
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ»

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

CPV: 44112000-8 
          45310000-3
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 06/2012
             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Η  Τεχνική  αυτή  Έκθεση  αναφέρεται  στην  μελέτη  εφαρμογής  για  την  ανάπλαση  του 

κοινόχρηστου χώρου της Πειραϊκής Πατραϊκής που βρίσκεται στον Δήμο Καρπενησίου.  Τα 

όρια της πλατείας ορίζονται από τις οδούς, Βόρεια Αγίου Δαμιανού Αγράφων, Νότια Αγίου 

Μιχαήλ εκ Γρανίτσης, Ανατολικά Αγίου Ανδρέου Ερημίτη, Δυτικά Αγίου Ακακίου Αγράφων 

όπως  φαίνονται  στο  Τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του  Δήμου 

Καρπενησίου και ακόμα δεν έχουν χαραχθεί και κατασκευαστεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

Ο προς ανάπλαση κοινόχρηστος χώρος ανήκει στην περιοχή της επέκτασης του σχεδίου 

πόλεως του Δήμου Καρπενησίου και σε ένα οικιστικό σύνολο που χαρακτηρίζεται από πολύ 

αραιή  δόμηση  και  από την  έντονη  παρουσία  του  φυσικού  στοιχείου.  Το  φυσικό  έδαφος 

παρουσιάζει  κατηφορική  κλίση  κατά  μήκος  της  πλατείας  και  η  υψομετρική  διαφορά που 

εμφανίζεται είναι της τάξης των πέντε μέτρων.  Η σημερινή κατάσταση του κοινόχρηστου 

χώρου δεν παρουσιάζει   καμία τεχνητή διαμόρφωση και  το σύνολο του αποτελείται  από 

θάμνους μέτριου ύψους και δέντρα χαμηλού ύψους επίσης.  Γενικότερα η βλάστηση είναι 

ανεπτυγμένη  τυχαία.  Χαρακτηριστικό  στοιχείο  του  κοινοχρήστου  χώρου  της  Πειραϊκής 

Πατραϊκής είναι η θέα που προσφέρεται άκοπα από όλα τα σημεία του προς τους ορεινούς 

όγκους του Νομού της Ευρυτανίας και επίσης το εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής στα 

Νότια της πλατείας. 

Ο κοινόχρηστος χώρος καταλαμβάνει  όλο το οικοδομικό τετράγωνο, και από τις τέσσερις 
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πλευρές του γειτνιάζει  με  μελλοντικές δημοτικές οδούς και με οικοδομικά τετράγωνα που 

προς  το  παρόν  αλλά  και  πιθανότατα  μελλοντικά  θα  παρουσιάζουν  χαμηλή  δόμηση. 

Διαμορφωμένα πεζοδρόμια ή σημεία εισόδου,  στην υπάρχουσα σημερινή κατάσταση δεν 

εμφανίζονται  σε  κανένα  σημείο  του  κοινόχρηστου  χώρου.  Όλες  οι  εφαρμογές  του 

σχεδιασμού  του  χώρου  ξεκινάνε  από  μηδενική  βάση  και  λαμβάνοντας  υπ΄  όψιν  το 

ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής όπως αυτό έχει χαραχθεί και θα υλοποιηθεί μελλοντικά.

Επίσης  έχουν  ληφθεί  υπ΄  όψιν  οι  μηκοτομές  και  τα  υψόμετρα  αυτών,  όπως  μας 

παρεδόθησαν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία  του δήμου  Καρπενησίου και  τα  οποία 

καθορίζουν τα υψόμετρα του διαμορφωμένου κοινοχρήστου και την σύνδεση των σημείων 

εισόδων του με το μελλοντικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο. 

Η ανάγκη ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου της Πειραϊκής Πατραϊκής προκύπτει  από την 

επέκταση  του  σχεδίου  της  πόλης  του  Καρπενησίου  προς  την  περιοχή.  Είναι  υψίστης 

σημασίας στο υπό επέκταση σχέδιο να διαμορφωθεί  οργανωμένος δημόσιος χώρος για την 

δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού συνόλου. Συνεπώς ο κοινόχρηστος χώρος 

δεν  θα  λειτουργεί  απλά  ως  ένα  αδιαμόρφωτο  κενό,  αλλά  θα  συμβάλλει  ενεργά  στην 

αναβάθμιση  της  ποιότητας  του  Δήμου,  ικανοποιώντας  τις  απαιτήσεις  (αισθητικές  και 

λειτουργικές) ενός σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.

Κύρια επιδίωξη της ανάπλασης είναι ο σχεδιασμός ενός υπαίθριου χώρου που να συμβάλλει 

στην  αναβάθμιση  της  περιοχής,  λειτουργώντας  ταυτόχρονα  ως  χώρος  πρασίνου  και  ως 

πόλος έλξης  για  τους  κατοίκους,  ευνοώντας την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων για 

διαφορετικές ηλικίες.  Ο βασικός στόχος υπήρξε η διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα της 

περιοχής  με  ήπιες  παρεμβάσεις  κυρίως  σε  επίπεδο  χαράξεων και  κατάλληλης  επιλογής 

υλικών, αλλά και με επιλογή κατάλληλης φύτευσης. 

Η κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα για το σχεδιασμό της πλατείας της Πειραϊκής Πατραϊκής είναι 

να  δημιουργηθεί  ένας  οργανωμένος  δημόσιος  χώρος  μέσω  μιας  «αναπαράστασης»  του 

φυσικού  τοπίου  της  περιοχής.  Συνολικά  μαζί  και  με  τους  υπόλοιπους  υπό  διαμόρφωση 

κοινόχρηστους  χώρους  στις  περιοχές  επέκτασης  του  σχεδίου  της  πόλης  η  πλατεία  της 

Πειραϊκής Πατραϊκής θα αποτελεί μια «παραπομπή» στο φυσικό τοπίο της περιοχής, εντός 

ενός μελλοντικά αστικού περιβάλλοντος. 

Η κύρια χάραξη της πλατείας αποτελείται από έναν κατά μήκος καθέτου άξονα στον οποίο 

καταλήγουν δύο δευτερεύουσες πορείες.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται  διαφορετικά 

διαμερίσματα  εντός  της  πλατείας  σε  διαφορετικά  επίπεδα  ακολουθώντας  την  κλίση  του 

φυσικού εδάφους και αναπαριστώντας τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής. Μέσα σε αυτά τα 
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διαφορετικού  επιπέδου  «διαμερίσματα»  εντάσσονται  διαφορετικού  χαρακτήρα  ήπιες 

λειτουργίες που δημιουργούν στο σύνολο τους μια οργανωμένη οντότητα δημοσίου χώρου.

Κρίθηκε επίσης θεμιτό να χρησιμοποιηθούν υλικά που είναι αποδεκτά από την αρχιτεκτονική 

της περιοχής, όπως οι πέτρινοι τοίχοι, κλπ.

Επίσης  η  φύτευση  συμμετέχει  με  ουσιαστικό  τρόπο στην ανάπλαση αναδεικνύοντας  τον 

φυσικό πλούτο της περιοχής, μέσω της χρήσης φυτών που εναρμονίζονται με το ύφος και το 

χαρακτήρα του τόπου. 

Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι της επέμβασης μέσω του σχεδιασμού είναι:

• Δημιουργία μιας απρόσκοπτης κίνησης που να διασχίζει κατά μήκος και καθέτως 

όλη  την  έκταση  της  πλατείας  προσφέροντας  ένα  περίπατο  με  διαφορετικές 

ποιότητες και οπτικές φυγές. 

• Δημιουργία κατάλληλων χώρων στάσης που να σκιάζονται επαρκώς σε διάφορα 

σημεία των επιμέρους κινήσεων. 

•  Διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στην πλατεία. 

• Έμφαση στην κυκλοφορία  των πεζών στο  οικοδομικό τετράγωνο που ορίζει  η 

πλατεία,  με  δημιουργία  πεζοδρομίων  και  ένταξη  σε  αυτά  του  κατάλληλου 

εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα). 

• Δημιουργία σημείων συνάθροισης κοινού. 

• Εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. παρά την μεγάλη κλίση που παρουσιάζει η περιοχή.

• Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής. 

• Δημιουργία πεζοδρομίων περιμετρικά της πλατείας

• Πρόβλεψη φωτισμού κατάλληλου να καλύψει τις ανάγκες του έργου.

• Χρήση αντιβανδαλιστικών υλικών όσον αφορά τα ξύλινα στοιχεία, τα φωτιστικά, τα 

καθιστικά κτλ.

• Οικονομικό κόστος στην επιλογή των υλικών και του εξοπλισμού αλλά και εύκολη 

και χαμηλού κόστους συντήρηση.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα παραπάνω, η κατεύθυνση που αναζητήθηκε κατά το σχεδιασμό 

έπρεπε  να  συμπεριλάβει  από τη  μια  μεριά  τη  διατήρηση  κατά  το  δυνατόν  του  φυσικού 

χαρακτήρα της περιοχής και από την άλλη τη δημιουργία ενός χώρου που να ευνοεί την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο (παιχνίδι, περίπατο, εκδηλώσεις, αναψυχή). 
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Οι  χαράξεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  στόχευσαν  στην  οργάνωση  μιας  κίνησης  σε  ένα 

διαγώνιο άξονα, με τρόπο ώστε να ενισχύεται η διαπερατότητα της πλατείας αλλά και σε δύο 

δευτερεύοντες  πορείες  που  καταλήγουν  στον  κεντρικό  άξονα,  για  να  διασφαλίζεται  η 

επικοινωνία των πλευρικών σημείων του κοινοχρήστου χώρου και η διαπερατότητα του από 

τους  πεζούς.  Οι  κινήσεις  και  στάσεις  οργανώνονται  με  βάση  τις  παραπάνω  πορείες, 

ενοποιώντας τις  επιμέρους δραστηριότητες (χώρος παιχνιδιού,  χώρος καθιστικών,  χώρος 

συνάθροισης κοινού, χώροι φύτευσης). Ως κύριες είσοδοι μπορούν να θεωρηθούν οι είσοδοι 

στο νότιο και στο βόρειο σημείο του κοινοχρήστου όπου ένα μεγάλο πλάτωμα υποδέχεται 

τον επισκέπτη και, μέσω ενός διαγωνίου άξονα τον οδηγεί στο εσωτερικό της πλατείας. Στα 

οριζόντια «διαμερίσματα» που δημιουργούνται κατά μήκος του κεντρικού άξονα υπάρχουν 

σκιασμένοι χώροι καθιστικών και χώροι φυτεμένοι που αναπαριστούν το φυσικό κάλος της 

περιοχής.  Τα  δέντρα  που  προτείνονται  εντάσσονται  και  αυτά  με  τη  σειρά  τους  στο 

παραπάνω σύστημα οργάνωσης, ενώ η επίστρωση του δαπέδου γίνεται με ένα πιο ελεύθερο 

τρόπο από χυτό βοτσαλωτό διαφορετικών αποχρώσεων, πατημένο χώμα και «φιλέτα» από 

μπετόν 15 εκ.

Η οργάνωση του κοινόχρηστου χώρου,  ουσιαστικά  διαμορφώνεται  σε  τέσσερις  ενότητες. 

Αυτές  εσωτερικά  προσφέρουν  χώρους  φυσικά  σκιασμένων  καθιστικών  με  επιλογή 

κατάλληλης φύτευσης, αλλά και χώρους που λειτουργούν ως κήποι και θα παρουσιάζουν 

φυτά προερχόμενα από την τοπική χλωρίδα. Οι  κεντρικοί άξονες λειτουργούν σαν οι βασικές 

πορείες του χώρου και συνδέουν τα σημεία εισόδου, εξασφαλίζοντας παράλληλα και σωστή 

σύνδεση των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου. 

Οι άξονες και οι ευθείες πορείες τους τονίζονται με δέντρα με φύλλωμα ερυθρού χρώματος 

(π.χ. Κουτσουπιά) αλλά και με κατάλληλο φωτισμό για τις νυχτερινές ώρες.

Το δάπεδο του τμήματος αυτού επιφέρει επίστρωση από χυτό βοτσαλωτό επιμερισμένο σε 

μικρότερα  τμήματα  από  ενδιάμεσα  διαχωριστικά  φιλέτα.  Τα  τοιχία  αντιστήριξης  των 

διαφορετικών  επιπέδων επενδύονται  με  πέτρα  για  να  διατηρείται  η  οπτική  σύνδεση  του 

χώρου με την Αρχιτεκτονική παράδοση του Δήμου.

Τα καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί  στο  χώρο,  επιτρέπουν στον επισκέπτη την άμεση 

οπτική επαφή με την θέα που προσφέρει η τοποθεσία. Τα καθίσματα που προτείνονται τόσο 

για το χώρο αυτό όσο και για τους υπόλοιπους χώρους στάσης στο σύνολο της πλατείας 

περιγράφονται  αναλυτικά  στο  συνοδευτικό  τεύχος  των  λεπτομερειών  της  αρχιτεκτονικής 

μελέτης.

Η σύνδεση των διαφορετικών επιπέδων  με τα πεζοδρόμια επιτυγχάνεται με σειρά οριζόντιου 

και καθέτου φοράς εισόδων στα «διαμερίσματα» του κοινοχρήστου είτε με τη μεσολάβηση 

αναβαθμών  μέσω  ενός  ενδιάμεσου  επιπέδου,  είτε  με  τη  χρήση   ράμπας  κλίσης  5% 

εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στα Α.Μ.Ε.Α. 
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Η δυναμική χάραξη του χώρου ενισχύεται με αντίστοιχες κάθετες χαράξεις που οργανώνουν 

χώρους  στάσης  ή  φύτευσης.  Τέλος  σε  ό,τι  αφορά  τα  δάπεδα,  έχει  προταθεί  η  χρήση 

δαπέδου από χυτό βοτσαλωτό για τους κεντρικούς άξονες σε συνδυασμό με πατημένο χώμα 

για τα μεγάλα «διαμερίσματα».

Τη  γενικότερη  διάταξη  συμπληρώνουν  περιμετρικά  καθίσματα,  ψηλά  δέντρα  και  ο 

κατάλληλος εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα, καθίσματα, κάδοι απορριμμάτων, κρήνες). 

Τέλος, ειδικές οδεύσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουν προβλεφθεί τόσο στο 

περιμετρικό πεζοδρόμιο που περιβάλλει την πλατεία όσο και στο εσωτερικό της. Με την ίδια 

λογική έχει γίνει πρόβλεψη και για την κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αφού η πλατεία στο 

σύνολό της περιλαμβάνει, όπου αυτό χρειάζεται λόγω υψομετρικής διαφοράς, ράμπες κλίσης 

5%. Οι ίδιες ράμπες έχουν βρεθεί και στη διαμόρφωση του πεζοδρομίου διευκολύνοντας την 

πρόσβαση των αμαξιδίων στο οδόστρωμα. 

Προβλέπεται κατασκευή παροχής ύδρευσης στην πλατεία, κατασκευή καναλιού απορροής 

παροχέτευσης ομβρίων καθώς και σύστημα άρδευσης για τα φυτά.  

Ο φωτισμός της πλατείας επιτυγχάνεται με φωτιστικά επί στύλου στα πλατώματα και κατά 

μήκος του άξονα της κεντρικής πορείας, με επίτοιχα χωνευτά φωτιστικά στις ράμπες και τις 

κινήσεις με τους αναβαθμούς και με επιδαπέδιους προβολείς για τα δέντρα. Περιμετρικά στο 

πεζοδρόμιο ο φωτισμός γίνεται με τα ίδια φωτιστικά επί στύλου που χρησιμοποιούνται στο 

εσωτερικό της πλατείας.  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ               ΕΛΕΓΘΗΚΕ   
                         ΘΕΩΡ

ΗΘΗΚΕ
      Καρπενήσι   27  - 08 - 2018     Καρπενήσι     28  - 08  -2018  Καρπενήσι  29 - 08 -2018
Για την επικαιροποίηση της μελέτης Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τ.Υ.   Η  προϊσταμένη της Δ/νσης

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                            
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