πρόταση επιδιώκει την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μέσα από τον προσδιορισμό προδιαγραφών 
και τυπολογιών επιλύσεων ικανών να εφαρμοστούν τόσο στο υφιστάμενο δίκτυο όσο και στη μελλοντική 
επέκταση του σε άλλες περιοχές  του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Στην κατεύθυνση αυτή βασικό στόχο 
αποτέλεσε η συγκρότηση αναγνωρίσιμης ταυτότητας με αντιληπτική συνέχεια και συνοχή, καθώς επίσης 
και η οργάνωση της ανάλογης ‘εργαλειοθήκης’ (υλικών, στοιχείων εξοπλισμού, φωτισμού, φύτευσης 
κά) που την υποστηρίζει. Με πρόθεση τη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης, οι συνθετικές αρχές της πρότασης στοχεύουν σε μια  ηπία, προσαρμόσιμη 
και κατά το δυνατόν οικονομική επίλυση χωρίς σχεδιαστικές εκζητήσεις  που θα δυσκολεύαν την 
κατασκευή κατά την εφαρμογή της και θα ανέτρεπαν ριζικά τον υφιστάμενο χαρακτήρα της περιοχής. 

Ρ Ο Ε Σ
Ε Π Α Λ Λ Η Λ Ε Σ

Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η  Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ - ΣΠΕΤΣΩΝ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250

Β

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η πλατεία Λαμπράκη αποτελεί σήμερα κυρίως χώρο πράσινου 
ενώ διαθέτει πλούσια υδροφορία με υπόγεια γεώτρηση και 
δεξαμενή. Ο επανασχεδιασμός της στοχεύει στην ανάδειξη 
του στοιχείου του νερού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
διαμόρφωσης τριών υδάτινων επιφανειών (ανακυκλωμένου 
νερού). Η χωροθέτηση και γεωμετρία των επιφανειών 
αυτών, μεταξύ των υφιστάμενων δέντρων και της περιμέτρου 
της επιφάνειας χώματος, επιτρέπει τη δημιουργία τριών 
υποπεριοχών στάσης. Το όριο της χωμάτινης επιφάνειας 
επανασχεδιάζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται αντιληπτό 
ως ένα μεγάλο κεντρικό σκάμμα με ακανόνιστα όρια που 
περιλαμβάνει τα υφιστάμενα δέντρα, τα γραμμικά καθιστικά 
και τα στοιχεία παιχνιδιού. Περιμετρικά της χωμάτινης 
επιφάνειας προτείνεται η φύτευση νέων δέντρων σε 
συνέχεια με τις δεντροστοιχίες των περιμετρικών οδών.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πλατεία Ελευθέριας βρίσκεται στον πυρήνα της περιοχής 
μελέτης και αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση δημόσιο 
χώρο της. Στα ισόγεια των κτιρίων που την περιβάλλουν 
φιλοξενούνται λειτουργίες εστίασης. Στο προτεινόμενο 
σχέδιο η πλατεία είναι διηρημένη σε δυο ισότιμα σε έκταση 
τμήματα. Αφενός μεν στον  χώρο της υφιστάμενης παιδικής 
χαράς κάτω από τα υψηλά πεύκα, ο οποίος αποτελεί μέρος 
ενός εκτεταμένου πευκώνα που απόκτησε χρήση πλατείας 
κατά την δεκαετία του 1960. Και αφετέρου στην επιφάνεια 
σκληρού εδάφους της πλατείας που οφείλει να αναδειχθεί 
ως κεντρικός τόπος αναψυχής και εκτόνωσης της περιοχής. 
Ο επανασχεδιασμός της συνολικής επιφάνειας της πλατείας 
στοχεύει στην διαμόρφωση ενός δημοσίου χώρου ικανού να 
φιλοξενήσει μια πληθώρα δράσεων προσκαλώντας όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ 
 Ο ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ

Στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας υπήρχε 
στο παρελθόν αμυγδαλεώνας ο οποίος αποτελούσε τόπο 
εκδρομικών εξορμήσεων των Αθηναίων. Σε ανάμνηση αυτού 
του γεγονότος, προτείνεται η διαμόρφωση ενός κήπου με 
αμυγδαλιές που περιβάλλουν έναν χώρο εκτόνωσης και 
αναψυχής με μικρή κυκλική επιφάνεια νερού, ημικυκλικά 
καθιστικά και σημειακά παιχνίδια.
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ΟΔΟΣ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΜΕΧΡΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΜΕΧΡΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250
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ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΟΔΟΣ K. ΠΑΛΑΜΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΙΣΤΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑ 10 -15 μ.)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΨΗΛΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

ΝΕΡΟ

ΚΡΗΝΗ

12 ΜΕΤΡΑ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ - ΜΩΣΑΪΚΟ
ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 
ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΖΩΝΗ ΑΝΕΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΧΛΟΗ
ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΙ GARAGE

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΨΗΦΙΔΕΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -  WOONERFS

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΥΛΙΚΑ 

10 ΜΕΤΡΑ

G

8 ΜΕΤΡΑ

G ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ GARAGE

ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ

G

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ - ΣΠΕΤΣΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΧΩΜΑ

ΝΕΡΟ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
 ΧΩΜΑ- ΝΕΡΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η πρόταση σχεδιασμού των τριών πλατειών και του 
μικρού ανοικτού χώρου καθορίζεται από τη θέση 
τους στη πόλη, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, 
τις λειτουργίες των ισογείων των κτηρίων που τις 
περιβάλλουν  καθώς  και την υφιστάμενη φύτευση τους.  
Κοινά χαρακτηριστικά τους αποτελούν:

1. Η διαλεκτική σκληρών - μαλακών επιφανειών με  
απόδοση   σημαντικού τμήματος της επιφάνειας τους στο 
φυσικό χώμα

2. Η εισαγωγή στοιχείων νερού : πίδακας, κανάλι , 
επιφάνεια ( σημείο, γραμμή επίπεδο)

3. Η εισαγωγή ή αναδιοργάνωση στοιχείων - 
κατασκευών  παιχνιδιού

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 100 x 40 εκ. 
ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 50 x 10 εκ.

ΠΕΥΚΟ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ)

ΔΕΝΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 6,5 - 8 μ. :ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ - ΤΙΛΙΑ

ΔΕΝΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 3,5 - 4,5 μ. : ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ - ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΔΕΝΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 6,5 - 8 μ. : ΜΕΛΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ 
10 x 10 εκ.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ GARAGE

ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑ

ΧΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ 10 x 10 εκ.) ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΥΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
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ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 
ΜΕΧΡΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 

ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 
ΜΕΧΡΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821
Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΩΝΕΣ ΑΞΟΝΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - WOONERFS

ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (ΖΚΤ)

ΖΩΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (ΖΣΤ)

ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΖΚΠ)

ΖΩΝΗ ΑΝΕΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΖΑΠ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821

Η υφιστάμενη διαμόρφωση της πλατείας Ηρώων χαρακτηρίζεται από το 
επίμηκες σχήμα, τις υψηλές φυτεύσεις και τη λειτουργία της παιδικής 
χαράς. Σημαντικό μέρος του δημοσίου χώρου καταλαμβάνεται από ένα 
περίπτερο. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός 
έχει ως αφετηρία τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μαλακών και 
δαπεδόστρωτων περιοχών. 

Στη νέα διάταξη της η πλατεία Ηρώων επιμερίζεται σε δύο βασικές 
περιοχές: την πλατεία και τον παιδικό κήπο. Η συνθετική ενοποίηση τους 
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία επάλληλων γραμμικών στοιχείων στάσης 
και χαμηλής φύτευσης, τα οποία αναδεικνύουν το επίμηκες σχήμα του 
αστικού κενού. Όλα τα υφιστάμενα υψηλά δέντρα διατηρούνται στις θέσεις 
τους. Ταυτόχρονα προτείνεται η μεταφύτευση όλων των υφιστάμενων 
νεραντζιών σε γραμμικές δεντροστοιχίες. 

Η συγκεκριμένη διάταξη εναρμονίζεται απολύτως με το προτεινόμενο 
σχέδιο ανάπλασης των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. Δύο γραμμικά 
υδάτινα στοιχεία οριοθετούν το κύριο μέρος της πλατείας. Στον κήπο, αντί 
για την εγκατάσταση συμβατικών παιγνιδιών, προτείνεται η δημιουργία 
τρισδιάστατων κατασκευών οι οποίες προσαρμόζονται στο ευρύτερο σχέδιο 
της διαμόρφωσης. Στο ανατολικό άκρο της διαμόρφωσης προτείνεται ο 
περιορισμός της έκτασης που καταλαμβάνει το περίπτερο και η δημιουργία 
ενός πολυεπίπεδου ξύλινου πάγκου ανάπαυσης - παιγνιδιού.
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ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΛΙΑΠΛΑΤΑΝΟΣΠΕΥΚΟ ΤΙΛΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΠΡΟΥΝΟΣΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΑΚΑΚΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

ΛΕΒΑΝΤΑΘΥΜΑΡΙΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΒΕΡΒΕΡΙΔΑΒΑΛΕΡΙΑΝΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 250
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Ο χαρακτήρας του δημοσίου χώρου του ιδιαίτερα φορτισμένου οδικού 
άξονα της Λ. Μεσογείων αντιμετωπίζεται κυρίως  με την εισαγωγή ενός 
‘φράγματος’  υψηλής συνεχούς φύτευσης. Αντίστοιχα στο επίπεδο του 
δαπέδου δημιουργείται μια φαρδιά ζώνη χαμηλής φύτευσης η οποία 
διακόπτεται μόνο στα σημεία πρόσβασης των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης 
των επιχειρήσεων κατά μήκος του μετώπου. Με την χειρονομία αυτή αφενός 
δημιουργείται ένα συνεχές πράσινο μέτωπο από πλατάνια και αφετέρου 
οργανώνεται μια προστατευμένη και φιλόξενη ζώνη κίνησης πεζών. 

Προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης συμβατικής πλακόστρωσης 
των πεζοδρομίων σε αναφορά με την τυπολογία σχεδιασμού και τα υλικά 
δαπεδόστρωσης της συνολικής πρότασης, λαμβάνοντας υπόψιν την κλίμακα 
και τον χαρακτήρα της λεωφόρου. Οι παραπάνω χειρονομίες έχουν σαν στόχο 
να ‘σημάνουν’ το τμήμα αυτό της Λεωφόρου που συνδέεται άμεσα με το 
δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Ψυχικού. Επιπλέον προτείνεται η 
δυνατότητα επέκτασης του σχεδιασμού και στις πρασιές των ιδιοκτησιών σε 
συνεργασία του Δήμου με τους ιδιοκτήτες.

Τέλος, κατά μήκος της Λεωφόρου Μεσογείων προβλέπεται η δημιουργία 
ποδηλατόδρομου σύμφωνα με το υφιστάμενο Ρυθμιστικό σχέδιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΡΗΝΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

ΠΙΔΑΚΕΣ ΝΕΡΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΙΝΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ
2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΥΒΟΛΙΘΟ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΙΣΤΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΑΝΑ 10-15 μ.)

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - WOONERF
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ I

ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - WOONERF
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ II

ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 5 ΕΤΗ 

Β ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 10 ΕΤΗ (ΠΡΟΤΑΣΗ)

ΗΠΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Βασική παραδοχή της πρότασης είναι η σταδιακή μετατροπή της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης σε θύλακα ήπιας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από 
το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται καταρχήν η άμεση υλοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων και στη συνέχεια η επέκταση του δικτύου ήπιας κυκλοφορίας στο σύνολο της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση -σε ορίζοντα πενταετίας- προτείνεται:

1. Η υλοποίηση της ήδη εγκεκριμένης από το 2017 μετατροπής της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
2. Η υλοποίηση του προβλεπόμενου από το Ρυθμιστικό σχέδιο ποδηλατόδρομου κατά μήκος των οδών 25ης Μαρτίου, Δημοκρατίας και Μεσογείων.
3. Η δημιουργία κυκλικής διαδρομής δημοτικής συγκοινωνίας κατά μήκος των οδών 25ης Μαρτίου, Ξάνθου, Μεσογείων, Δημοκρατίας.
4. Η υλοποίηση του επανασχεδιασμού των τριών πλατειών και του ανοικτού χώρου Σοφούλη - Σπετσών

Σε δεύτερη φάση -σε ορίζοντα δεκαετίας- προτείνεται:

1. Η μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας του συνολικού άξονα σύνδεσης των Λεωφόρων Κηφισιάς – Μεσογείων, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το 
μήκος των οδών Παλαμά, Σοφούλη και Ρήγα Φεραίου. Δηλαδή του τμήματος της οδού Παλαμά από τη Λεωφόρο Κηφισίας έως την οδό Μαντζάρου, 
του τμήματος της οδού Παλαμά από την οδό Ελευθερίας έως την οδό 25ης Μαρτίου, και του τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου από την οδό 
Μπουμπουλίνας έως τη Λεωφόρο Μεσογείων.

2. Τέλος, η μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Ξάνθου.

Στην τελική φάση του, το σχέδιο θα επιτρέπει τη μικτή χρήση της οδού από πεζούς, μηχανοκίνητα οχήματα και ποδήλατα σε όλο το μήκος του άξονα 
Παλαμά / Σοφούλη – Ρήγα Φεραίου. Θα δημιουργηθεί έτσι η δυνατότητα εγκάρσιας κίνησης ποδηλάτων από το Παλαιό Ψυχικό έως τον Χολαργό, δίχως 
την ανάγκη δημιουργίας χωριστής λωρίδας ποδηλατόδρομου. Στη φάση αυτή θα μπορεί ακόμη να υλοποιηθεί η δημιουργία σταθμών κοινής χρήσης 
ποδηλάτων στις πλατείες Ελευθερίας, Ηρώων καθώς και έξω από το Δημοτικό κολυμβητήριο, όπως προτείνεται από το ΣΒΑΚ.

Η πρόταση διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης κατά μήκος των νέων διαμορφώσεων οδών ήπιας κυκλοφορίας. 
Δεδομένης της επιθυμητής  στροφής των πολιτών στα μέσα βιώσιμης κινητικότητας, η οποία αναμένεται να συμβεί σε βάθος χρόνου, ένα μέρος των 
θέσεων στάθμευσης προβλέπεται να καταργηθεί ώστε να αποδοθεί στους πεζούς και σε χώρους πρασίνου.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ


