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Το αστικό μας περιβάλλον βρίσκεται σε συνεχή ρευστότητα που προκαλείται από τους εκάστοτε 

οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς αλλά και τις σημαντικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Τα ζητήματα της αποκατάστασης, της προσαρμογής και της 

ανθεκτικότητας με όρους βιώσιμου σχεδιασμού είναι ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας 

προϋπόθεση για όλες τις αστικές παρεμβάσεις σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα. 

Η πρόσφατη πανδημία επιπλέον με την πρωτόγνωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας έφερε την 

γειτονιά στο επίκεντρο και ανέδειξε την σημασία του δημόσιου χώρου για την καθημερινότητα 

των Πολιτών. Οι Δημότες, ιδίως εκείνοι με φυσική αδυναμία μετακίνησης συνειδητοποίησαν την 

ανάγκη της τοπικής αστικής ανάπλασης με στόχο την βελτίωση των υποδομών για την πεζή 

μετακίνηση. 

Η παρούσα πρόταση παρουσιάζει την «ταυτότητα του νέου Ψυχικού» σε μια ενιαία 

μορφολογική και λειτουργική προσέγγιση. Συγκροτεί τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας ως 

αποτέλεσμα  της ανάλυσης του υπάρχοντος αστικού ιστού του ιστορικού Δήμου 

ενσωματώνοντας όλες τις σχεδιαστικές επιλογές που οφείλουν να γίνουν είτε ως θεσμικές 

επιταγές είτε ως στρατηγικές επιλογές για την αειφόρο ανάταξη του αστικού συστήματος. Η 

σχεδιαστική πρόταση συγκροτεί οδηγίες σχεδιασμού εστιασμένες στην παραδειγματική 

ανάπτυξη της περιοχής μελέτης. Παρουσιάζεται δηλαδή  ένα εργαλείο σχεδιασμού, για την 

συγκρότηση του δημόσιου χώρου της πόλης το οποίο θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την 

επικράτεια της κοινότητας Νέου Ψυχικού και ενδεχομένως σε όλο τον Δήμο μετά τις απαραίτητες 

προσαρμογές στην γεωμετρία του εκάστοτε πεδίου εφαρμογής. Για την συγκρότηση του 

σχεδιαστικού εργαλείου τέθηκαν βασικές επιλογές που καθόρισαν τα στοιχεία συγκρότησης 

του ως κάτωθι:  

 

1. Εξυπηρέτηση της καθολικής προσβασιμότητας όλων των Δημοτών σε όλους τους 

αστικούς υπαίθριους χώρους. Για την ευζωία των πολιτών επιβάλλεται η 

βελτιστοποίηση του δικτύου πεζής μετακίνησης το οποίο άλλωστε λαμβάνει και την 

υψηλότερη προτεραιότητα σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου Ψυχικού-Φιλοθέης. Το ελάχιστο θεσμικά καθοριζόμενο πλάτος 

πεζοδρομίου (ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών 1.5 μ και επιπλέον 0.35 μ για την 

ενδεχόμενη τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης) ορίζει κατ’ αρχάς την εκκίνηση του 

σχεδιασμού για όλη την πρόταση. Στην συνέχεια η προσεκτική τοποθέτηση ζώνης 40 εκ 
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του οδηγού όδευσης τυφλών όπως ορίζει η νομοθεσία σε κάθε πεζοδρόμιο δίνει το 

δεύτερο στοιχείο εξάρτησης για την πρόταση. Η προσεκτική ανάπτυξη της διαδρομής 

ΑΜΕΑ επιτρέπει την οργάνωση της καθολικής πρόσβασης σε όλο το αστικό 

σύστημα. Οι διασταυρώσεις των κινήσεων και οι αναγκαίες διαβάσεις προβάλλουν ως 

πρόδηλη την ανάγκη της ανύψωσης του οδοστρώματος ώστε να  υπογραμμιστεί η 

προτεραιότητα που δίνεται στο περπάτημα, στην κίνηση των πεζών και την εύκολη 

πρόσβαση παντού για όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στους πολίτες που ανήκουν σε 

ευάλωτες κινητικά ομάδες.  

 

2. Περιορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας των αυτοκινήτων στα 30 km/h 

σύμφωνα με την κυοφορούμενη αλλαγή του αναθεωρημένου ΚΟΚ για όλες τις 

κατοικημένες περιοχές αλλά και την εισήγηση του ΣΒΑΚ. Μια επιπλέον μείωση του ορίου 

ταχύτητας στα 20 km/h στις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας σύμφωνα με την 

κατεύθυνση που δίνεται από τα ΣΒΑΚ, θωρακίζει στον μέγιστο βαθμό την 

ασφάλεια των πεζών μετακινήσεων αλλά και την συνύπαρξη αυτοκινήτων και 

ποδηλάτων στο οδόστρωμα. Να σημειωθεί ότι όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με 

ταχύτητα 50 km/h όπως ισχύει σήμερα, η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού του 

πεζού είναι 80%, ενώ η μείωση της μέγιστης ταχύτητας στα 30 km/h κατεβάζει την 

πιθανότητα στο 12% και η περαιτέρω μείωση στα 20 km/h την μειώνει στο 5% και 

παράλληλα επιτρέπει την «συνύπαρξη» στο ίδιο οδόστρωμα αυτοκινήτων και 

ποδηλάτων. Στα πλαίσια της αναδιάταξης της γεωμετρίας του δρόμου η μείωση του 

οδοστρώματος στο ελάχιστο πλάτος των 3.5 μ επιτρέπει την παράλληλη 

ανάπτυξη παρόδιας στάθμευσης που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της 

πόλης. 

 
3. Βελτίωση της κινητικότητας με συλλογικά μέσα μεταφοράς / Εγκατάσταση 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτρικών τρικύκλων. Η εγκατάσταση 

συστήματος ποδηλάτων και ηλεκτρικών τρικύκλων κοινής χρήσης θα επιτρέπει την 

κινητικότητα μέσα στον Δήμο χωρίς την επιβάρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου. Η 

ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά 

φιλικών ποδηλάτων, σε συνέργεια με παρεμβάσεις ευφυούς διαχείρισης  (εφαρμογές 

χρήσης (mobile apps) και πληροφόρησης πολιτών (web εφαρμογές) για τις υπηρεσίες 
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μικρό-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων εσωτερικής 

μετακίνησης στα όρια του Δήμου) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό 

σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην 

βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας. Στα πλαίσια του 

σχεδιασμού επιβάλλεται η προσαρμογή της γεωμετρίας στην παροχή χώρων 

στάθμευσης με ειδικά διαμορφωμένες θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων 

εξοπλισμένες με ευφυή συστήματα διαχείρισης διαμοιρασμού. 

 

4. Βιοκλιματική αναβάθμιση με βελτιστοποίηση των συνθηκών βιολογικής άνεσης 

στους υπαίθριους χώρους, στην κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών των Δημοτών 

και στη μέγιστη αξιοποίηση και διεποχιακή τους χρήση. Το μικροκλίμα των υπαίθριων 

αστικών χώρων καθορίζει τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε αυτούς καθώς και στα 

γειτονικά κτήρια. Η αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειών και του αέρα στο αστικό 

περιβάλλον συνιστά το φαινόμενο που ονομάζεται «αστική θερμική νησίδα» που 

επηρεάζει καθοριστικά το μικροκλίμα. Η επίτευξη του στόχου επιτυγχάνεται με: 

α) με την συστηματική εφαρμογή υλικών δαπεδόστρωσης με ενσωμάτωση 

ψυχρών υλικών (cool materials).  Τα υλικά αυτά εξασφαλίζουν χαμηλότερες 

επιφανειακές θερμοκρασίες συγκριτικά με άλλα υλικά καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλή 

αντανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και από υψηλό συντελεστή εκπομπής 

υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκλύουν δηλαδή γρηγορότερα τα ποσά θερμότητας που έχουν 

απορροφήσει). Επίσης τα υλικά αυτά εξασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας των 

κτηρίων που βρίσκονται πέριξ της περιοχής της βιοκλιματικής αναβάθμισης. 

β) με την αύξηση και ορθολογιστική διαχείριση του πρασίνου. Η επιλογή των ειδών 

φύτευσης και  η χωροθέτησή τους για την αύξηση των σκιασμένων επιφανειών κατά την 

θερινή περίοδο και αντίστοιχα αύξηση των ηλιαζόμενων περιοχών κατά την χειμερινή 

περίοδο συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ρύθμιση της θερμικής άνεσης με τον έλεγχο της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας. Ειδικά τους θερινούς μήνες η 

κατάλληλη φύτευση στους υπαίθριους χώρους συμβάλει στην αίσθηση δροσιάς μέσω 

της εξατμισοδιαπνοής. Επίσης η φύτευση γύρω από τις περιοχές στάσης συμβάλλει 

αφενός στην μείωση του θορύβου από τον περιβάλλοντα χώρο και αφετέρου στην 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα μειώνοντας την μόλυνση της ατμόσφαιρας. 
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γ) με την χρήση υδάτινων στοιχείων. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου το νερό 

συμβάλει στη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα είναι η εξάτμιση, ήτοι μετατροπή  του 

υγρού σε αέριο μέσω της απαγωγής θερμότητας από τον περιβάλλοντα αέρα. Ειδικά οι 

κατακόρυφες επιφάνειες νερού σε επιλεγμένα σημεία στάσης συμβάλουν στη βελτίωση 

του μικροκλίματος της περιοχής. 

 

5. Ανωκύκλωση (up-cycling) των αποβλήτων δηλαδή των προϊόντων των καθαιρέσεων 

και των εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή. Η επαναχρησιμοποίηση των 

υλικών κατεδάφισης αποτελεί την βασικότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αειφορία και απαιτεί την επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον του 70% των υλικών 

κατεδάφισης με αρχή εφαρμογής το 2020. [EU directive 2008/98/EC Article 11-2(b)]. 

 

6. Διαχείριση των υδάτων. Για την προστασία από τα πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και 

την διατήρηση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα απαιτείται κατά τον επανασχεδιασμό των 

αστικών συστημάτων  η  χρήση εκτεταμένων υδατοπερατών επιφανειών. Συνολικά η 

περιοχή  του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού πλεονεκτεί σε σχέση με άλλους δήμους του 

Λεκανοπεδίου λόγω της ύπαρξης εκτεταμένων προκηπίων. Παρόλα αυτά απαιτείται η 

διαχείριση των όμβριων στις επιφάνειες των δημόσιων χώρων (πεζοδρομίων και 

οδοστρωμάτων) όπου τα πλημμυρικά φαινόμενα των περασμένων δεκαετιών 

υποδεικνύουν την αδυναμία των διατομών των υπαρχόντων φρεατίων να 

απορροφήσουν όμβρια σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Επίσης στα πλαίσια διαχείρισης 

των υδάτων είναι σκόπιμο να εγκατασταθεί σύστημα αποθήκευσης των όμβριων για την 

έστω και μερική κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των φυτεύσεων. 

 
7. Ευφυή Αστικά Συστήματα και διαχείριση ενέργειας. Η υιοθέτηση έξυπνων 

συστημάτων διαχείρισης αφενός θα επιτρέψει την ανάπτυξη της ανάπλασης και 

αφετέρου θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη προς το κοινωνικό σύνολο. Παραδειγματικά 

αναφέρονται:  α) συστήματα τεχνητής ευφυΐας στις στάσεις που ανιχνεύουν τους πολίτες 

που χρειάζονται να μετακινηθούν, τους επιτρέπουν να συνδεθούν να αντλήσουν 

πληροφορίες και προοπτικά εστιάζουν στην άριστη προσαρμογή στην ζήτηση και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοτικών πόρων. β) Εφαρμογές διαχείρισης του 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτρικών τρικύκλων. Αισθητήρες 
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εγκατεστημένοι στις διασταυρώσεις των δρόμων  προβλέπονται να τροφοδοτούν το 

σύστημα για τα διαθέσιμα οχήματα ακόμη και αν τα τελευταία δεν βρίσκονται στις 

προβλεπόμενες θέσεις τους.  γ) Οι προβλεπόμενες θέσεις παρόδιας στάθμευσης πρέπει 

να αντιμετωπίζονται ως πόροι του αστικού συστήματος. Η εγκατάσταση ευφυούς 

συστήματος ανίχνευσης των σταθμευμένων αυτοκινήτων  συμβάλλει επομένως στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης και. η εφαρμογή συστήματος 

αυτοματοποιημένου ελέγχου επιτρέπει την εστίαση σε κρίσιμες χρονικές περιόδους με 

στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων θέσεων παρόδιας στάθμευσης. δ) Η 

διαχείριση των ενεργειακών πόρων επιτυγχάνεται επίσης με τον αυτοματοποιημένο 

έλεγχο του φωτισμού (έναρξη και παύση λειτουργίας ανάλογα με τις εξωτερικές 

φωτιστικές συνθήκες και σενάρια εξοικονόμησης με την αυξομείωση της έντασης 

φωτισμού (πχ  πολλαπλασιασμός της φωτιστικής έντασης όταν ανιχνεύεται κίνηση). 

 

 

Περιγραφή της προτεινόμενης ανάπλασης - Επιλογή Υλικών. 

Η επιλογή των υλικών επίστρωσης γίνεται με γνώμονα αφενός την συμπεριφορά των υλικών 

στην βελτίωση της Θερμικής και της Οπτικής άνεσης και αφετέρου την αντοχή τους στον χρόνο 

και την ευκολία αντικατάστασης τους σε περιπτώσεις επισκευών. Τα υλικά επίστρωσης είναι τα 

κάτωθι: 
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1. Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x 70 χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης με ενσωμάτωση 

ψυχρών υλικών (cool materials) που περιέχουν κατά ελάχιστο 30% ανακυκλωµένα 

απόβλητα της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των φυσικών λατοµικών 

αδρανών τοποθετημένοι εν ξηρώ.  

2. Έγχρωμοι κυβόλιθοι 100 x 100 x 100 χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης με ενσωμάτωση 

ψυχρών υλικών (cool materials) τοποθετημένοι εν ξηρώ. 

3. Έγχρωμες τσιμεντόπλακες 400 x 400 x 70 χιλ, σε υποκίτρινη απόχρωση. Ειδικά 

διαμορφωμένα ανάγλυφα τεμάχια οδηγοί όδευσης τυφλών με ενσωματωμένα ψυχρά 

υλικά (cool materials) τοποθετημένες εν ξηρώ ανάμεσα σε ζώνες σκυροδέματος πλάτους 

10 εκ.  

Οι ψυχρές ιδιότητες των τσιμεντόπλακων και των εγχρώμων κυβόλιθων από σκυρόδεµα 

θα αφορούν σε όλη τη μάζα των υλικών και όχι σε επεξεργασία της μάζας της ανώτερης 

επιφανειακής στρώσης (περίπτωση κυβόλιθου δύο στρώσεων) ή σε κάποιο ψυχρό υλικό 

επικάλυψης ή βαφής της επιφανειακής στρώσης. 

 

4. Ζώνες έγχρωμου έκχυτου υψηλής υδατοπερατότητας σκυροδέματος. Το 

υδατοπερατό σκυρόδεμα οριοθετείται εν γένει με ζώνες σκυροδέματος πλάτους 10 εκ και 

σε μερικές περιπτώσεις με χαλύβδινες διατομές 5 χιλ. προ-οξειδωμένης λαμαρίνας 

τύπου corten.  

 

5. Τεχνητοί δομικοί λίθοι δαπεδόστρωσης που παράγονται με υποκατάσταση των 

φυσικών αδρανών από αδρανή προερχόμενα από τα υλικά των εκσκαφών και των 

κατεδαφίσεων που θα γίνουν για το έργο της ανάπλασης. (Κατά ελάχιστο  80% 

ανακυκλωµένα απόβλητα της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των φυσικών 

λατοµικών αδρανών) 

 

6. Έγχρωμος ψυχρός (cool material) φωτοκαταλυτικός ασφαλτοτάπητας, σε 

αντικατάσταση με φρεζάρισμα της άνω στρώσης των οδοστρωμάτων κυκλοφορίας. 
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Γενικά χαρακτηριστικά της πιλοτικής εφαρμογής. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πιλοτικής εφαρμογής συνοψίζονται ως εξής: 

1) Περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώματος στο μικρότερο δυνατό (συνήθως 3.5 μ.)  

2) Διαμορφώνονται εκατέρωθεν του δρόμου πεζοδρόμια με τις κατάλληλες διαστάσεις 

(συνήθως 2.05 και κατ’ ελάχιστο 1.50 μ) και υλοποιούνται χαράξεις για την απρόσκοπτη 

πλοήγηση στην πόλη των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. Η διάσταση 1.5 μ 

απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού µε χρήστη ή οδηγό αµαξιδίου 

οιασδήποτε µορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ). 

3) Στην άκρη το πεζοδρομίου η ζώνη 30-40 εκ. ορίζεται και σαν ζώνη πλημμυρικής 

ανάσχεσης  και οργανώνεται με έγχρωμο υδατοπερατό σκυρόδεμα συμβάλλοντας 

αφενός στην αντοχή σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αφετέρου συγκροτώντας 

σημεία υδροσυλλογής  για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της περιοχής. 

4) Δίνεται προτεραιότητα στις διαβάσεις για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.  

Σε όλες τις διασταυρώσεις των δρόμων της ανάπλασης, ανυψώνεται το οδόστρωμα, 

και δαπεδοστρώνεται με το ίδιο υλικό του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να ενοποιείται ο 

χώρος αντιληπτικά και λειτουργικά. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το περπάτημα  
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ως πρώτη προτεραιότητα,  και επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση παντού για όλες τις 

ηλικίες και ιδιαίτερα για τους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κινητικά ομάδες. Το αδρό 

υλικό του κυβόλιθου, καθώς και το μικρότερο δυνατό πλάτος της όδευσης κυκλοφορίας 

αυτοκινήτου (3.50 μ.) συμβάλλουν στην μείωση της ταχύτητας των τροχοφόρων (και των 

ποδηλάτων) σε 20 χιλιόμετρα / ώρα. Λόγω της προτεραιότητας στο περπάτημα και τους 

πεζούς, τα ποδήλατα δεν αντιμετωπίζονται σαν ειδική κατηγορία οχημάτων. Δεν 

δημιουργείται ξεχωριστή όδευση (ποδηλατοδρόμου), θεωρώντας ότι λόγω της χαμηλής 

ταχύτητας μπορούν να συνυπάρχουν αυτοκίνητα, πεζοί και ποδήλατα. Η συγκεκριμένη 

στρατηγική επιλογή έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε κέντρα πόλεων στην 

Ευρώπη, με αποτέλεσμα την απόδοση του δημόσιου χώρου στους πολίτες για 

αυθόρμητες ή προγραμματισμένες δραστηριότητες  σε συνθήκες άνεσης και ασφάλειας,  

την πυκνότερη παρουσία και συνεύρεση ανθρώπων για περισσότερο χρόνο στον 

δημόσιο χώρο, την τόνωση --των κοινωνικών δεσμών αλλά και την  προσέλκυση 

ποικιλίας χρήσεων. 

5) Στις περισσότερες διασταυρώσεις δημιουργούνται διευρύνσεις των πεζοδρομίων 

όπου χωροθετούνται: 

α. καθιστικά για την στάση των πεζών. Ανά 100.0µ και το πολύ ανά 200.0µ δίπλα στα 

καθιστικά προτείνονται χώροι διαστάσεων 0.80*1.30µ για την ανάπαυση των χρηστών 

αµαξιδίων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις διευρύνσεις όπου υπάρχουν τα 

καθιστικά προτείνονται φυλλοβόλα δένδρα (κυρίως Κουτσουπιές, Σοφόρες και 

Γιακαράντες) τα οποία σκιάζουν τα προτεινόμενα καθιστικά. 

β. στην ζώνη των 40 εκ στην άκρη του πεζοδρομίου η οποία δαπεδοστρώνεται με 

υδατοπερατό σκυρόδεμα τοποθετούνται πινακίδες σήµανσης, φωτιστικά βρύσες 

πόσιμου νερού και δοχεία απορριμμάτων. 

γ. Στην ζώνη του υδατοπερατού σκυροδέματος δίπλα στα καθιστικά κατασκευάζεται 

αυτοματοποιημένο σύστημα με καταιονητήρες νερού που θα λειτουργεί όταν η 

εξωτερική θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 30ο C. Το σύστημα με ενδοδαπέδια 

ακροφύσια ενταγμένα στο υδατοπερατό σκυρόδεμα θα λειτουργεί συντριβάνια με 

κατακόρυφες ροές νερού ύψους 50-70 εκ. συμβάλλοντας στην θερμική άνεση της 

περιοχής των καθιστικών. 

δ. Δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι περισυλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών. Η στοχευόμενη αποκομιδή υλικών με διαλογή στην πηγή από 
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τους κατοίκους, έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκά ως απαραίτητο στοιχείο για την 

αποτελεσματική ανακύκλωση των απορριμμάτων και μπορεί να βρει στις διευρύνσεις 

των πεζοδρομίων κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένων κάδων. 

6) Χωροθετούνται όλες οι υπάρχουσες παρόδιες νόμιμες θέσεις στάθμευσης σε ειδικά 

διαμορφωμένες εσοχές κατά μήκος των δρόμων (τουλάχιστον από την μια πλευρά) σε 

θέσεις όπου είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μεριμνώντας για την απρόσκοπτη είσοδο 

στις υπάρχουσες ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης. Η δαπεδόστρωση των θέσεων 

στάθμευσης γίνεται με τεχνητούς δομικούς λίθους σκυροδέματος κατασκευασμένους σε 

ποσοστό 80%. με ανακυκλωµένα υλικά κατεδάφισης. Στους λίθους προβλέπεται 

απότμηση που γεμίζεται με χώμα και επιτρέπει την μερική φύτευση τριφυλλιού. Ειδικά 

στην περιοχή γύρω από την πλατεία Ελευθερίας προβλέπονται θέσεις στάσης 

επιτηρούμενες από αυτόματο σύστημα με υπόγειους αισθητήρες και αυτοματισμούς 

τοποθετημένους σε παρακείμενους στύλους. Οι θέσεις στάσης πέρα από την σήμανση 

επισημαίνονται με διαφορετική δαπεδόστρωση με δομικούς λίθους χωρίς απότμηση. Το 

5% από τις θέσεις στάθμευσης και στάσης θα διατίθενται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο για ΑΜΕΑ Για τις  θέσεις αυτές προβλέπεται κατάλληλη σήµανση, καθώς και το 

∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων, επίστυλη σε εµφανές σηµείο στην ζώνη των 40 

εκ. δίπλα στο πεζοδρόμιο. 

7) Χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης για το προτεινόμενο δημοτικό σύστημα 

διαμοιρασμού κοινόχρηστων ποδηλάτων. Οι θέσεις είναι κατανεμημένες σε όλη την 

περιοχή της πιλοτικής ανάπλασης με πύκνωση στις περιοχές των περιοχών στάσης.  

 

Στόχος πρίν από την υλοποίηση της μελέτης είναι η υπογειοποίηση των ΟΚΩ. (όσων 

τουλάχιστον είναι εφικτό να υπογειοποιηθούν), Μετά την προετοιμασία της περιοχής και τις 

αποξηλώσεις και καθαιρέσεις προτείνεται η διαλογή των οικοδομικών υλικών προκειμένου να 

επαναχρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τεχνητών λίθων δαπεδόστρωσης. Μετά τις 

χωματουργικές εργασίες η σειρά εργασιών έχει ως κάτωθι: 

1) Διαμορφώνεται η γενική χάραξη των πεζοδρομίων / δρόμου με την οριοθέτηση της 

ρυμοτομικής γραμμής με ζώνη πλάτους 10-15 εκ. από οπλισμένο υδατοστεγές 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Η οριοθέτηση με υδατοστεγές σκυρόδεμα προς την 

πλευρά των ιδιοκτησιών σε συνδυασμό με την διαμόρφωση της κατάλληλης κλίσης 

εξασφαλίζει κατά το δυνατόν τη ροή των όμβριων προς την πλευρά του δρόμου. Η 
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οριοθέτηση της πλευράς του δρόμου γίνεται με έγχυτα  κράσπεδα από σκυρόδεμα 

C20/25  κατασκευασμένα με χρήση ολισθαίνοντος ξυλοτύπου. 

2) Εγκαθίστανται τα δίκτυα φωτισμού, ασθενών και άρδευσης. Τοποθετούνται τα 

κανάλια όδευσης των ισχυρών ρευμάτων, των ασθενών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την παροχή ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi στις πλατείες και θα χρησιμοποιηθούν επίσης 

για την εγκατάσταση των αυτοματισμών διαχείρισης των συστημάτων της ευφυούς 

πόλης , τα φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων καθώς και τα «πίλαρς» 

οδοφωτισμού και αυτοματισμών. 

3)  Προτείνεται η ιδέα της συναρμολόγησης για την έυκολη διαχείρηση των 

επισκευών ΟΚΩ. Μετά την γενική χάραξη όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υλοποιούνται 

οι ζώνες εγκιβωτισμού κατασκευασμένες από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Από τα 

υλικά δαπεδόστρωσης μόνο οι ζώνες έκχυτου υδατοπερατού σκυροδέματος και τμήματα 

της οριοθέτησης θα χρειάζεται να καθαιρεθούν σε περίπτωση επέμβασης για την 

επισκευή δικτύων ΟΚΩ: όλες οι υπόλοιπες δαπεδοστρώσεις γίνονται με δομικά 

υλικά τοποθετημένα εν ξηρώ που από-συναρμολογούνται και επανα-

συναρμολογούνται μετά την επισκευή. 

4) Συμπληρώνεται η δαπεδόστρωση μετά την «συναρμολόγηση» των δομικών υλικών τόσο 

στο οδόστρωμα όσο και στα πεζοδρόμια, αφενός με την τοποθέτηση στις θέσεις του 

δρόμου φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης που αποτελούνται από ειδικά 

κατασκευασμένα τεμάχια από υδατοπερατό σκυρόδεμα, και αφετέρου με την 

τοποθέτηση σε όλα τα φρεάτια των πεζοδρομίων ειδικών καλυμμάτων αλουμινίου 

επιγεμιζόμενων με τα γειτονικά υλικά δαπεδόστρωσης των πεζοδρομίων. 

5) Φυτεύονται τα προτεινόμενα νέα δένδρα  και συμπληρώνεται το έργο με την 

τοποθέτηση του εξοπλισμού των αυτοματισμών και των φωτιστικών. 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ. 

 

1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ / ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΥΩΝ ΟΔΩΝ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ.ΠΑΛΑΜΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ #1) 

Η είσοδος από την οδό Ολυμπιονικών (παράδρομο της Κηφισίας) προς την περιοχή της 

μελέτης γίνεται δεξιά προς την οδό Κ. Παλαμά. Στο σημείο εισόδου και πριν την διάβαση 
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σηματοδοτείται με πινακίδα και εγχάρακτα στο οδόστρωμα η είσοδος σε περιοχή 

μειωμένης ταχύτητας 20 Km/h. Στην διασταύρωση προτείνεται η συμπλήρωση της 

φύτευσης με Κουτσουπιές, δένδρα που προτείνονται να «χρωματίζουν» όλες τις 

διασταυρώσεις της οδού  Κ Παλαμά έως την οδό 25ης Μαρτίου. Το πλάτος του 

οδοστρώματος μειώνεται σε 3.5 μ. και χωροθετούνται ένθεν κακείθεν θέσεις στάθμευσης 

ενώ η επιφάνεια του οδοστρώματος ανακατασκευάζεται με έγχρωμο ψυχρό (cool 

material) φωτοκαταλυτικό ασφαλτοτάπητα. Στην αρχή της Κ.Παλαμά προβλέπεται ο 

πρώτος σταθμός κοινόχρηστων δικύκλων και χωροθετείται ένα καθιστικό για την στάση 

πεζών και ΑΜΕΑ . Σε όλες τις διασταυρώσεις των δρόμων της πιλοτικής ανάπλασης, 

ξεκινώντας από την διασταύρωση της Κ. Παλαμά με την οδό Νικ. Μάντζαρου,  

ανυψώνεται το οδόστρωμα, και δαπεδοστρώνεται με το ίδιο υλικό του πεζοδρομίου. 

Δίνεται η προτεραιότητα στους πεζούς, διευκολύνοντας την πρόσβαση παντού για όλες 

τις ηλικίες και ιδιαίτερα στους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κινητικά ομάδες. Το 

ανυψωμένο οδόστρωμα συγκροτείται από έγχρωμους τσιμεντοκιβόλιθους 100 x 100 x 

100 χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης που ενσωματώνουν ψυχρά υλικά (cool materials) και 

είναι τοποθετημένοι εν ξηρώ σε οριοθετημένες περιοχές από ζώνες οπλισμένου 

σκυροδέματος πλάτους 10 εκ. Οι διαβάσεις των πεζών στις περιοχές του ανυψωμένου 

σκυροδέματος συγκροτούνται από ζώνες εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα πλάτους 40 εκ., 

των οποίων η επιφάνεια διαμορφώνεται με αντιολισθητικές ραβδώσεις. 
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Η πλατεία Γρ. Λαμπράκη στην παρούσα της κατάσταση αποτελεί ένα περίκλειστο 

κήπο. Η πρόταση διατηρεί την περίφραξη στην γειτνίαση με τις οδούς Κρυστάλλη, 

Πίνδου και Μιστράλ, ενώ ανοίγει την πλευρά επί της οδού Κ. Παλαμά. Συγκροτεί έτσι δύο 

περιοχές: μια για Δημόσια Αστική συνεύρεση δαπεδοστρωμένη με τεχνητούς λίθους 

φτιαγμένους από τα υλικά της κατεδάφισης της υφιστάμενης κατάστασης, και μια 

φυτεμένη περιοχή – Αστικό κήπο. Προτείνεται ένας σπειροειδής χαμηλός τοίχος που 

λειτουργεί σαν συλλογικό καθιστικό με κέντρο τα δύο υφιστάμενα μεγάλα πλατάνια της 

πλατείας και ένα στοιχείο νερού που ακολουθεί την γεωμετρία της χάραξης του 

καθιστικού. Προτείνεται επίσης στη γωνία Πίνδου και Κ.Παλαμά μια ανοικτή περιοχή 

περιστοιχισμένη από δένδρα στην οποία εγκαθίσταται ένα σύστημα σιντριβανιών 

κυκλοτερούς διάταξης. Τους θερινούς μήνες ιδίως με υψηλές θερμοκρασίες, η  

διαβρεχόμενη περιοχή συντελεί στην επίτευξη θερμοκρασιακής άνεσης λειτουργώντας 

ως «ελκυστής» δραστηριοτήτων. Στο πίσω μέρος της πλατείας στην γωνία Κρυστάλλη 

και Πίνδου προτείνεται η δημιουργία μικρού επιδεικτικού κήπου για τα παιδιά της 

περιοχής με την τοποθέτηση τεχνητών μικροκατασκευών για την προσέλκυση 

πτηνών συντελώντας στην ποικιλία του αστικού οικοσυστήματος. Σε συνδυασμό 

με τα προτεινόμενα δένδρα συντελεί στην δημιουργία εύρωστου, ανθεκτικού και 

πλούσιας βιοποικιλότητας οικοσυστήματος. 

 Στην γωνία Κρυστάλλη και Μιστράλ προτείνεται μια κατασκευή με άμμο (αμμοδοχείο) για 

παιδιά μικρής ηλικίας που μπορούν να παίζουν επιτηρούμενα στην περιοχή. Προτείνεται 

τέλος η τοποθέτηση των υπαίθριων οργάνων γυμναστικής παράλληλα με την οδό 

Μιστράλ. 

Η Κ. Παλαμά προτείνεται με ανυψωμένη στάθμη οδοστρώματος μπροστά στην 

πλατεία συγκροτώντας μια δημόσια κίνηση που στην συνέχεια περιζώνει την 

πλατεία Ελευθερίας, (Κ. Παλαμά από Σεφέρη ως Τερτσέτη) Θεμιστοκλέους, 

Παπασπύρου και Δροσίνη και Θ. Σοφούλη ως το «πάρκο τσέπης» της οδού 

Σπετσών. 

 

Η πλατεία Ελευθερίας προτείνεται ως η κεντρική πλατεία του αστικού συστήματος του 

Νέου Ψυχικού. Έχοντας την δεδομένη παιδική χαρά επί της οδού Παπασπύρου 

συγκροτείται το υπόλοιπο τμήμα της με την εισαγωγή μιας διαγώνιας κίνησης από το 

ύψος της οδού Γρυπάρη ως την διασταύρωση Θεμιστοκλέους και Δροσίνη. 
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Στο τμήμα επί της Παλαμά σχεδιάζεται ένα συλλογικό καθιστικό, ελαφρά 

υποβαθμισμένο που επιτρέπει την ανάπτυξη συνελεύσεων και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Διευθετείται ο χώρος του περιπτέρου στην γωνία Θεμιστοκλέους και 

Παλαμά ενώ πίσω του αναπτύσσεται ένα καθιστικό κάτω από μια έντονη φύτευση και με 

όριο ένα γραμμικό σύστημα διαβροχής με 4 πίδακες που τους θερινούς μήνες 

συντελεί στην επίτευξη θερμοκρασιακής άνεσης.  

 

 

Επίσης ένα πιο εκτεταμένο σύστημα από δύο γραμμικά συστήματα υδάτινων στοιχείων 

βρίσκονται στο κέντρο ενός μεγάλου καθιστικού προς την οδό Γ. Δροσίνη. Το 

οδόστρωμα γύρω από την πλατεία Ελευθερίας και στην συνέχεια μέσω της 

Θεμιστοκλέους στην Θ.Σοφούλη είναι υπερηψωμένο στην στάθμη του πεζοδρομίου 

επιτυγχάνοντας την ενοποίηση της  
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2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΔΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ. (ΠΙΝΑΚΙΔΑ #2) 

 

Επιλέγεται ένα λεξιλόγιο υλικών, φυτεύσεων και εξοπλισμού που είναι κοινό για όλους 

τους δρόμους. Το βασικό υλικό δαπεδόστρωσης είναι κοινό για τις ζώνες των 

πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, το οποίο ανυψώνεται και τοποθετείται με 

υψομετρική διαφορά 4 εκατοστών από το πεζοδρόμιο, με διαμορφωμένη 

φαλτσογωνιά που επιτρέπει την άνετη διέλευση πεζών, αμαξιδίων, ποδηλάτων,  

αποδίδει την αίσθηση ενός ενιαίου χώρου, ενώ ταυτόχρονα κάνει σαφή την διάκριση των 

δύο κινήσεων (πεζών – αυτοκινήτων / ποδηλάτων). Η οδός Κ. Παλαμά συνεχίζεται 

υπερυψωμένη σε σχέση με τον δρόμο έως την οδό Τερτσέτη, υποβαθμίζεται έως την 

διασταύρωση της 28ης Οκτωβρίου, συνεχίζει υπερυψωμένη έως την οδό Χρυσ. Σμύρνης 

και στην συνέχεια υποβαθμίζεται έως την 25ης Μαρτίου με την εξαίρεση την διασταύρωση 

της Νικ. Πλαστήρα. Η εναλλαγή  της υποβάθμιση και αναβάθμισης της στάθμης του 

δρόμου αποτρέπει την ανάπτυξη ταχύτητας από τα αυτοκίνητα χωρίς όμως να 

δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργούν τα «σαμαράκια» του δρόμου καθώς η 

αλλαγή στάθμης για το αυτοκίνητο γίνεται για διάστημα πολύ μεγαλύτερο από το μήκος 

του. Το πλάτος της οδού Παλαμά μετά την μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στα 

3.5 μ επιτρέπει να αναπτυχθούν εκατέρωθεν παρόδιες θέσεις στάθμευσης. 

 Κατ’ αντιστοιχία η Θεμιστοκλή Σοφούλη υποβαθμίζεται μετά την Θεμιστοκλέους  έως την 

διασταύρωση της με την Τερτσέτη και μετά ξανά έως την 28η Οκτωβρίου και μετά έως 

την Χρ. Σμύρνης όπου και αναβαθμίζεται στο ίδιο ύψος του πεζοδρομίου έως την Ν. 

Πλαστήρα και κατόπιν υποβαθμίζεται έως την οδό 25ης Μαρτίου. Καθόλο το μήκος της Θ. 

Σοφούλη αναπτύσσονται θέσεις στάθμευσης εναλλακτικά αριστερά ή δεξιά του δρόμου 

ώστε η μικρή μετακίνηση της πορείας του αυτοκινήτου να συγκρατεί την ανάπτυξη 

ταχύτητας. 

 

3. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821 / ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 

ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΑΠΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ 

ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. 

(ΠΙΝΑΚΙΔΑ #3) 
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Η πλατεία Ηρώων 1821, αποτελεί τον τρίτο πόλο έλξης της περιοχής μελέτης. 

Προτείνεται η ανύψωση του οδοστρώματος της Ρήγα Φεραίου από Παπαφλέσσα ως την 

Υψηλάντου, και η ενοποίηση της περιοχής γύρω από την πλατεία (οδός Αθ. Διάκου από 

ΚΑραισκάκη έως Υψηλάντου). Στην πλατεία προτείνεται μια περιτειχισμένη Παιδική 

χαρά για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών με μοναδική είσοδο από την οδό Αθ. Διάκου όπου και 

χωροθετείται ένα καθιστικό για τους γονείς. Στην πλευρά της Ρ. Φεραίου 

χωροθετούνται δύο υπαίθρια τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Τα τραπέζια 

κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και επιφάνεια με επικάλυψη από πολλαπλά 

επίπεδα ρητίνης πάχους 4mm έχουν μόνιμο φιλέ από διάτρητη  λαμαρίνα corten, 

προσφέροντας έναν χώρο υπαίθριας άθλησης, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, 

προσφέροντας ψυχαγωγία και δωρεάν άθληση. 

 

Στο κέντρο της γραμμικής πλατείας συγκροτείται ένα υπαίθριο καθιστικό γύρω από 

ένα γραμμικό κανάλι νερού που πλημμυρίζει μόνο τους θερινούς μήνες. Δίπλα 

προσφέρεται ένα πλάτωμα ελεύθερο από δένδρα δαπεδοστρωμένο με τεχνητούς λίθους 

σκυροδέματος κατασκευασμένους από τα προϊόντα των καθαιρέσεων της υπάρχουσας 

κατάστασης. Στο κέντρο του χώρου μια συστοιχία δύο γραμμικών σιντριβανιών τους 

θερινούς μήνες θα διαβρέχουν την περιοχή εξασφαλίζοντας θερμοκρασιακής άνεσης. Τα 

11 συντριβάνια μπορούν να προγραμματισθούν να αλλάζουν με την μεταβολή της ώρας 

λειτουργώντας ως υδάτινος χρονογράφος. 
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4. ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 165 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ.166 / 

ΟΔΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΡΙΤΣΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ.  (ΠΙΝΑΚΙΔΑ #4) 

 

Στο Νοτιοδυτικότερο τμήμα της μελέτης αυτό της Λεωφ. Δημοκρατίας, δίπλα στο 

Υπουργείο ‘Άμυνας, οριοθετείται η περιοχή προς την περιοχή ανάπλασης ανάμεσα στην 

οδό Μπουμπουλίνας και Ζαλόγγου όπου ανυψώνεται η στάθμη του οδοστρώματος 

συγκροτώντας την σηματοδότηση της εισόδου σε περιοχή μειωμένης ταχύτητας 20 

Km/h. Η γεωμετρία της ανάπλασης επιτρέπει στην θέση από την υποβίβαση του 

οδοστρώματος έως την Μεσογείων την ανάπτυξη της αναμονής των αυτοκινήτων στην 

απόσταση των 40μ. πριν από το φανάρι. Στα μεγάλα πεζοδρόμια (με πλάτος 3.6 μ.) 

φυτεύονται μεγάλα φυλοβόλλα δένδρα Μελικοκιές (Κέλτις η νότιος - επιστημονική 

ονομασία: Celtis australis) από την πλευρά του περιβόλου του Υπουργείου και αειθαλή 

στην Βόρεια πλευρά Χαρουπιές και Δάφνες Απόλλωνα (Laurus nobilis). Κατά ανάλογο 

τρόπο στην οδό Παρίτση που αποτελεί επίσης είσοδο προς την ανάπλαση προτείνεται 

επίσης η ανύψωση της στάθμης του οδοστρώματος ανάμεσα στην Ζαλόγγου και την 

Μπουμπουλίνας και μπροστά από την δεύτερη  είσοδο του οικοπέδου Βαλιάδη. 

Η δεξιά στροφή από την Μεσογείων προς την Παρίτση επισημαίνεται ως είσοδος σε 

περιοχή μειωμένης ταχύτητας 20 Km/h. με πινακίδα και εγχάρακτα στο οδόστρωμα. Η 

οδός Μεσογείων στο τμήμα από Λεωφ. Δημοκρατίας έως Ρ. Φεραίου (κατά μήκος των 

τετραγώνων 165 και 166) προτείνεται με τα χαρακτηριστικά της υπόλοιπης ανάπλασης,  
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(Υδατοπερατό σκυρόδεμα στην άκρη του πεζοδρομίου / έγχρωμους τσιμεντοκυβολίθους 

που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 250 x 100 x 70 χιλ με κατά ελάχιστο 30% 

ανακυκλωµένα προιόντα της κατεδάφισης σε αντικατάσταση των φυσικών λατοµικών 

αδρανών./ εγχρώμες τσιμεντόπλακες AMEA 400 x 400 x 70 χιλ  που περιέχουν ψυχρά 

υλικά (cool materials) τοποθετημένοι εν ξηρώ. Επίσης προτείνεται μια πυκνή 

δενδροστοιχία με Σφένδαμους και Ακακίες καθόλο το μήκος εξασφαλίζοντας την πορεία 

των πεζών στην σκιά. 

 

5. ΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ Ο.Τ. 166 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ. 173 

ΚΑΙ 174 / ΟΔΟΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , ΞΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. (ΠΙΝΑΚΙΔΑ #5) 

Η οδός Μεσογείων προτείνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω και στο τμήμα από Ρ. Φεραίου έως Τζαβέλλα (κατά μήκος των ΟΤ 166 , 173 

και 174). Η οδός Ρ. Φεραίου συνεχίζει τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου τμήματός 

της (υποβαθμισμένο οδόστρωμα με έγχρωμο ψυχρό (cool material) φωτοκαταλυτικό 

ασφαλτοτάπητα, παρόδιες θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού δαπεδοστρωμένες 

με τεχνητούς δομικούς λίθους που θα παραχθούν με υποκατάσταση των φυσικών 

αδρανών από αδρανή προερχόμενα από τα υλικά των εκσκαφών και των κατεδαφίσεων 

που θα γίνουν για το έργο της ανάπλασης και πεζοδρόμια δαπεδοστρωμένα με 

έγχρωμους κυβόλιθους 250 x 100 x 70 χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης με ενσωμάτωση 

ψυχρών υλικών (cool materials). Στις διασταυρώσεις γίνεται ανύψωση του 

οδοστρώματος και ομογενοποιείται το οδόστρωμα με τα παρακείμενα πεζοδρόμια 

δαπεδοστρωμένο με έγχρωμους κυβόλιθοι 100 x 100 x 100 χιλ ανοιχτής φαιάς 

απόχρωσης με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool materials) τοποθετημένοι εν ξηρώ.  

Με την ίδια φιλοσοφία σχεδιασμού προτείνονται και η οδός Ξάνθου και η οδός Τζαβέλλα. 

Στην οδό Ξάνθου γίνεται μια διεύρυνση της υπερυψωμένης περιοχής της διάβασης 

Θησέως με Μπουμπουλίνας όπου βρίσκεται η είσοδος στο Αθλητικό κέντρο και όπου 

ανακατασκευάζεται το στέγαστρο στην γωνία Μπουμπουλίνας και Ξάνθου.  

Το στέγαστρο κατασκευάζεται από ξυλεία αρκτικού κύκλου (πιστοποιημένη κατά FCS 

(Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) που κατηγοριοποιείται στην κλάση αντοχής Ι-ΙΙ (βαθμός 

διάρκειας ζωής) και μεταλλικές συνδέσεις. Σε κατάλληλα σημεία τοποθετούνται 

φωτοβολταϊκά πανέλλα. Τέλος ο Φωτισμός βασίζεται στην τεχνολογία διόδων 
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φωτοεκπομπής (LED) και διαχωρίζεται σε: α) φωτιστικά επί στύλου (μονά ή διπλά) 

παράλληλα στο οδόστρωμα (ύψους 7.50 μέτρων) και επάνω στις κύριες πορείες πεζών 

(ύψους 4.50 μέτρων). β) χαμηλά φωτιστικά (bollards ύψους 1,00 μ.) για τον διακριτικό 

τονισμό στις ζώνες φύτευσης που «συνοδεύουν» πορείες πεζών γ) στεγανά (IP 67) 

ενδοδαπέδια φωτιστικά σώματα στους σημαντικότερους άξονες κίνησης πεζών. 

Ο Αστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει βρύσες, κάδους και ειδικά διαμορφωμένες 

στάσεις Λεωφορείου επί της Μεσογείου. 

 

 



ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΕΠΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΑB

B Α



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ



ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 1821

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 1821

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 1821



Έγχρωμο υδατοπερατό σκυρόδεμα
χωρίς ψιλόκοκκα υλικά με προβλέψιμη
και ομοιογενή υδατοπερατότητα
του τελικού σκληρυμένου προϊόντος
υδατοπερατότητα τουλάχιστον 95%

Τεχνητοί δομικοί λίθοι δαπεδόστρωσης που
παράγονται με υποκατάσταση των φυσικών
αδρανών από αδρανή προερχόμενα από τα
απόβλητα των εκσκαφών και των κατεδαφίσεων
που θα γίνουν για το έργο της ανάπλασης.
(Κατά ελάχιστο  80% ανακυκλωµένα απόβλητα
της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση
των φυσικών λατοµικών αδρανών)

Έγχρωμο υδατοπερατό σκυρόδεμα
χωρίς ψιλόκοκκα υλικά με προβλέψιμη
και ομοιογενή υδατοπερατότητα
του τελικού σκληρυμένου προϊόντος
υδατοπερατότητα τουλάχιστον 95%

στρώση µεταβλητού πάχους καθαρής
άµµου ποταµού και σκύρων

Μεταβλητού πάχους Βάση της Π.Τ.ΠΟ.155
Ανοικτού τύπου Οδοστρώματος

Χαλαζιακή άμμος

Μεταβλητού πάχους Υπόβαση της Π.Τ.ΠΟ.150
Ανοικτού τύπου Οδοστρώματος

ΕΞΥΓEΙΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ή ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Χαλαζιακή άμμος
Τσιμεντόπλακες Οδηγού
Όδευσης  ΑΜΕΑ
400 x 400 x 70 χιλ. έγχρωμες
που περιέχουν ψυχρά υλικά
 (cool materials)

στρώση µεταβλητού πάχους καθαρής
άµµου ποταµού και σκύρων

Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x  70 χιλ ανοιχτής φαιάς
απόχρωσης με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool materials)

που περιέχουν κατά ελάχιστο 3 0% ανακυκλωµένα απόβλητα
 της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των

 φυσικών λατοµικών αδρανών τοποθετημένοι εν ξηρώ.

Φαλτσογωνιά 4x4 εκ.

Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x  70 χιλ ανοιχτής φαιάς
απόχρωσης με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool materials)

που περιέχουν κατά ελάχιστο 3 0% ανακυκλωµένα απόβλητα
 της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των

 φυσικών λατοµικών αδρανών τοποθετημένοι εν ξηρώ.

Συμπυκνωμένη φυτική γη
και κηπευτικό χώμα

Έγχρωμος ψυχρός (cool material)
φωτοκαταλυτικός ασφαλτοτάπητας.

Υπάρχουσα στρώση ασφαλτοτάπητα

Χυτό κράσπεδο από Σκυρόδεμα C 25/30,
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

Χαλαζιακή άμμος

Μερικώς διάτρητος σωληνωτός
αγωγός αποστράγγισης / περισυλλογής  όμβριων

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

στρώση µεταβλητού πάχους καθαρής
άµµου ποταµού και σκύρων

στρώση µεταβλητού πάχους καθαρής
άµµου ποταµού και σκύρων

Χαλαζιακή άμμος Τσιμεντόπλακες Οδηγού
Όδευσης ΑΜΕΑ
400 x 400 x 70 χιλ. έγχρωμες
που περιέχουν ψυχρά υλικά
 (cool materials)

Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x  70 χιλ  ανοιχτής φαιάς
απόχρωσης με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool materials)

που περιέχουν κατά ελάχιστο 3 0% ανακυκλωµένα απόβλητα
 της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των

 φυσικών λατοµικών αδρανών τοποθετημένοι εν ξηρώ.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
με τσιμέντο τύπου CEM I 42.5

στρώση µεταβλητού πάχους καθαρής
άµµου ποταµού και σκύρων

Καπάκι φρεατίου από
Έγχρωμο υδατοπερατό οπλισμένο
σκυρόδεμα (με ανοξείδωτο οπλισμό)
χωρίς ψιλόκοκκα υλικά με προβλέψιμη
και ομοιογενή υδατοπερατότητα
του τελικού σκληρυμένου προϊόντος
υδατοπερατότητα τουλάχιστον 95%

Προκατασκευασμένος
 αγωγός σκυροδέματος

Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x 70 χιλ  ανοιχτής φαιάς
απόχρωσης με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool materials)

που περιέχουν κατά ελάχιστο 3 0% ανακυκλωµένα απόβλητα
 της κατεδάφισης προϊόντα σε αντικατάσταση των

 φυσικών λατοµικών αδρανών τοποθετημένοι εν ξηρώ.

Μερικώς διάτρητος σωληνωτός
αγωγός αποστράγγισης / περισυλλογής  όμβριων

Μεταβλητού πάχους Βάση της Π.Τ.ΠΟ.155
Ανοικτού τύπου Οδοστρώματος

Μεταβλητού πάχους Υπόβαση της Π.Τ.ΠΟ.150
Ανοικτού τύπου Οδοστρώματος

ΕΞΥΓEΙΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ή ΥΠΕΔΑΦΟΣ

κηπευτικό χώμα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 1821

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΕΠΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΤΟΜΗ Β-Β, Κλίμακα 1:30

ΤΟΜΗ Α-Α, Κλίμακα 1:30



Έγχρωμοι κυβόλιθοι 250 x 100 x 
70 χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης 
με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών 
(cool materials) που περιέχουν 
κατά ελάχιστο 30% ανακυκλωµένα 
απόβλητα της κατεδάφισης προϊόντα 
σε αντικατάσταση των φυσικών 
λατοµικών αδρανών τοποθετημένοι εν 
ξηρώ. 

Ζώνες έγχρωμου έκχυτου υψηλής 
υδατοπερατότητας σκυροδέματος. Το 
υδατοπερατό σκυρόδεμα οριοθετείται 
εν γένει με ζώνες σκυροδέματος 
πλάτους 10 εκ και σε μερικές 
περιπτώσεις με χαλύβδινες διατομές 
5 χιλ. προ-οξειδωμένης λαμαρίνας 
τύπου corten.

Μεταλλικά περιζώματα δένδρων από 
προ-οξειδωμένη λαμαρίνα τύπου 
corten.

Ζώνες οριοθέτησης κατασκευασμένες 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Ζώνες σκυροδέματος πλάτους 10 εκ. 
κατασκευασμένες από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30.

Φρεάτιο αποστράγγισης 
και αποχέτευσης ομβρίων, 
κατασκευασμένο από πλαίσιο 
σκυροδέματος C 30/37, ανοξείδωτο 
οπλισμό και υδατοπερατό σκυρόδεμα.

Έγχρωμος ψυχρός (cool material) 
φωτοκαταλυτικός ασφαλτοτάπητας.
Έγχρωμοι κυβόλιθοι 100 x 100 x 100 
χιλ ανοιχτής φαιάς απόχρωσης με 
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών (cool 
materials) τοποθετημένοι εν ξηρώ.

Διαμορφώνεται η γενική χάραξη 
των πεζοδρομίων / δρόμου με την 
οριοθέτηση της ρυμοτομικής γραμμής 
με ζώνη πλάτους 10-15 εκ. από 
οπλισμένο υδατοστεγές σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30. Η οριοθέτηση 
με υδατοστεγές σκυρόδεμα προς 
την πλευρά των ιδιοκτησιών σε 
συνδυασμό με την διαμόρφωση της 
κατάλληλης κλίσης εξασφαλίζει κατά 
το δυνατόν τη ροή των όμβριων προς 
την πλευρά του δρόμου. Η οριοθέτηση 
της πλευράς του δρόμου γίνεται με 
έγχυτα  κράσπεδα από σκυρόδεμα 
C20/25  κατασκευασμένα με χρήση 
ολισθαίνοντος ξυλοτύπου.

Τεχνητοί δομικοί λίθοι δαπεδόστρωσης 
που παράγονται με υποκατάσταση 
των φυσικών αδρανών από αδρανή 
προερχόμενα από τα υλικά των 
εκσκαφών και των κατεδαφίσεων που 
θα γίνουν για το έργο της ανάπλασης. 
(Κατά ελάχιστο  80% ανακυκλωµένα 
απόβλητα της κατεδάφισης προϊόντα 
σε αντικατάσταση των φυσικών 
λατοµικών αδρανών).

Ζώνες οριοθέτησης κατασκευασμένες 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
(Οριοθέτηση της διάβασης πεζών από 
λωρίδες σκυροδέματος).

Έγχρωμες τσιμεντόπλακες 400 x 400 
x 70 χιλ, σε υποκίτρινη απόχρωση. 
Ειδικά διαμορφωμένα ανάγλυφα 
τεμάχια οδηγοί όδευσης τυφλών με 
ενσωματωμένα ψυχρά υλικά (cool 
materials) τοποθετημένες εν ξηρώ 
ανάμεσα σε ζώνες σκυροδέματος 
πλάτους 10 εκ. 

Εγκατάσταση συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων και 
ηλεκτρικών τρικύκλων, καμπάνα 
ανακύκλωσης, φωτιστικά επί στύλου, 
λοιπός εξοπλισμός.
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