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Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης 

που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο χώρο του Τ.Ε.Ι Πειραιά και η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων με βάση τις συστηματικές παρατηρήσεις που έγιναν κατά την εκπόνηση 

της έρευνας.

Σήμερα υπάρχουν 13.728 ενεργοί σπουδαστές, καθηγητές και εργαζόμενοι που ο 

χώρος του Ιδρύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα τους. Το πρόβλημα 

της μετακίνησης αυτών είναι ίσως και το πιο αξιοπρόσεκτο αφού οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα μεταφοράς για την προσέλευσης τους στις σχολές του 

Ιδρύματος. Ακόμα και με μια σύντομη περιγραφή είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μέσος αριθμός ατόμων κατά τη μετακίνηση τους σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Έτσι είναι εφικτή και η εύρεση 

λύσης .

Ο κύριος στόχος είναι η διατύπωση των βέλτιστων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 

επίλυση προβλημάτων σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και την στάθμευση. Τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις απογραφές και τις μετρήσεις ,όπως και τα πορίσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση και την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών οδήγησαν στη 

διαμόρφωση κάποιων προτάσεων  για την καλύτερη «τακτοποίηση του χώρου».Οι προτάσεις 

αυτές αναπτύσσονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια και περιέχουν εκτενή αναφορά στη 

βέλτιστη διαχείριση των χώρων στάθμευσης ,στη διασφάλιση κατά το δυνατόν της 

στάθμευσης των φοιτητών και στην ομαλοποίηση της ροής της κυκλοφορίας στο δίκτυο του 

Ιδρύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο Τ.Ε.Ι Πειραιά

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η περιοχή μελέτης χρειάζεται τακτοποίηση 

όσον αφορά την στάθμευση. Σήμερα σε όλη την έκταση του Τ.Ε.Ι Πειραιά συναντά κανείς 

οχήματα σταθμευμένα πάνω σε πεζοδρόμια και σε ελαιώνες διάσπαρτα ακόμα και μπροστά 

από τις κύριες εισόδους, καταλαμβάνοντας μέρος ή ακόμα και το σύνολο του πεζοδρομίου, με 

αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση χώρου για τους πεζούς ,γεγονός που υποβαθμίζει την 

ασφάλεια και την αισθητική του χώρου. Η πρακτική αυτή κατάληψης θέσεων που γίνεται 

παντού στο Τ.Ε.Ι ασύδοτα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε να οργανωθούν καλύτερα οι 

ήδη υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης εντός του Τ.Ε.Ι., ακόμα και να καταργηθούν κάποιες και 

να μελετηθεί ένα νέο σύστημα στάθμευσης.

1.1 Στοιχεία απογραφής Ι.Χ (ημ/νία :Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 ώρα : 
10:00π.μ-16:00μ.μ)

Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος στάθμευσης απαιτείται εκπόνηση 

μιας ολοκληρωμένης μελέτης στάθμευσης, η οποία περιλαμβάνει την απογραφή της 

υφιστάμενης προσφοράς και την εκτίμηση της υφιστάμενης ζήτησης επισκεπτών, 

εργαζομένων και φοιτητών. Γι' αυτό τον λόγο παραθέτονται με στοιχεία και αριθμούς τα 

πορίσματα της απογραφής που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2011 και ώρα αιχμής για 

τη λειτουργία και την κίνηση που επικρατεί στις σχολές του Ιδρύματος .

Οι θέσεις στάθμευσης όπως φαίνονται στο σχέδιο Α0 είναι συνολικά 319 και 

συγκεκριμένα χωρισμένες ως εξής: Το μεγαλύτερο πάρκινγκ του Τ.Ε.Ι Πειραιά στην τωρινή 

κατάσταση βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) και 

αριστερά της πύλης από την οδό της Πέτρου Ράλλη. Το πάρκινγκ είναι προσβάσιμο και από 

τις δύο πύλες της σχολής, από την λεωφόρο Θηβών και από την Πέτρου Ράλλη, και έχει 

συνολικά 118 προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης ανάμεσα σε ελαιώνες. Το δεύτερο 

μεγαλύτερο πάρκινγκ βρίσκεται στο κτίριο Α, κατά το σχέδιο, στη πίσω όψη της Σχολής 

Ηλεκτρονικών  Υπολογιστικών Συστημάτων (Σ.Η.Υ.Σ) όπου βρίσκονται 90 διαγραμμισμένες 
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θέσεις στάθμευσης προς χρήση.

Άλλες θέσεις στάθμευσης βρίσκονται στην πρόσοψη του κτιρίου Ζ' για την 

εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού. Για τον ίδιο σκοπό υπάρχουν θέσεις μπροστά από 

το κτίριο Ε' στην πρόσοψη και την πίσω όψη του κτιρίου Δ3. Επίσης μπροστά από το κτίριο 

Δ2 και στην είσοδο του κτιρίου Α' ακολουθώντας πάντα το σχέδιο Α0. Τελευταίο αναφέρεται το 

πάρκινγκ πίσω από το κτίριο της Διοίκησης με 80 προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης πάνω 

σε οικόπεδο εμβαδού 2.727,77 τ.μ. το οποίο θα μελετηθεί εκτεταμένα παρακάτω ως βάση της 

τελικής προτεινόμενης λύσης. Δίνεται ένας συγκριτικός πίνακας των προσφερόμενων θέσεων 

που φαίνονται στο σχέδιο Α1 και των αντίστοιχων καταγεγραμμένων Ι.Χ στο σχέδιο Α2 : 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ι.Χ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ 38 0

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ 7 0

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ1 ΚΑΙ 
Δ2, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

40 0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ Δ2 33
5

(για ΑΜΕΑ)

ΚΤΙΡΙΑ Δ2 ΚΑΙ Δ3(ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ) 57 12

ΚΤΙΡΙΟ Σ.Δ.Ο ΚΑΙ Σ.ΤΕ.Φ 32 20

PARKING Σ.Δ.Ο 200 118

ΚΤΙΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΚΟ ΕΛΙΑΣ

29 0

ΚΤΙΡΙΟ Ζ' ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ 87 7

ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΩΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

112 14

PARKING ΚΤΙΡΙΟΥ Α' 101 90

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α' ΕΩΣ ΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
49 0

PARKING ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Β' 
ΚΤΙΡΙΟ)

89 80

ΣΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(Β'ΚΤΙΡΙΟ)

23 0

ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΛΑΪ
5 0

ΣΥΝΟΛΟ 902 346

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας προσφερόμενων θέσεων και Ι.Χ
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Βλέποντας τα στοιχεία του πίνακα συμπεραίνεται ότι όλες οι θέσεις στάθμευσης είναι κάτι 

παραπάνω από κατειλημμένες και το πρόβλημα είναι σαφές στη κάτοψη που παρουσιάζεται 

στο σχέδιο Α1. Για να είναι δόκιμη όμως αυτή η μελέτη είναι αναγκαίο για αρχή να οριστεί η 

έννοια του χώρου στάθμευσης.

1.2 Ορισμός χώρου στάθμευσης

Ο χώρος στάθμευσης είναι η αρχή και το τέλος κάθε μετακίνησης του Ι.Χ. Το μέσο 

όχημα περνάει 23 ώρες την ημέρα σε μια θέση στάθμευσης και χρησιμοποιεί αρκετούς 

χώρους στάθμευσης κάθε εβδομάδα. 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη χώρων στάθμευσης αλλά και η κακή τους 

διαχείριση. Είναι γνωστό ότι υπάρχει «αρνητικό ισοζύγιο» στάθμευσης, δηλαδή δεν υπάρχουν 

αρκετές θέσεις για την εξυπηρέτηση των κυκλοφορούντων Ι.Χ. Πρέπει να γίνει προσπάθεια 

εξισορρόπησης της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για στάθμευση με τη συνεχώς 

μειωνόμενη διαθέσιμη γη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πρόβλημα κυκλοφορίας

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά αυξάνει συνεχώς, αφού οι 

προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης είναι λιγότερες απ' την ζήτηση και αναμένεται να 

χειροτερεύσει δραματικά στο άμεσο μέλλον αν δεν ληφθούν μέτρα.

2.1 Αιτίες

Οι αιτίες είναι κυρίως:

O συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών του Ιδρύματος.

Ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η χρήση του αυτοκινήτου.

Ο κυκλοφοριακός φόρτος εντείνεται από τις προσπάθειες των οδηγών να βρούνε θέση 

στάθμευσης, την παράνομη στάθμευση, την έλλειψη ολοκληρωμένης παρέμβασης μέσω 

εκπονημένων κυκλοφοριακών μελετών, συντονισμένου συγκοινωνιακού προγραμματισμού 

και την έλλειψη χρηματοδότησης.

2.2 Επιπτώσεις

Τα αποτελέσματα που έχουν επίπτωση στη ποιότητα ζωής συνοψίζονται στα 

παρακάτω:

Κάθε είδους ρύπανση ατμοσφαιρική, ακουστική ,αισθητική.

Εκτεταμένη παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια και ελαιώνες.

Μη ασφαλή μετακίνηση πεζών.

Χάσιμο πολύτιμου χρόνου για την εύρεση θέσεως στάθμευσης.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση, απόρροια της μονοδρόμησης που υφίσταται εντός του Τ.Ε.Ι.

2.3 Προτεινόμενα μέτρα

Το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο λόγω έλλειψης υποδομών για την 
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ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως ποδηλατοδρόμοι, άνετα πεζοδρόμια, 

υποδομές για τις μετακινήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) έλλειψη 

κυκλοφοριακών μελετών επικαιροποίησης και συστηματικής εφαρμογής τους. H επίλυση 

αυτής της κατάστασης προϋποθέτει την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης. 

Οφείλει να είναι άμεση αλλά με μακρόχρονο ορίζοντα και να εστιάζει την επίλυση των 

παραπάνω προβλημάτων με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το αυτοκίνητο.

Βασικά μέτρα που υιοθετούνται όταν η ζήτηση δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί από 

την υφιστάμενη προσφορά είναι: Κυρίως η αποθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ οχημάτων. Να 

προβλεφθούν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης όπως με δημοτική συγκοινωνία που να 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του Τ.Ε.Ι.. Πειραιά με συχνά 

δρομολόγια από και προς το μετρό του Αιγάλεω, με ποδήλατο, που απαιτείται εκτεταμένο 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων ή πεζή μετακίνηση.

Στις περιπτώσεις όπου η προσφορά θέσεων στάθμευσης σε χρονικά διαστήματα, 

μερικών ωρών τουλάχιστον, δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, εφαρμόζονται συστήματα 

ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο όρος «ελεγχόμενη στάθμευση» σημαίνει ότι η στάθμευση 

διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας και υπάρχει συστηματικός έλεγχος για την 

τήρηση τους. Οι βασικές συνιστώσες ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι 

Χωροθέτηση θέσεων ανά κατηγορία χρηστών.

Τιμολόγιο στάθμευσης και τρόποι είσπραξης των τελών.

Περιορισμοί στη διάρκεια στάθμευσης.

Επιπλέον θα πρέπει να οργανωθεί η στάθμευση δικύκλων, να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία από σταθμεύσεις σε διπλή σειρά και να παραμένουν τα πεζοδρόμια ελεύθερα 

εμποδίων. Ενδεχομένως, με κάποιες επεμβάσεις διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και ανάπλαση 

που αφορούν και φύτευση.

Οι ελεύθεροι χώροι, το Πάρκο Ελιάς, πρέπει να αποτελούν δίκτυο χώρων πρασίνου 

μέσα στη σχολή, και όχι μεμονωμένες και σημειακές ευκαιρίες για να “ανασάνει” ο φοιτητής. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος βιώσιμος που θα σέβεται τους σπουδαστές και 

τους εργαζόμενους της σχολής είναι απαραίτητο όχι μόνο ο σεβασμός του υπάρχοντος 

πράσινου αλλά να φυτευτεί και σε κάθε ελεύθερο εναπομείναντα αδόμητο χώρο. Αυτό είναι 

κάτι που έχει μελετηθεί ήδη από την συνάδελφο Ουζούνογλου Κωνσταντίνα στα πλαίσια της 

πτυχιακής της εργασίας .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρόβλημα μονοδρόμησης

3.1 Προβλήματα στην μετακίνηση πεζών και οχημάτων

Αυτοκίνητα εναντίον ανθρώπων, άνθρωποι εναντίον αυτοκινήτων, μέτρα εναντίον 

αυτοκινήτων και ανθρώπων. Δεδομένου ότι η σχολή ασφυκτιά από κόσμο καθημερινώς, δεν 

αντιλαμβάνεται κανείς την αξία του μέτρου της μονοδρόμησης. Υπάρχει μία φορά κίνησης 

αριστερόστροφη που λειτουργεί ως μονόδρομος. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν 

παρκαρισμένα οχήματα ανομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του δρόμου επομένως δεν 

αποτελεί μέτρο αποσυμφόρησης ο μονόδρομος. Η μονοδρόμηση δεν βοηθάει από τη στιγμή 

που ένας οδηγός θα κάνει τουλάχιστον μία φορά την κυκλική διαδρομή  από τον κόμβο του 

φυλακίου ως το κτίριο της βιβλιοθήκης και ξανά έως ότου βρει κάποιο κενό για να αφήσει το 

όχημα του.

3.2 Κεντρικές είσοδοι

Σύμφωνα με το Διάταγμα Ρυμοτομίας ( . .Φ Ε Κ 'Δ  750 /19-7-2005) αναφέρεται ότι στο 

χώρο σχολικών κτιρίων στο κτήμα Μερκάτη επιβάλλεται η μεταφορά της εισόδου του χώρου 

στην οδό Σαλαμινίας για λόγους ασφαλέστερης εισόδου-εξόδου, και τη δημιουργία 

πεζογέφυρας πάνω από την Πέτρου Ράλλη για την ασφαλή μετακίνηση των φοιτητών προς τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς. Η διάνοιξη δεύτερης εισόδου από την οδό Πέτρου Ράλλη ήταν 

σαφώς λειτουργική αλλά επικίνδυνη συνάμα,αφού ο δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας και τα 

τροχοφόρα εισέρχονται στο ίδρυμα με κεκτημένες ταχύτητες και με σχεδόν μηδενική 

ορατότητα. Το γεγονός ότι είναι μονοδρομημένη επίσης η είσοδος αποτελεί παράγοντα 

μελέτης.

Η διάνοιξη νέας κεντρικής πύλης από την Πέτρου Ράλλη ή η μεταφορά της ήδη 

υπάρχουσας με απλή διαπλάτυνση ώστε να υπάρχει μια διαχωριστική νησίδα στο κέντρο για 

είσοδο-έξοδο, για καλύτερη κυκλοφοριακή διαχείριση και πιο εύκολα προσβάσιμη είσοδος 

πεζών στο ύψος της πεζογέφυρας θα ήταν ιδανική λύση γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η 
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κατασκευή της.

Ένας σπουδαστής που χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς για την προσέλευση του στη 

σχολή φοβάται να κατέβει στη στάση που βρίσκεται στη Πέτρου Ράλλη διότι δεν υπάρχει 

ουσιαστικά πεζοδρόμιο και στα αριστερά του διέρχονται τα αμάξια με μεγάλη ταχύτητα.

Σχετικά με την είσοδο που βρίσκεται στην οδό Μίνωος κάθετα της λεωφόρου Θηβών 

και απέναντι από το κτίριο της βιβλιοθήκης, υπάρχει μια μόνιμα κλειστή καγκελόπορτα που 

εξυπηρετεί τους πεζούς από ένα μόνο χώρισμα και η προσέλευση γίνεται μετ' εμποδίων αφού 

υπάρχουν τρία σιδερένια κολονάκια τύπου “πι” και πρέπει ο ένας πεζός να περιμένει τον άλλο 

για να περάσει. 

Εναλλακτικά για τη καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα αυτής της εισόδου και την 

προσαρμογή αυτής ώστε η προσέλευση στο χώρο του Τ.Ε.Ι να είναι δυνατή και σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες από εκείνη την πλευρά θα ήταν ιδανικό να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να 

λειτουργήσει η κλειστή καγκελόπορτα. Αυτό συνεπάγεται την κατάργηση της παράνομης 

στάθμευσης σε εκείνο το σημείο και την δημιουργία θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για 

δίτροχα (σχέδιο Α2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διερεύνηση μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων στάθμευσης στο Τ.Ε.Ι 
Πειραιά.

Σε αυτόν τον ιστότοπο http://apollon.teipir.gr/googlemap/# φαίνεται από δορυφόρο πως 

είναι το Τ.Ε.Ι Πειραιά σήμερα. Μελετώντας το πρόβλημα εκ των έσω και με προσεκτική 

παρατήρηση του χώρου όπου εδράζεται το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πειραιά 

παραθέτονται οι λύσεις που μπορούν να προταθούν από αυτή την πτυχιακή εργασία.

4.1 Προτεινόμενες μέθοδοι επίλυσης 

Καταρχήν, προτείνεται η αυστηρή απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης σε όλο 

το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα στην κεντρική είσοδο παρατηρείται συμφόρηση στους ελαιώνες 

και απέναντι από το φυλάκιο μόνιμα 7 σταθμευμένα οχήματα καθιστώντας δύσκολη την 

διάβαση των πεζών. Η μονοδρόμηση να καταργηθεί με την διαπλάτυνση του δρόμου έως το 

σημείο του γηπέδου. 

Τα πάρκινγκ που θα ήταν χρήσιμο να συνεχίσουν να λειτουργούν είναι αυτό της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας, στο κτίριο Ζ´ από την πλευρά της οδού Σαλαμινίας. Το πάρκινγκ 

του κτιρίου πίσω από το γήπεδο διαμορφώνεται μόνο για δίκυκλα και ποδήλατα όπως επίσης 

και αυτό στην είσοδο του κτιρίου Δ2.

Για την υλοποίηση κάτι τέτοιου θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνουν τα περίπου 656 

οχήματα που περισσεύουν, να οργανωθεί ενδεχομένως ένας χώρος που να αντέχει αυτό τον 

όγκο των Ι.Χ που άμεσα πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται. Συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι νέες διαμορφώσεις των χώρων στάθμευσης:
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ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ Ζ'

34 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ

23 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

7 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ 10 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

Δ3 (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ )
5 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ 

54 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

16 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ

23 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 

12 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Σ.Δ.Ο 
10 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ

22 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ Δ3
27 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Δ2
6 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ 

29 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ(ΠΑΡΚΙΝΓΚ)
13 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ

22 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΠΡΟΣΟΨΗ)
7 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ 

14 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ Δ3 19 ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

246 ΘΕΣΕΙΣ Ι.Χ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ 

Σ.Δ.Ο ΑΠΕΝΑΝΤΙ )

191 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

41 ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

Πίνακας 2 : Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης

4.3 Λύση με υπόγειους χώρους στάθμευσης

Δεν θα έπρεπε να υιοθετηθεί η ιδέα για δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης διότι 

επακολουθεί η καταστροφή του υπάρχοντος πράσινου και θα είναι αντιφατική με όσα 

προαναφέρθηκαν. Αν γίνει κάτι τέτοιο θυσιάζεται έτσι το ελάχιστο υπάρχον πράσινο και η 

πιθανότητα μελλοντικής αναβάθμισης του. Το θεσμικό πλαίσιο κατασκευής υπόγειων χώρων 
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στάθμευσης ,κάτω από πάρκα και λοιπούς δημόσιους χώρους παραμένει το ίδιο με 

αποτέλεσμα οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν την κατασκευή τους να συνεχίζουν να 

κερδοσκοπούν αδιαφορώντας για τη βιώσιμη μετακίνηση.

Συμπερασματικά, το να καταστρέψουμε τους λιγοστούς χώρους πρασίνου προς 

όφελος του Ι.Χ αυτοκινήτου και της κερδοσκοπίας θα αποφέρει αντίθετα αποτελέσματα για τη 

λύση που πρέπει να δοθεί στο πρόβλημα .

4.4 Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης mobiPark

Περνώντας σε πιο σύγχρονες μεθόδους επίλυσης του θέματος της στάθμευσης 

αναφέρεται απλά το συγκεκριμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης εκμεταλλευόμενος 

κάποιος τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου. Σε σχέση με τα συμβατικά μηχανήματα 

είσπραξης τέλους στάθμευσης που όλοι γνωρίζουμε, η χρέωση γίνεται ανά λεπτό στάθμευσης 

και όχι ανά ώρα. Είναι κάτι το οποίο διευκολύνει περισσότερο άτομα με αναπηρία αφού δεν 

χρειάζεται να πηγαίνουν κάθε φορά στα σημεία πώλησης για να προμηθεύονται τις κάρτες 

στάθμευσής τους. Βέβαια αυτό είναι αδιανόητο να γίνει πράξη διότι το μείζον θέμα είναι να 

οργανωθεί ο όγκος  των οχημάτων και όχι να μειωθεί ο χρόνος στάθμευσης με τέτοιου είδους 

συστήματα .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτούμενη επιφάνεια του χώρου στάθμευσης ανά θέση

Εντός της Ζώνης Γ' όπου συμπεριλαμβάνεται η περιοχή του Αιγάλεω για τις 

αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων επιβάλλεται η εξασφάλιση προ της 

εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο παρόν άρθρο. Η κατά τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων 

αυτοκινήτων επιβάλλεται μόνο εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι ίση ή 

μεγαλύτερη από χίλια (1.000)τ.μ. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση 

του κτιρίου υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα :

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Επιφάνεια κτιρίου σε τ.μ. που αναλογούν 

σε μία θέση στάθμευσης
Υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, 

πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, 

Μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις

2.500

Καταστήματα χονδρικής πωλήσεως, 

βιομηχανίες, βιοτεχνίες
4.000

Νοσοκομεία, κλινικές και εν γένει κτίρια 

περίθαλψης, κτίρια εκπαίδευσης
10.000

Τράπεζες 10.000

Πίνακας 3 : Απαιτήσεις στάθμευσης για μεγάλα αυτοκίνητα

Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του χώρου στάθμευσης ο αριθμός των 

θέσεων βάσει του πίνακα ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης ως εξής: Για μία θέση 

στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 τ.μ. χώρου στάθμευσης. Ο υπολογισμός 

των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το

μέγεθος του κτιρίου γίνεται ως εξής:

1)Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με τον σχετικό αριθμό του 

πίνακα. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος 
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αυτού,προστίθεται μία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και 

αποτελούν τον συνολικό αριθμό των θέσεων. 

2)Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσοτέρων της μιας χρήσεων των οποίων η επιφάνεια 

κτιρίου χωριστά είναι μικρότερη από χίλια (1.000) τ.μ. αλλά η συνολική επιφάνεια 

ανάπτυξης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ. υπολογίζεται μία θέση ανά 2.500 τ.μ. 

Επιφάνειας κτιρίου. Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή 

οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.960/79 όπως 

ισχύει. 

Για τις κατασκευές χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικό 

τρόπο τοποθέτησης αυτοκινήτων, η απαιτούμενη για κάθε θέση επιφάνεια του χώρου 

στάθμευσης προκύπτει βάσει των στοιχείων του τύπου του κατασκευαζόμενου χώρου 

στάθμευσης. Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης θα αποτελέσουν και το κύριο αντικείμενο 

της μελέτης αυτής ως προτεινόμενη λύση.

Πηγή : Προεδρικό Διάταγμα 455/76

Πηγή : Πρoεδρικό Διάταγμα 230/93 ( Φ.Ε.Κ 94/Α/15-6-93)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μηχανικά συστήματα στάθμευσης

6.1 Τι είναι;

Τα μηχανικά συστήματα στάθμευσης είναι συστήματα τα οποία αναλαμβάνουν την 

τοποθέτηση των αυτοκινήτων σε μία θέση στάθμευσης. Στην κατασκευή τους δεν είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη ραμπών ή πολυδαίδαλων διαδρόμων και ελαχιστοποιούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ των αυτοκινήτων ,επιτυγχάνοντας έτσι τον υπερδιπλασιασμό 

των θέσεων στάθμευσης στον υπάρχοντα χώρο.

Μπορούν να κατασκευαστούν τόσο σε υπόγειους όσο και σε υπέργειους χώρους 

διαθέτοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα. Το μυστικό ενός λειτουργικού χώρου στάθμευσης 

είναι ο συνδυασμός έξυπνων ιδεών. Ένα τέτοιο σύνολο ιδεών χρησιμοποιούν και τα 

αυτοματοποιημένα μηχανικά συστήματα στάθμευσης αφού διαθέτουν μία σειρά από 

συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών χώρων στάθμευσης .

Γρήγορο     Parking  

Για την παραλαβή του οχήματος απαιτείται ελάχιστος χρόνος,επομένως ξεχνάμε τον 

εκνευρισμό των καθυστερήσεων.
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Οικολογικό     Parking  

O χώρος στάθμευσης υπερδιπλασιάζεται έναντι αντίστοιχου συμβατικού parking. 

Απαλείφεται το πρόβλημα του θορύβου και των καυσαερίων αφού το αυτοκίνητο μεταφέρεται 

με σβηστή μηχανή.

Έξυπνο     Parking  

Ελέγχεται απόλυτα από ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυτόματα συστήματα. 

Ασφάλεια

Η ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης σε συνδυασμό με την πληθώρα των 

μέσων ασφαλείας(κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, πυρανίχνευση,πυρασφάλεια, 

συναγερμός)διασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια.

Άνεση     

Μηδενίζεται η ταλαιπωρία και το άγχος του οδηγού. Ο οδηγός κλειδώνει το 

αυτοκίνητο,δεν υπάρχει ανάγκη ελιγμών, εκμηδενίζονται και οι πιθανότητες ζημιών και 

φθορών.

6.2 Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με συμβατικούς χώρους στάθμευσης

Για ποιο λόγο να γίνει η επιλογή της ίδρυσης ενός μηχανικού αυτόματου parking και όχι 

ενός συμβατικού. Οι επόμενες παράγραφοι θα περιγράψουν τα θετικά της ανέγερσης μιάς 

τέτοιας κατασκευής για το Τ.Ε.Ι Πειραιά.

6.2.1 Χώρος

Στους ίδιους όγκους είναι δυνατή η δημιουργία διπλάσιων χώρων στάθμευσης σε 

σύγκριση με τους συμβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν ράμπες. Μπορούν 

να προσαρμοστούν σε πολύ στενούς χώρους στους οποίους θα ήταν αδύνατον να 

κατασκευαστούν συμβατικοί σταθμοί αυτοκινήτων με ράμπες και μπορούν να εκμεταλλευτούν 

στο έπακρο το διαθέσιμο βάθος. Η κατασκευή τους έχει λιγότερη επίδραση στη κίνηση και 

λόγω του τρόπου κατασκευής τους έχουμε λιγότερους χρόνους κατασκευής. Λόγω της 

ευκαμψίας του συστήματος μπορεί να προσαρμοστεί σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις.
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6.2.2 Οικονομία

Έχουν την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του υπάρχοντος χώρου,καθώς το κόστος 

ανά θέση είναι ανταγωνιστικό. Μειωμένη απαίτηση σε προσωπικό λειτουργίας του σταθμού. 

Τα κόστη για την ασφάλιση σε φωτιά ή κλοπή είναι σαφώς μικρότερα.

6.2.3 Ασφάλεια

Λόγω της μη παρουσίας ατόμων στους χώρους στάθμευσης δεν υπάρχει κίνδυνος για 

κλοπές και βανδαλισμούς στα σταθμευμένα οχήματα του σταθμού, ο κίνδυνος φωτιάς είναι 

μειωμένος καθώς οι κινητήρες των οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο τους δεν λειτουργούν. 

Όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατάξεις ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται.

6.2.4 Οικολογία

Οι κινητήρες είναι σβηστοί, αυτό ισοδυναμεί ότι δεν υπάρχει εκπομπή καυσαερίων και 

ηχορύπανση.
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εικόνα 3: εσωτερικός χώρος 
ρομποτικού σταθμού ενώ από πάνω 
λειτουργεί εστιατόριο.



6.2.5 Ποιότητα

Υπάρχει δυνατότητα πλήρους αυτόματου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης του 

σταθμού. Συνεχής έλεγχος πληρότητας του σταθμού με συνέπεια την καλύτερη διαχείριση 

του. Υπάρχει δυνατότητα κράτησης θέσεως μέσω τηλεφώνου καθώς και δυνατότητα ελέγχου 

του σταθμού από απόσταση μέσω δικτύου .Η αποθήκευση και παραλαβή οχήματος είναι 

εύκολη.

Ο μέσος χρόνος για αυτές τις λειτουργίες κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο λεπτών  ,που 

είναι μικρότερος από τον χρόνο που χρειάζεται ο χρήστης για την ανεύρεση κενής θέσης σε 

συμβατικούς σταθμούς με ράμπες. Το σύστημα μπορεί να τροποποιηθεί για πολύ υψηλές 

ροές οχημάτων (π.χ. ένα όχημα κάθε 10 δεύτερα).

6.3 Τρόπος λειτουργίας

Διαδικασία     εισόδου  
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εικόνα 4 : παραλαβή οχήματος με σβηστή μηχανή από τον ανελκυστήρα του 
σταθμού



Ο οδηγός φέρει το αυτοκίνητο στην είσοδο του σταθμού. Εφόσον η φωτεινή ένδειξη 

πληρότητας τον ενημερώνει ότι υπάρχουν ελεύθερες θέσεις επιλέγει έναν από τους δύο 

διαδρόμους εισόδου του οποίου ο σηματοδότης έχει πράσινο φως- και σταματά πριν την 

μπάρα εισόδου, πάνω από τον ανιχνευτή οχημάτων.

Η μπάρα εισόδου ανοίγει εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις:

Το τραπέζι περιστροφής βρίσκεται σε θέση ηρεμίας.

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης του χώρου στάθμευσης-PLC βρίσκεται σε κατάσταση 

αυτόματης λειτουργίας- αναμονής οχήματος.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ανοίγει η μπάρα εισόδου και ο 

οδηγός φέρει το αυτοκίνητο του στο χώρο υποδοχής για την μεταφορά του. Η σωστή θέση του 

οχήματος επιβεβαιώνεται από φωτοκύτταρα ελέγχου (μήκους, πλάτους και ύψους του 

αυτοκινήτου) και ανακοινώνεται στο χρήστη με φωτεινή ένδειξη «ΟΚ». Ακολούθως ο οδηγός 

σβήνει τον κινητήρα και εξέρχεται από το αυτοκίνητο κλειδώνοντας. Ταυτόχρονα κλείνει η 

μπάρα εισόδου και ο οδηγός κατευθύνεται στο εκδοτήριο εισιτηρίων όπου πιέζει το πλήκτρο 

έκδοσης εισιτηρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία «στάθμευσης-τοποθέτησης».
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εικόνα 5: το όχημα βρίσκεται ακίνητο πάνω στην περιστροφική πλάκα μετά την είσοδο του



Το εισιτήριο – μαγνητική κάρτα περιέχει τα στοιχεία:

ώρα εισόδου

αριθμός αυτοκινήτου

ακριβής όροφος και θέση στάθμευσης του αυτοκινήτου

αύξων αριθμός εισιτηρίου

Διαδικασία     «  στάθμευσης-τοποθέτησης  »     του     αυτοκινήτου  

Μετά την εντολή εκκίνησης ο μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία. Αρχικά ανοίγει η θύρα 

του πύργου ανέλκυσης και εξέρχεται η κινούμενη πλατφόρμα που παραλαμβάνει το 

αυτοκίνητο. Στη συνέχεια ο πύργος ανέλκυσης ανυψώνεται και φέρει το αυτοκίνητο μέχρι το 

επίπεδο όπου υπάρχει η πλησιέστερη κενή θέση στάθμευσης. Το αυτοκίνητο τοποθετείται 

στην κενή θέση και ο κύκλος εισόδου του οχήματος τελειώνει.
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εικόνα 7: ο οδηγός κλειδώνει το 
όχημα και εξέρχεται απ' αυτό 

εικόνα 6:έλεγχος αυτοκινήτου με 
φωτοκύτταρα 

εικόνα 8: μηχανισμός σε λειτουργία 
κατά την παραλαβή του οχήματος 



Διαδικασία     παράδοσης     αυτοκινήτου  

Ο κάτοχος του αυτοκινήτου πηγαίνει προς το ταμείο του σταθμού και παραδίδει το 

εισιτήριο στον ταμία, ο οποίος και το τοποθετεί στον «αναγνώστη εισιτηρίων». Αυτόματα 

υπολογίζεται το ποσό χρέωσης, ξεκινά η διαδικασία παράδοσης του αυτοκινήτου, με φωτεινή 

ένδειξη ενημερώνεται ο πελάτης για το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλει και 

εκδίδεται απόδειξη πληρωμής. 

Ακολούθως ο οδηγός κατευθύνεται στο χώρο αναμονής για την παραλαβή του 

οχήματος του.

Ο ανελκυστήρας κατευθύνεται στη θέση όπου βρίσκεται σταθμευμένο το αυτοκίνητο. Ο 

μηχανισμός του ανελκυστήρα παραλαμβάνει το αυτοκίνητο. Όταν ο ανελκυστήρας φτάσει 

στον ισόγειο χώρο,ανοίγει η θύρα παράδοσης και επιστρέφεται το ζητούμενο αυτοκίνητο. Ο 

οδηγός εισέρχεται σε αυτό το χώρο και παραλαμβάνει το όχημα του για να φύγει.

Αξίζει να τονιστεί ότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ταυτόχρονα εντολές 

εισόδου-εξόδου και να τις εκτελεί με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας και ότι η 

παρεχόμενη σήμανση πρέπει να είναι κατατοπιστική και σαφής (π.χ αν είναι γεμάτες οι θέσεις 

στους ορόφους να ανάβει η κόκκινη ένδειξη στο φανάρι της εισόδου ώστε να ενημερώνεται ο 

επόμενος οδηγός. 

26

εικόνα 10: το αμάξι εξέρχεται στο 
ισόγειο 

εικόνα 9 : ο οδηγός δείχνει το 
απόκομμα του εισιτήριου για την 
παραλαβή του οχήματος του



6.4 Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτόματων συστημάτων 
στάθμευσης 

6.4.1 Σύστημα πλατφόρμας

Οι πλατφόρμες μεταφοράς αυτοκινήτων με κίνηση κατά πλάτος ή κατά μήκος 

εξοικονομούν 50-80% χώρο στάθμευσης .

Ιδανικό σύστημα για συμβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων με δυνατότητα τοποθέτησης 

2 ή 3 σειρών οχημάτων τη μία πάνω από την άλλη .Οι πλατφόρμες κινούνται σε ράγες με μία 

άδεια θέση ανά σειρά ,ώστε να γίνονται οι ελιγμοί με μεγάλη ευκολία.

Χαρακτηριστικά     

Μέχρι 100% παραπάνω θέσεις στάθμευσης

Ανεξάρτητες θέσεις στάθμευσης σε 2 ή 3 σειρές αυτοκινήτων 

Το φορτίο κάθε τροχού της πλατφόρμας είναι μέγιστο 600kg.
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εικόνα 12:συρόμενες 
πλατφόρμες στάθμευσης

εικόνα 11:πλατφόρμες 
στάθμευσης



6.4.2 Χώρος στάθμευσης με ανελκυστήρες

Τα οχήματα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο. Με ένα σημείο αναφοράς και ένα 

κάθετο ανελκυστήρα υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης έως και 51 αυτοκινήτων σε 47 τ.μ 

χώρο, αριστερά και δεξιά από τον κάθετο ανελκυστήρα σε  δύο στήλες .Δεν χρειάζονται 

ράμπες και διάδρομοι ελιγμών για τα αυτοκίνητα ούτε ειδική ασφάλεια για την προστασία του 

χώρου.

Γενικά αυτό το σύστημα αποτελείται από ένα ανελκυστήρα και αποθηκευτικά "ράφια" τα 

οποία είναι διατεταγμένα και στις δύο πλευρές του συστήματος. Μια πλατφόρμα μεταφοράς 

στον ανελκυστήρα δίνει πρόσβαση στη δεύτερη σειρά και στη τρίτη σειρά.

Τεχνικά     χαρακτηριστικά     ανελκυστήρων  

Γρήγορος χρόνος εξυπηρέτησης εξαρτώμενος από τους ορόφους και τον αριθμό των 

ανελκυστήρων, 

Προσφέρεται ως "πύργος" (υπέργειος σταθμός) ,υπόγειος ή και τα δύο .Είναι δυνατή 

πολλαπλή διάταξη με 1,2 ή 3 σειρές πλευρικά από τον κάθετο 

ανελκυστήρα,προσαρμόζεται εύκολα σε ιδιαίτερες απαιτήσεις έργων και μπορεί να 

λειτουργήσει με μηχανισμό περιστροφής με μία περιστροφική πλάκα ενσωματωμένη στο 

σύστημα.

Η φιλοσοφία των διπλών θέσεων εφαρμόζεται όταν στον χώρο η ύπαρξη επιπλέον 

διαδρόμου για ανελκυστήρα μειώνει τις θέσεις που προκύπτουν σε σχέση με την ύπαρξη 

διπλών θέσεων. Η κενή θέση που απαιτείται είναι μόλις μια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

θέσεων ή των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό μπορεί σε 

κάποιες περιπτώσεις να επηρεάζει τους χρόνους αναμονής, αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

των αυτόματων μηχανικών πάρκινγκ είναι ο μεγάλος αριθμός των θέσεων που δίνουν.
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Προδιαγραφές     

Λειτουργία με επαγωγικό σύστημα.

Μόνιτορ για πλάτος,μήκος και ύψος αυτοκινήτου.

Δέκτης τηλεχειριστηρίου ,απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης .

Η παλέτα μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ύψος 1.60 – 2.00 εκατοστά και το 

μέγιστο φορτίο τροχών είναι 625 κιλά. H σύνδεση του αυτόματου συστήματος ταμείου γίνεται 

με ένα επαγωγικό τσιπ ενσωματωμένο στον πίνακα λειτουργίας. Όσον αφορά τα στατικά των 

μεταλλικών κατασκευών η δομή του χάλυβα λειτουργεί ως πλαίσιο για το σύστημα ανύψωσης 

και των παλετών .

Τα συστήματα parking πληρούν τις απαιτήσεις του EC,μηχανήματα οδηγίας 

2006/42/EC και ειδικότερα του DIN EN 14010.
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εικόνα 13: υπόγειος όροφος ρομποτικού σταθμού



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Οικονομοτεχνική μελέτη έργου

7.1 Αρχιτεκτονικές σχεδιασμός μηχανικού σταθμού αυτοκινήτων στο Τ.Ε.Ι 
Πειραιά

Οι όροι δόμησης του οικοπέδου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης είναι (Σύμφωνα 

με το Προεδρικό Διάταγμα 12-9-78 ,Φ.Ε.Κ 600/13-11-78):

Εμβαδόν 88.797, 89 τ.μ 

Ποσοστό κάλυψης 30% 

Συντελεστής δόμησης 0,80 

Μέγιστο ύψος (κατά ΓΟΚ '85) 16 μέτρα 

Αποστάσεις ρυμοτομικής γραμμής από Θηβών &Πέτρου Ράλλη 15 μέτρα τουλάχιστον

Σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διατάγμα20-9-95 (ΦΕΚ Δ' 1049/30-11-1995) και με τους 

αριθμούς αδείας του τοπογραφικού καθορίζονται τα όρια του οικοπέδου και οι χρήσεις γης.

Η ανέγερση ενός κτιρίου ώστε να λειτουργήσει ως μηχανικός σταθμός αυτοκινήτων 

στην έκταση του Τ.Ε.Ι Πειραιά προϋποθέτει ένα σημείο με άμεση πρόσβαση σε κεντρική 

λεωφόρο και να επιτρέπεται η κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Αυτό το σημείο βρίσκεται πίσω 

από το κτίριο Β' όπου εδράζεται η Διοίκηση του Ιδρύματος και αποτελεί το τωρινό πάρκινγκ 

των 80 προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης με εμβαδόν 2.727,77 τ.μ. Η είσοδος των 

οχημάτων είναι εφικτή με τη διάνοιξη εισόδου από την οδό Μίνωος που είναι κάθετη στην 

λεωφόρο Θηβών όπως φαίνεται στο σχέδιο Α2.

Η μελέτη έγινε για κτίριο συνολικού εμβαδού 1.985,6τ.μ, έχοντας ανεκμετάλλευτο όγκο 

162.872,36 κυβικά μέτρα και με ελάχιστη απόσταση Δ 4,6 μέτρα από το κτίριο της 

Διοίκησης(σχέδιο Α3).Οι υπόγειοι όροφοι είναι δύο και δεν προσμετρώνται στην κάλυψη(από 

97 θέσεις ο καθένας). Οι υπέργειοι είναι 5 και έχουν μελετηθεί για 97 θέσεις στάθμευσης 
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έκαστος. Όσον αφορά το ισόγειο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να υπάρχουν δύο κεντρικές 

πύλες εισόδου και εξόδου για τα οχήματα με κατάλληλη σήμανση όπως προαναφέρθηκε στο 

τρόπο λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων στάθμευσης ,στην προκειμένη περίπτωση 

φανάρια όπως φαίνονται στις όψεις (σχέδια Α13 και Α14).

Επειδή περιγράφεται ένα έργο το οποίο έχει συνολικά 679 θέσεις στάθμευσης για την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οδηγών μελετήθηκαν 5 ανελκυστήρες και η διαμόρφωση 

των θέσεων στους ορόφους είναι τέτοια ώστε οι διπλές σειρές των αυτοκινήτων να 

εξυπηρετούνται και από τους δύο ανελκυστήρες όπως φαίνεται για παράδειγμα στο σχέδιο 

Α9. Οι δύο ανελκυστήρες αυτοί θα έχουν μηχανισμό ώστε σε περίπτωση που καλεστούν 

συγχρόνως δύο οχήματα του ιδίου ορόφου να λειτουργήσουν μέχρι τη μέση χωρίς να 

συγκρουστούν και έτσι να ελαττωθεί ο χρόνος αναμονής για τους οδηγούς.

Η διάταξη του σταθμού θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων, στον ισόγειο χώρο και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρακείμενες 

ιδιοκτησίες και κατά τη φάση κατασκευής του σταθμού .Η είσοδος και η έξοδος των 

αυτοκινήτων θα γίνεται από την αριστερή πλευρά του οικοπέδου του κτήματος Μερκάτη,έτσι 

ώστε η λειτουργία του γκαράζ να είναι συμβατή με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που 

προβλέπονται στο σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας και βέβαια να μπορεί να εξυπηρετεί τις 

κυκλοφορίες από την οδό Θηβών , κάθοδο και άνοδο. Στις διασταυρώσεις προ της εισόδου 

του σταθμού θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης.

Η λειτουργία του χώρου στάθμευσης θα γίνεται αποκλειστικά με 

αυτοεξυπηρέτηση,δηλαδή οι οδηγοί θα φέρουν οι ίδιοι το αυτοκίνητό τους στην είσοδο του 

ρομποτικού χώρου στάθμευσης, όπου θα σταθμεύουν, θα το κλειδώνουν και θα το παίρνουν 

οι ίδιοι κατά την αναχώρησή τους, αφού πληρώσουν τα τέλη στάθμευσης.

Έπειτα η πρόσβαση τους στο χώρο του Τ.Ε.Ι θα γίνεται ως εξής,θα περπατάνε γύρω 

στα 200 μέτρα από πεζοδρόμιο που θα διαμορφωθεί πίσω από το κτίριο της Διοίκησης και θα 

μπαίνουν από την κεντρική είσοδο του κτίριο Δ1 (σχέδιο Α2).

 Όσον αφορά το ισόγειο του σταθμού θα στεγάζονται τα γραφεία του προσωπικού που 

θα είναι και γραφεία ελέγχου εισόδων–εξόδων, χώροι υγιεινής και W.C κοινού και αναπήρων. 

Επίσης συγκρότημα ηλεκτροστασίου με επί μέρους χώρους για την ΔΕΗ, αντλιοστάσιο νερών 

και λυμάτων, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης ,δεξαμενή πυρόσβεσης και μηχανοστάσια 

ανελκυστήρων.
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7.2 Εκσκαφές

Το βάθος των εκσκαφών που απαιτούνται προκύπτει από την στατική και την 

αρχιτεκτονική μελέτη αλλά και από την μορφολογία του εδάφους.

7.3 Θεμελιώσεις και φέρων οργανισμός 

Από την στατική μελέτη προκύπτουν επίσης οι διαστάσεις και ο οπλισμός των 

θεμελίων, στύλων, δοκών και πλακών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) χρησιμοποιήθηκε οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30. 

7.4 Τοίχοι

Οι τοίχοι πληρώσεως θα κατασκευαστούν από μονό δρομικό τούβλο 10 εκατοστών. Οι 

εξωτερικοί θα είναι διπλοί με μόνωση.(5 εκατοστών) και διπλό δρομικό τούβλο (35 

εκατοστών).

7.5 Στέγη 

Στην κατασκευή έγινε μελέτη πράσινης στέγης και φωτοβολταϊκών πάνελων. 

Τοποθετήθηκε υγρομονωτικό υλικό. Αποτελείται από μονωτικό και αποστραγγιστικό στρώμα 

και εδαφικό μείγμα. 

7.5.1 Πράσινη στέγη

Η τοπική μείωση της θερμοκρασίας βελτιστοποιεί την λειτουργία των φωτοβολταϊκών 

πάνελ και αυξάνει την παραγωγή ενέργειας στην στέγη. Τα φυτά προστατεύουν το κτίριο από 

τα θερμικά φορτία της ηλιακής ακτινοβολίας αφού παρατηρείται ένα στρώμα ακίνητου αέρα. 

Επίσης μειώνουν τον κίνδυνο της πυρκαγιάς 
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.Για την καλύτερη εξασφάλιση της απορροής των νερών το δώμα κατασκευάζεται με 

μικρή κλίση .Τα φυτά που επιλέγονται πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως 

το να μην έχουν μεγάλο βάρος ,να αντέχουν στις κλιματολογικές αλλαγές καλοκαιριού και 

χειμώνα και μην χρειάζονται συνεχή συντήρηση.

Παρ' όλη την οικονομική επιβάρυνση αποφέρει πολλά θετικά στην λειτουργία του 

κτιρίου που μελετήθηκε,όπως με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής παρέχουν δροσισμό.

7.5.2 Φωτοβολταϊκό σύστημα 

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο άλλο μισό δώμα του κτιρίου περίπου 990 τ.μ. με 

κλίση 30% και με νότιο προσανατολισμό αποδίδει το 100% χωρίς απώλεια ισχύος. Έχει τη 

δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε ηλεκτρισμό με την τοποθέτηση από 20 KW έως 50 KW.

Ένα πλήρες σύστημα 100 KWp εγκατεστημένο και συνδεδεμένο με τη ΔΕΗ κοστίζει 

περίπου 550.000€ με το κόστος συντήρησης σχεδόν μηδαμινό. Η διάρκεια ζωής του 

συστήματος κυμαίνεται από 25 έως 30 χρόνια και ο χρόνος απόσβεσης του με την τιμή
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πώλησης (προς τη ΔΕΗ) 0,55 €  / KWh αναμένεται στα 10-15 χρόνια ενώ η εγγύηση της 

σύμβασης που υπογράφεται συνήθως είναι των 25 χρόνων. Η διαδικασία εγκατάστασης και 

λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος έχει κόστος 400€  και  ολοκληρώνεται σε 70 

μέρες. Χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά ισχύος 20 κιλοβάτ παράγονται 26.000 κιλοβατώρες 

τον χρόνο.

Η μόνη πρακτικά συντήρηση που απαιτεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένας 

περιοδικός καθαρισμός των επιφανειών των Φ/Β γεννητριών και το κόστος της ασφάλισης του 

σταθμού το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί επακριβώς στην Ελληνική αγορά 

(πχ στην Γερμανία είναι 12€ -13€ / KWp / έτος). 

«Κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από δύο στρώματα ημιαγωγού υλικού, 

συνήθως πυριτίου. Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην ένωση αυτών των δύο 

στρωμάτων παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων εξαρτάται 

από το υλικό και τον τρόπο κατασκευής τους». (Πηγή : Οικολογική Δόμηση ,Αθήνα Ιούνιος 

2000)

Η διάταξη των φωτοβολταϊκών δεν είναι τοποθετημένη πάνω από απόληξη 

κλιμακοστασίου, φρεατίου ανελκυστήρα ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής. Η απόσταση των 

Φ/Β από το στηθαίο του δώματος είναι εσωτερικά αυτού μισό μέτρο για λόγους ασφαλείας. Το 

ύψος της φωτοβολταϊκής διάταξης δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο από το επίπεδο του δώματος. 

Το Φ.Ε.Κ. 344, 20-7-2009 αναφέρει όλους τους όρους και περιορισμούς δόμησης για 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Χρηματοδότηση     Εξοπλισμού     -     Αναπτυξιακός     Νόμος     3299/04  

Στις επιχειρήσεις παρέχεται από τον Αναπτυξιακό Νόμο η δυνατότητα επιδότησης της 

επένδυσης, από 30% έως 60% της αξίας του Συστήματος. 

Ελάχιστη Ίδια Συμμετοχή (25%) *           150.000 € 

Τραπεζική Συμμετοχή (25%)                   150.000 € 

Ενδεικτική Επιδότηση (50%) **               300.000 € 

Συνολικός Προϋπολογισμός Σταθμού      600.000 € 
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* Ίδια Συμμετοχή: Αποτελεί βασική προϋπόθεση κατά την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο η τεκμηρίωση κάλυψης της ελάχιστης ίδιας συμμετοχής 

για ένα τουλάχιστον εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Ενδεικτικοί τρόποι είναι: 

εξαμηνιαία κίνηση λογαριασμού, ομόλογα, μετοχές, φορολογηθέντα αποθεματικά κλπ. Όχι 

ακίνητη περιουσία. 

** Επιδότηση: Το ύψος της επιδότησης στον Αναπτυξιακό Νόμο θα κυμαίνεται μεταξύ 

30% και 60%, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας και την περιοχή εγκατάστασης. Σημειώνεται 

δε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της 

χώρας μας, ο οποίος καθορίζει τα νέα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων (με βάση το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ κάθε περιφέρειας), όπως αυτά θα ισχύσουν με την εφαρμογή του Νέου 

Αναπτυξιακού Νόμου .

7.6 Επιχρίσματα 

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στις εσωτερικές 

τοιχοποιίες είναι πλαστικά οικολογικά χρώματα. Οι εξωτερικές επιστρώνονται με ελαστικό 

(μόνωση).

7.7 Κουφώματα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της CE η στάνταρ έκδοση θυρών είναι με ρολό, 

η περιοχή μεταβίβασης πρέπει να είναι πλατιά ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος από την 

δεξιά και την αριστερή πλευρά για να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται το αμάξι με άνεση.

7.8 Σιδηρές κατασκευές ανελκυστήρων 

Η σιδηρά κατασκευή γίνεται στο δάπεδο από μέταλλο που στηρίζεται πλαγίως ενάντια 

στους εξωτερικούς τοίχους. Αυτό απαιτεί ποιότητα σκυροδέματος C25/30.O φωτισμός στην 

περιοχή του συστήματος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EN 1837:1999 και EN 

81-1 : 1998 .
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7.9 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Σχετικά με την αποχέτευση του σταθμού ,πρέπει να παρέχεται αποστράγγιση που να 

συνδέεται με ένα φρεάτιο ώστε οτιδήποτε μεταφέρουν τα αυτοκίνητα ,νερό ή χίονι να αλιεύεται 

από τη στιγμή που δεν υπάρχει χώμα από κάτω ,σε αυτό βοηθάει ότι οι παλέτες είναι 

υδατοστεγείς.

Από στατιστική μελέτη σε ήδη υπάρχοντα μηχανικά συστήματα στάθμευσης έχει 

διαπιστωθεί ότι μετά από ένα εξάμηνο λειτουργίας η συνολική διαθεσιμότητα για θέσεις 

στάθμευσης θα φτάσει τουλάχιστον το 98%.

7.10 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι σύμφωνες με τον EN 60204 -1.Απαιτείται 

τουλάχιστον ένα σύστημα εξαερισμού που να παρέχει συνεχή ανανέωση του αέρα ,να μειώνει 

την ατμοσφαιρική υγρασία και να αφαιρεί την υγρασία που μεταφέρουν τα οχήματα 

(βροχή,χιόνι, πάγος κλπ).

Το μηχανικό σύστημα στάθμευσης θα έχει χώρο παραλαβής οχήματος και σύστημα 

μεταφοράς του οχήματος στην επιλεγμένη θέση. Το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των 

χώρων στάθμευσης πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Πληροφοριακό σύστημα προς τους οδηγούς σχετικά με τους σταθμούς παραλαβής που 

είναι διαθέσιμοι. 

Πληροφοριακό σύστημα προς τους οδηγούς σχετικά με τον σταθμό επιστροφής του 

οχήματος τους.

Δυνατότητα καθορισμού διαφοροποιημένων τελών στάθμευσης.

Συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κίνησης του σταθμού. 

Τροφοδότησης πληροφοριακού συστήματος προς τους οδηγούς σχετικά με την 

πληρότητα του σταθμού (κενές θέσεις ή πλήρες), καθώς και σχετικά με την πληρότητα του 

χώρου παράδοσης οχήματος.

Πληροφοριακό σύστημα πληρότητας θέσεων στον κάθε όροφο ,κάτι το οποίο θα 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια φωτοκυττάρων. 

Όλα τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονης και επαρκώς 
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δοκιμασμένης τεχνολογίας στον τομέα του ελέγχου του χώρου στάθμευσης .

Το σύστημα διαχείρισης του σταθμού θα αποτελείται από: 

την συσκευή ελέγχου εισόδου και εξόδου στην κύρια είσοδο και έξοδο του σταθμού

τις συσκευές ελέγχου στους αντίστοιχους χώρος υποδοχής (εισόδου) του μηχανικού

συστήματος στάθμευσης.

την διάταξη αυτόματης αναγνώρισης αριθμού κυκλοφορίας οχήματος.

τις συσκευές ελέγχου παραλαβής (εξόδου) του μηχανικού συστήματος στάθμευσης στο ταμείο 

του σταθμού

την συσκευή του ταμείου

τον κεντρικό Η/Υ (server) ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης

τον εκτυπωτή του βιβλίου εισερχόμενων εξερχόμενων οχημάτων 

Επίσης το σύστημα διαχείρισης θα έχει τη δυνατότητα:

Αναγγελίας σε κεντρική οθόνη στο χώρο αναμονής του σταθμού των οχημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαδικασία παράδοσης από το μηχανικό σύστημα στάθμευσης

Αυτόματου ελέγχου της εξωτερικής πινακίδας πληρότητας του σταθμού

Διαχείρισης του σταθμού κατά τις νυχτερινές ώρες ή αργίες χωρίς την παρουσία

ατόμου,μόνο για τους εργαζόμενους της Πύλης

Απομακρυσμένου ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η λήψη πλήρων στατιστικών στοιχείων 

του σταθμού σε πραγματικό χρόνο σε συγκεκριμένο Η/Υ εκτός του χώρου στάθμευσης .

7.10.1 Κεντρικός έλεγχος 

Το σύστημα κεντρικού ελέγχου θα περιλαμβάνει ένα Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό 

(software).Ο Η/Υ αυτός θα αποτελεί τον κεντρικό σταθμό ελέγχου στο δίκτυο που 

περιλαμβάνει τις περιφερειακές συσκευές του μηχανικού συστήματος στάθμευσης. Ο 

κεντρικός σταθμός ελέγχου θα παρακολουθεί συνεχώς την λειτουργία των περιφερειακών 

συσκευών και κάθε συμβάν σε αυτές θα πρέπει να αναγγέλλεται αυτομάτως. Κάθε συμβάν 

συναγερμού ή βλάβης, καθώς επίσης και συμβάντα κανονικής λειτουργίας των συσκευών 

(π.χ. παραλαβή οχήματος, παράδοση οχήματος κλπ) θα αναγγέλλονται και θα καταγράφονται 

στον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Επίσης θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός των 

λειτουργικών παραμέτρων των διαφόρων περιφερειακών συσκευών του σταθμού 
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αυτοκινήτων. 

7.10.2 Συσκευή ταμείου 

Στην συσκευή ταμείου του σταθμού θα γίνονται τα ακόλουθα:

Θα αναγνωρίζονται τα εισιτήρια εισόδου και θα καθορίζεται το αντίτιμο

Θα κυρώνονται ή θα εκδίδονται οι κάρτες που θα χρησιμοποιούνται για την έξοδο του 

οχήματος 

Θα υπάρχουν διασυνδέσεις για μεταφορά ή λήψη πληροφοριών και εντολών προς τις 

άλλες μονάδες του συστήματος και προς το κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Η συσκευή ταμείου θα ανταποκρίνεται σε όλες τις προβλεπόμενες αλλαγές κλίμακας 

τελών για να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού τους ανάλογα με την ώρα και την ημέρα 

της εβδομάδας. Η συσκευή του ταμείου θα αποτελείται από αναγνώστη εισιτηρίων και 

καρτών, εκτυπωτή εισιτηρίων και αποδείξεων, Η/Υ και εκτυπωτή για την εκτύπωση των 

στατιστικών στοιχείων του σταθμού.

7.10.3 Συσκευές ελέγχου εισόδου και εξόδου 

Όπως αναφέρθηκε στην κύρια είσοδο και έξοδο του σταθμού (από Λεωφόρο Θηβών), 

θα είναι εγκατεστημένες συσκευές ελέγχου εισόδου και εξόδου. Στην συσκευή ελέγχου 

εισόδου θα εκδίδονται τα εισιτήρια για τους χρονομισθωτούς οδηγούς ή θα αναγνωρίζονται οι 

κάρτες μονίμων πελατών του σταθμού. Θα έχει χωρητικότητα για την έκδοση επαρκούς 

αριθμού εισιτηρίων και θα διαθέτει μπουτόν έκδοσης εισιτηρίων.

Αντίστοιχα στην συσκευή ελέγχου εξόδου θα αναγνωρίζονται τα εισιτήρια και οι κάρτες 

για την έξοδο των οχημάτων από τον σταθμό. Και οι δύο συσκευές θα συνεργάζονται με 

μηχανική μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας .Η εντολή για την ανύψωση της μπάρας εισόδου 

μεταβιβάζεται από την αντίστοιχη συσκευή ελέγχου ή το σύστημα ελέγχου. Η κατασκευή της 

μπάρας θα είναι τέτοια ώστε να μην προξενούνται βλάβες στα οχήματα σε περίπτωση κακής 

λειτουργίας ή ατυχήματος.
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7.10.4 Καταμέτρηση αυτοκινήτων

Η καταμέτρηση των αυτοκινήτων έχει σκοπό την απαγόρευση της εισόδου νέων 

αυτοκινήτων, όταν ο βαθμός πληρότητας του σταθμού φτάσει το όριο που έχουμε 

προκαθορίσει. Θα προβλέπεται ανεξάρτητη καταμέτρηση για τις διάφορες κατηγορίες 

πελατών. Το σύστημα θα μεταδίδει σήμα προς την εξωτερική πινακίδα πληρότητας μόλις η 

πληρότητα του σταθμού φτάσει στο προκαθορισμένο όριο, ώστε να αλλάξει η ένδειξη της 

αυτόματα. Επίσης αναφέρω μερικά από τα γενικά χαρακτηριστικά του μηχανικού συστήματος 

στάθμευσης:

Βάρος εξυπηρετούμενου οχήματος : μέγιστο. 2500 κιλά.

Οι βασικότεροι ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρομειωτήρες του μηχανικού συστήματος 

στάθμευσης θα λειτουργούν μέσω μετατροπέα συχνοτήτων (inverter).

Αντιδιαβρωτική βαφή και προστασία μεταλλικής κατασκευής και μηχανικών μερών

Κάθετη ταχύτητα: μεγαλύτερη από 0,8 m/sec

Οριζόντια ταχύτητα: μεγαλύτερη από 1,10 m/sec

7.11 Περιβάλλοντας χώρος 

Είναι επιθυμητό ο περιβάλλων χώρος να εμπλουτιστεί με περισσότερο πράσινο, με τη 

δημιουργία παρτεριών, υψηλού και χαμηλού πρασίνου. Στα πλαίσια του έργου ανέγερσης 

μηχανικού σταθμού αυτοκινήτων θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες 

υγρομόνωσης,προστασίας της υγρομόνωσης και διαμόρφωσης κλίσεων για την απορροή των 

ομβρίων, ενώ θα πλακοστρωθεί ο λοιπός χώρος όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη φύτευσης.

Σημαντικά στοιχεία της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, είναι οι πινακίδες 

σήμανσης, πληροφοριακές πινακίδες, οι αναγκαίες δίοδοι (ράμπες) οχημάτων για την είσοδο 

και την έξοδο στον υπόγειο σταθμό,οι απολήξεις των κλιμακοστασίων, οι απολήξεις των 

αεραγωγών των μηχανοστασίων αερισμού ,η πλακόστρωση του περιβάλλοντος χώρου και 

των διαδρόμων κίνησης των πεζών, στοιχεία φωτισμού,όπως επίτοιχοι 

προβολείς,παγκάκια,φωτισμός για τους πεζούς ,η απαραίτητη φύτευση και άλλες διάφορες 

αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις υψηλής αισθητικής .
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7.12 Γενικές υπηρεσίες που παρέχονται στον αυτόματο χώρο στάθμευσης

Για τη λειτουργία ενός αυτόματου μηχανικού συστήματος στάθμευσης πρέπει να 

παρέχονται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο ανάλογος αναγκαίος εξοπλισμός σε 

μηχανήματα. Δηλαδή μηχανήματα ελέγχου διακίνησης σταθμού ,μπάρες και εκδότες 

εισιτηρίων, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων και κάμερες 

ασφαλείας, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης ,κατάλληλη σήμανση, 

συντήρηση και καθαριότητα.

Επιπροσθέτως, για την οργάνωση και τη διαχείριση του σταθμού 

(συμπεριλαμβανομένου και τη λογιστική) θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 

εξειδικευμένο προσωπικό 
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7.13 Συστήματα ανίχνευσης και αερισμού

Λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις για τον υπολογισμό της 

προκαλούμενης συγκέντρωσης του CO: 

• Χρόνος λειτουργίας αυτοκινήτου στο ρελαντί ίσος με τον χρόνο κίνησής του ως την έξοδο 1 ÷ 

2min 

• Δημιουργούμενη ποσότητα CO από κάθε αυτοκίνητο 0,7m3/h. 

• Ταυτόχρονη λειτουργία του 5% του συνόλου των αυτοκινήτων. 

• Περιεκτικότητα σε CO του προσαγόμενου στο Σταθμό αέρα 25PPM. 

Οι παραπάνω υποθέσεις δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις αερισμού κατά τις πιθανές 

ώρες αιχμής (προσέλευσης –  αποχώρησης) των αυτοκινήτων στο Σταθμό, οπότε έχουμε 

συνεχή λειτουργία κινητήρων πολύ περισσότερο του 5% του συνόλου των αυτοκινήτων.

Το σύστημα αερισμού θα αποτελείται από ξεχωριστά ανά όροφο συστήματα 

προσαγωγής και απαγωγής αέρα 

Ο εξαερισμός των W.C γίνεται από ξεχωριστά δίκτυα αεραγωγών και στομίων και 

ανεμιστήρων απόρριψης. Το δίκτυο των αεραγωγών είναι από λαμαρίνα και τα στόμια από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο. Ο αερισμός των κλιμακοστασίων διαφυγής προβλέπεται σε 

περίπτωση πυρκαγιάς μόνο, για την ασφαλή έξοδο των χρηστών και του προσωπικού του 

Σταθμού (παρεμπόδιση εισόδου καπνού μέσα στο κλιμακοστάσιο). 

Η εγκατάσταση κλιματισμού των γραφείων θα εξασφαλίζει κατάλληλη ποσότητα νωπού 

αέρα για τις ανάγκες του εντός των γραφείων εργαζόμενου προσωπικού και έτσι ώστε ο 

χώρος να βρίσκεται σε μικρή υπερπίεση. 

7.14 Αποχέτευση υπόγειων νερών

Τα υπάρχοντα νερά θα οδηγούνται σε μια ειδική δεξαμενή και θα αντλούνται από δύο 

υποβρύχιες αντλίες.

7.15 Πυροπροστασία-Πυρανίχνευση

Τα δίκτυα πυρόσβεσης θα τροφοδοτούνται από συγκρότημα πυροσβεστικών αντλιών. 
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Η τροφοδότηση της δεξαμενής με νερό θα γίνεται μέσω κατάλληλου αυτοματισμού από το 

δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αιγάλεω και θα προβλεφθεί εξαερισμός της. 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης έχει σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς στους 

χώρους στάθμευσης του σταθμού ώστε να μην προκληθούν σημαντικές ζημιές και να μην 

κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Η κάθε στάθμη του σταθμού και οι παραπάνω χώροι 

ξεχωριστά, θα αποτελούν ανεξάρτητες περιοχές ελέγχου από πλευράς πυρκαγιάς. Ο σταθμός 

θα χωρίζεται σε πυροδιαμερίσματα μέσω πυρασφαλών δομικών στοιχείων Όσον αφορά τις 

σειρήνες συναγερμού προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις σε όλες τις στάθμες του κτιρίου 

έτσι ώστε να ακούγονται από κάθε σημείο του ορόφου. 

7.16 Φωτισμός και σημάνσεις

 Η σήμανση θα είναι σύμφωνα με τη Διάταξη του ΠΔ 422/8.6.79 «Περί συστήματος 

σηματοδότησης ασφαλείας στους χώρους εργασίας .Η σήμανση των εξόδων διαφυγής 

προβλέπεται με αυτόνομα φωτιστικά σώματα φθορισμού 8W με συσσωρευτές νικελίου 

καδμίου που θα φέρουν τη λέξη «EXIT» .

Τα φωτιστικά σώματα και οι διακόπτες θα είναι στεγανού τύπου, προστασίας ΙΡ65 

σύμφωνα με το DIN 40050 ή το VDE 0710 με λαμπτήρες υψηλής φωτεινής απόδοσης. Στον 

περιβάλλοντα χώρο στο ισόγειο προβλέπεται η εγκατάσταση φωτισμού των πεζοδρόμων και 

των χώρων πρασίνου. 

7.17 Γειώσεις 

Προβλέπεται πλήρες σύστημα γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Σε κάθε 

τροφοδότηση προβλέπεται και ένας ιδιαίτερος αγωγός γείωσης. Οι αγωγοί γείωσης θα 

οδηγούνται στον ζυγό γείωσης του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης. 

7.18 Ρυθμιστικό πλάνο λειτουργίας
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Το σχεδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου βασίζεται στις 

προμετρήσεις των εργασιών που θα γίνουν, από την μελέτη για τη χορήγηση έγκρισης 

ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων έως τις δαπάνες και το προβλεπόμενο κόστος παρεχόμενων 

υπηρεσιών.

Σχετικά με την κοστολόγηση του έργου, καθώς όπως αντιλαμβάνεται κάποιος το 

κόστος είναι σίγουρα μεγάλο,υπάρχει επιδότηση ενός ποσού που κυμαίνεται από 40 έως 50% 

της συνολικής αξίας του έργου από τον αναπτυξιακό νόμο. Σπάνια ο επενδυτής να έχει το 

υπόλοιπο ποσό σε δικά του κεφάλαια άρα ένα μέρος του υπόλοιπου ποσού συνήθως γίνεται 

μέσω leasing από τράπεζες.

Το κόστος κατασκευής ενός αυτόματου μηχανικού σταθμού απαιτεί εξειδικευμένες 

τεχνικές διαπραγματεύσεις και άλλες γνώσεις της αγοράς υλικών και της αγοράς εργασίας. 

Μελέτη και Έκδοση Οικοδομικής Αδείας  4.000 €

Εκσκαφές & Χωματουργικά  4.000 €

Σκελετός Οπλισμένου Σκυροδέματος C25/30  62.000€

Τοιχοποιία  22.000€

Σοβάδες  13.000€

Μονώσεις  19.000€

Υαλοπίνακες  3.000€

Σιδηρουργικά  55.000€

Κουφώματα (Εξωτερικά-Εσωτερικά)  20.000€

Φυτεμένο δώμα  25.000€

Δάπεδα-Ράμπες  18.000€

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με φωτοβολταϊκά  600.000€

Είδη υγιεινής � πλακάκια � Βρύσες κλπ.  15.000€

Σύστημα κλιματισμού  3.000€

Εγκαταστάσεις Ύδρευσης � Αποχέτευσης- Αερίου  28.000€

Βαψίματα  25.000€

Υδραυλικά  20.000€

Διάφορες εργασίες ( πόμολα, κλπ.).  2.000€

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  40.000€

Σύνολο 978.000€
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Κεφάλαιο 8

Συμπεράσματα

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων 

κυκλοφορίας και στάθμευσης στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά .Από την έρευνα που διεξήχθη μπορεί κανείς 

να συμπεράνει τα παρακάτω:

Μετά την αποπεράτωση της κοστολόγησης του προτεινόμενου έργου, προκύπτει ότι η 

ανέγερση ενός αυτόματου μηχανικού συστήματος στάθμευσης οχημάτων σε σχέση με ένα 

συμβατικό χώρο στάθμευσης αποτελεί μια πολύ καλύτερη λύση παρ' όλο που έχει μεγαλύτερο 

κόστος.

Από τα κυριότερα θετικά χαρακτηριστικά είναι η βελτίωση του μικροκλίματος της 

περιοχής όχι μόνο λόγω αποσυμφόρησης του υπάρχοντα χώρου ,αλλά και λόγω δημιουργίας 

περισσότερου πράσινου . Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής του έργου 

χάρις στην ιδιότητα του να “αυτοπροστατεύεται “  εξαιτίας του πράσινου δώματος και των 

φωτοβολταϊκών.

Επιπλέον ,το έργο αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για παρόμοια 

προβλήματα δεδομένου ότι για την κατασκευή και λειτουργία του χρησιμοποιείται τεχνολογία 

και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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