


ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Χαρακτήρας της περιοχής: Αστικό πάρκο

_ η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

_ το όριό της βόρεια είναι η περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού

_ αποτελείται από ένα πάρκο-παιδική χαρά ένα διατηρητέο κτίσμα 
 και τους περιμετρικούς άξονες αυτών

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ







ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

κατοικία χώρος πρασίνου

περιοχή μελέτηςκτίρια ΟΣΕ

ισόγεια-συνεργεία

ισόγεια-εμπορική χρήση

διατηρητέα
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άποψη Μοναστηρίου-Σεφέρη

άποψη Κυρίμη

άποψη Κοραή Αδαμάντιου

άποψη Κοραή Αδαμάντιου-ΟΣΕ

πρόκειται για μια περιοχή με έντονες αντιφάσεις
επί της Μοναστηρίου παρατηρείται έντονη κίνηση και εμπορική 
χρήση (κυρίως συνεργεία)

οι κάθετες οδοί που οδηγούν στην περιοχή μελέτης
χαρακτηρίζονται από χαλαρή κινητικότητα, μικρής έκτασης 
εμπορική χρήση (συνεργεία-ψιλικά)

η περιοχή μελέτης είναι ουσιαστικά το όριο τηςη περιοχή μελέτης είναι ουσιαστικά το όριο της
πόλης που εφάπτεται με τον ΟΣΕ 
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ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τοπική κυκλοφορία Υπερτοπική κυκλοφορία

κύρια αρτηρία

περιοχή μελέτης

τοπικοί οδοί

κίνηση πεζών

γραμμές ΟΣΕ
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οδός Παλαιού Σταθμού

οδός Γιαννιτσών 

οδός Μοναστηρίου

οδός Αγίας Παρασκευής

οδός Βενιζέλου Ελευθερίου

οδός Δενδροποτάμου
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πρόκειται για περιοχή χαμηλής κινητικότητας

οι άξονες έντονης κινητικότητας βρίσκονται σε απόσταση από την περιοχή μελέτης

η χαμηλής έντασης κινητικότητα  οφείλεται στο ότι οι κύριοι χρήστες είναι 
οι κάτοικοι της περιοχής και δεν υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα

παρατηρείται επίσης ελλειπής σύνδεση με την περιοχή βόρια του σταθμου 
(κυρίως για τους πεζούς)

   

κενός αστικός χώρος

οδός Αφροδίτης

οδός Κοραή Αδαμάντιου

οδός Σεφέρη

οδός Κυρίμη



ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ-ΟΡΟΦΟΙ

Ύψη κτιρών Σχηματικές Τομές

2 όροφοι- 6,00μ.

περιοχή μελέτης

7 όροφοι- 21,00μ.

8 όροφοι- 24,00μ.

9 όροφοι- 27,00μ.

κτίριο στην περιοχή μελέτης
h= 6,00μ.

τομή παράλληλα 
της οδού Σεφέρη

τομή παράλληλα 
της οδού Αφροδίτης
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ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Υπόμνημα δέντρων Φωτογραφική απεικόνιση

Melia azetarach- ΜΕΛΙΑ

Yucca elephantipes- ΓΙΟΥΚΑ

 Eriobotrya japonica- MOΥΣMOYΛΙA

Morus Sp- ΜΟΥΡΙΑ

Olea europea- ΕΛΙΑ

Acer sp.- ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ

Robinia pseudoacacia-ΑΚΑΚΙΑ
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1. ΜΕΛΙΑ 2. ΑΚΑΚΙΑ

3. ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ

5. ΜΟΥΡΙΑ

4. ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ - ΓΙΟΥΚΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ_ΒΛΑΣΤΗΣΗ/ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

ΒΒΒ

ΒΒΒ



πορεία ηλίου και
κατευθύνσεις ανέμων
στην περιοχή μελέτης

Β

ψυχ
ρός

 αέ
ρας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ_ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ



ΑΙΣΘΗΣΗ ΧΩΡΟΥ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Υπόμνημα Παρατηρήσεις

κτιριακό υπόβαθρο περιοχής αυστηρό όριο - τοίχος ΟΣΕ

όχληση - τρένα

πράσινο φράχτης περιμετρικά της παιδικής χαράς

έλλειψη πεζόδρομου

αστικό κενό - χρήση ως θέσεις στάθμευσης

περιοχή μελέτης

όχληση - αυτοκίνητα
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πάρκο γειτονίας 

αυστηρά όρια 

δυσκολία κίνησης πεζών

ανεκμετάλλευτο αστικό κενό

μέτριο επίπεδο όχλησης

μέτριο επίπεδο πρασίνου

_παιδική χαρά

_θέσεις στάθμευσης

_κύρια αρτηρία σε 
ικανοποιητική απόσταση
_περιοχή μειωμένης
ταχύτητας τρένων
_χρήσεις χαμηλής όχλησης

_φράχτης περιμμετρικά
της παιδικής χαράς
_τοίχος ΟΣΕ

_ασυνέχεια οδών
_έλλειψη πεζοδρόμων



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υπόμνημα Πρόθεση-Προτάσεις
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_ υπάρχει πρόβλεψη από το δήμο  
 Αμπελοκήπων-Μενεμένης να    
 αξιοποιηθεί η περιοχή για τη  
 δημιουργία νηπιαγωγείου
  - αποκατάσταση διατηρητέου
   και χρήση αυτού ως    
   νηπιαγωγείο
    - πρόβλεψη χρήσης αυτού   
   τους θερινού μήνες ως
   πολυχώρο δραστηριοτήτων
   με εκτόνωση στο      
   διαμορφωμένο πάρκο 
  - πιθανή χρήση ψυχαγωγίας

__ έλλειψη πεζοδρόμων-ήπιας    
 έντασης κίνηση οχημάτων
   πεζοδρόμηση αξόνων

_ ασυνέχεια οδικού ιστού
   αποκατάσταση-καλύτερη   
   κυκλοφορία-πεζοδρομηση

_ πρόβλεψη ποδηλατόδρομου

__ αστικό κενο
   - χρήση ως χώρο πρασίνου
   - επέκταση πάρκου
   - θέσεις στάθμευσης

_ μέτρια χρήση πρασίνου
   επέκταση πάρκου

_ όριο-τοιχος οσε
      “φράχτης πρασίνου-    
   δένδρων”
   αλλαγή “θέας” μέσα από   
   το πάρκο

κτιριακό υπόβαθρο περιοχής δενδροφύτευση κατά μήκος του 
τοίχου-όριου και των δρόμων

εκτόνωση πολυχώρου

πράσινο πρόβλεψη ποδηλατόδρομου

πεζοδρόμηση

αποκατάσταση ασυνέχειας ιστού

πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης

περιοχή μελέτης

χρήση διατηρητέου ως νηπιαγωγίο-
πολυχώρο δραστηριοτήτων



Βιοκλιματικοί στόχοι

• Ηλιασμός– σκιασμός του χώρου
• Δροσισμός του χώρου 
• Αύξηση του χώρου πρασίνου

Στόχοι σχεδιασμού

• Ενίσχυση της ζωτικότητας της περιοχής- αλλαγή της θέας
• Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου- πολυλειτουργική χρήση
• Αποκατάσταση βελτίωση της κυκλοφορίας της περιοχής 
• Επανάχρηση του αστικού κενού
• Μείωση της όχλησης 
• Βιοκλιματικός σχεδιασμός• Βιοκλιματικός σχεδιασμός

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - MASTERPLAN

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κυβόλιθος

Σκληρό δάπεδο

Πράσινο

Ξύλινο δάπεδο

Μαλακό χώμα - Χαλίκι

Πατημένο χώμα 

Νερό

Φύτευση

Πράσινος τοίχος



ΤΟΜΕΣ

ΤΟΜΗ Α-Α’

ΤΟΜΗ Β-Β’

Α’

Α

Β

Β’



ΔΑΠΕΔΑ-ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

διαμόρφωση παιδικής χαράς
συνδυασμός πατημένο 
χώμα-πράσινο

χρήση σκληρού δαπέδου-μπετό
διαμόρφωση κενών για 
φύτευση δέντρων

όσον αφορά την επιλογή
υλικών για τα δάπεδα
προτείνεται κυρίως η
χρήση ψυχρών υλικών 
καθώς επίσης επιφάνειες
νερού για την βελτίωση 
του βιοκλιματικούτου βιοκλιματικού
επιπέδου της περιοχής

όσον αφορά τον αστικό εξοπλισμό
προτείνεται η χρήση καθιστικών
ανάλογα με τη ζώνη που πλαισιώνει
τόσο όσον αφορά το υλικό όσο και 
τη μορφή

επίσης χρήση επιδαπέδιων φωτιστικών 
στους άξονες, προσαρμοσμένων 
στα καθιστικά και μεγαλύτερου ύψους
στον αθλητικό χώρο και σε καίρια 
σημεία προκειμένου να διατηρείται 
η αίσθηση ασφάλειας 

   χρήση υγρού 
 στοιχείου-νερό
δροσισμός

πεζοδρόμηση 
ψυχρό υλικό-κυβόλιθοι

διαδρομή δίπλα στον 
 τοίχο του οσε
  ψυχρό υλικό-ξύλο

δημιουργία νέων χαράξεων 
γύρω από το διατηρητέο
ψυχρό υλικό-
πατημένο χώμα



ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1) Quercus ilex-Δρύς ίληξ (αριά) 
Κατάλληλο για φυτοφράκτες, αντοχή στους ανέμους, 
εύκολο στο κλάδεμα, διατηρεί το φύλλωμα του όλο το έτος. 
2) Morus platanoeides-Μουριά πλατανοειδής  
Σχήμα ομπρελοειδές, κατάλληλο για σκίαση, αντέχει 
στη ξηρασία, προτιμάει τον ήλιο, φτάνει και 10-15μ. στη ξηρασία, προτιμάει τον ήλιο, φτάνει και 10-15μ. 
Φύλλωμα: παρόμοια με πλατάνου 
ελάχιστα μούρα στην αρχή της άνοιξης.  
3)Koelreuteria paniculata- Κελρετόρια 
Σχήμα σφαιρικό, φτάνει τα 9μ, 
Φύλλωμα:ανοιχτά πράσινα,σύνθετα φύλλα, 
Yφή:μέση, κιτρινο-κόκκινο χρώμα το φθινόπωρο, 
κίτρινα άνθη τον Ιούλιο.κίτρινα άνθη τον Ιούλιο.
4)Sophora japonica-Σοφόρα ιαπωνική
Σχήμα σφαιρικό, 
Φύλλωμα: σύνθετα, σκούρα πράσινα φύλλα 
Yφή:λεπτή, έντονο κίτρινο χρώμα το φθινόπωρο, 
λευκο-πράσινα άνθη Ιούλιο-Αύγουστο. 
5)Cercis siliquastrum- Κερκίς (κουτσουπιά)
Φύλλωμα: μικρά, σχεδόν στρογγυλά φύλλα Φύλλωμα: μικρά, σχεδόν στρογγυλά φύλλα 
Υφή:μέση, πολλά μικρά, έντονα ροζ άνθη πριν από την 
έκπτυξη των φύλλων Απρίλιο. 
6) Acer campestre- Σφένδαμος πεδινή 
κατάλληλο για σκίαση
Φύλλωμα: μικρά, πυκνά φύλλα 
Υφή:μέση, πρασινοκίτρινο χρώμα το φθινόπωρο.
7) 7) Acer palmatum
Φύλλωμα: έντονο κόκκινο
8) Melia azedarach-Μελια 
περιορισμένες αρδεύσεις, ηλιαζόμενες θέσεις,
σε όλα τα εδάφη με προτίμηση τα θερμά-υγρά
Φύλλωμα: σύνθετα, ανοιχτά πράσινα φύλλα 
Υφή:λεπτή, ιώδη, αρωματικά άνθη Μάιο-Ιούνιο. 
9)9) Eriobotrya japonica-μουσμουλιά 
αειθαλές φτάνει τα 8 μέτρα ύψος
Φύλλωμα: μεγάλα,δερματώδη, σκληρά πράσινα φύλλα 
στο πάνω μέρος και ελαφριά πράσινα χνουδωτά στο κάτω    
λευκοκίτρινα άνθη, άνθιση Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο.
10) Robinia pseudoacacia-ακακία 
Φύλλωμα:ανοιχτά σύνθετα πράσινα φύλλα 
Υφή:λεπτή-πτερωτή, λευκά-εύοσμα άνθη Απρίλιο-Μάιο.Υφή:λεπτή-πτερωτή, λευκά-εύοσμα άνθη Απρίλιο-Μάιο.
11) Lantana camara-Λαντάνα 
Ανθοφορία Απρίλιο–Νοέμβριο,παρατεταμένη-πλούσια 
κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές ύψος:1-1,5μ. 
12) Olea Europea-Eλιά 
Καλλιεργείται σε κάθε έδαφος, μεσογειακό κλίμα, 
έλάχιστη περιποίηση.

 

7-Acer palmatum

7-Acer 
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7-Acer 
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παιδική χαρά προς το γήπεδο μπάσκετ

υδάτινο στοιχείο/θεατράκι

λήψη προς το υδάτινο στοιχείο

χώρος περιπάτου δίπλα στο διατηρητέο

είσοδος του διατηρητέου




