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ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ 

Η πεζοδρόμηση είναι μια έννοια, που στην ευρύτητά της περιλαμβάνει κάΟε μέτρο για την 

βελτίωση της κιν1jσεως των πεζών σε μία πόλη. Έτσι δεν θα πρέπει αναγκαστικά να συγχέεται 

με το πλήρες «κλείσιμο» ενός δρόμου και απόδοσή του στους πεζούς. 

Υπάρχει μια σεφά άλλων μέτρων που μπορεί να ληφθούν για τη βελτίωση της κί\•ησης 

των πεζών. Τα μέτρα αυτά ταξινομημένα κατά μία σειρά αύξουσας «δραστικότητας» είναι : 

Α. Διάθεση περισσότερου «πράσινου χρόνου» για πεζούς στις διασταυρώσεις που 

ελέγχονται από φωτεινή σηματοδότηση. 

Β. Διαβάσεις πεζών και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. 

Γ. Χρήση «κυκλοφοριακοίJ ελf:yχου» για μείωση της κυκλοφορίας τω'' οχημάτων σε 

περιοχές όπου είναι tπιθυμητή η απόδοση προτεραιότητας στους πεζούς. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει π.χ. με μονοδρομ1iσεις, απαγορεύσεις ι:ισόδου κ.τ./_, ώστt η 

είσοδος και η έξοδος των οχημάτων από μία πι:ριοχ1Ί να γίνεται με δυσκολία και να μην είναι 

τελικά ελκυστική η χρησιμοποίηση τη περιοχής αυτής από οχ11ματα. 

Δ. Απαγόρευση της κυκλοφορίας ορισμένων τύπων οχημάτων (π.χ. Ι.Χ.) από 

συγκεκριμένες περιοχές. 

Ε. Μερικός αποκλεισμός οδών στην κυκλοφορία οχημάτων Ο μερικός αυτ6ς 

αποκλεισμός, δυνατόν να είναι χρονικός ( ορισμένες ώρες της ημέρας) 11 χωρικός (σε ηηjματα 

του δρόμου). 

ΣΤ. Πλ1iρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων με ανακρασπέδωση, 

δημιουργία πρασίνου κ.τ.λ. (πλ1\ρεις πεζόδρομοι). 

Η εμπειρία του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρώπης, μας παρέχει τις βελτιώσι:ις που 

υφίσταται η κάθι: περιοχή που σε αυη\ν εφαρμόστηκε το μέτρο της πεζοδρόμησης και των ε\' 

γένει παρεμβάσεων αυτού το~ είδους: 

και 

!.Μείωση της μολύνσεως της ατμόσφαιρας. 

2.Αισθητικ1i και οπτικ1) βελτίωση του περιβάλλοντος. 

3.Μείωση των θορύβων. 

4.Μείωση των δυστυχημάτω\1 • 

s.Αύξηση του αριθμού των πεζών στον πεζόδρομο. 

6.Αύξηση εμπορικών δραστηριοτήτων. 

7.Ουσιαστικός περιορισμός της χρήσεως του Ι.Χ. 
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ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΙΣΕΩΣ 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩ 

'Οπως τονίστηκε παραπάνω, η «πεζοδρόμηση» δε\' σημαίνει αναγκαστικά πλi\ρη 

αποκλεισμό από την κυκλοφορία. 

Η επιλογ1) της εφαρμοστέας «πεζοδρομ1)σεως» Οα γίνει με βάση μια προκυ.ταρκτικiι 

θεώρηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, σε σχέση και με τις ανάγκες πολεο ομιΚΊ)ς 

αναπλάσεως στα υπόψη τμήματα . 

μεταξύ: 

... υν1)Οως, πάντως, η επιλογtί του τρόπου πεζοδρομ1jσεως στο στάδιο αυτό γίνεται 

Ι.Πλtίρους πεζοδρομiισεως χωρίς αλλαγi1 του οδοστρώματος. 

2.Πλi\pους πε:οδρομήσεως με αλλαγti του οδοστρώματος. 

3.Μερικtiς πε οδρομήσεως με διαπλάτυνση μόνο των πεζοδρομίω'' και κυκλοφορία 

όλων των οδών οχημάτων στο απομένον οδόστρωμα. 

4.Μερικής πεζοδρομήσεως όπως παραπάνω και διελεύσεως μόνο λεωφορείων στο 

απομένΟ\' οδόστρωμα. 

5.Πλήρους πεζοδρομ1jσεως με αλλαγή του οδοστρώματος, αλλά κυκλοφορίας πάνω στο 

νέο οδόστρωμα των λεωφορείων. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 

Α Οχt)ματα τροφοδοσίας των καταστημάτων 

Εφόσο'' δεν υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας από παράπλευρους δρόμους αυηi Οα 

γίνεται από τον πεζόδρομο, σε ορισμένες ώρες της ημέρας, που Οα προβλέπονται από τον 

κανονισμό του πεζοδρόμου. 

Β Πυροσβεστικά οχ1jματα και ασθενοφόρα. 

r Οχiιματα καθαριότητας του δi\μου. 

Δ Διάφορα ειδικά οχήματα, κατά περίπτωση, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. 





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΙΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Οι περιοχές θα μπορούσαν συνοπτικά να κατανεμηΟοί>ν στις παρακάτω πέντε 

κατηγορίες: 

Περιοχiι ιστορικού κέντρου πόλης. 

2 Περιοχ1] εμπορικού κέντρου πόλης. (Οι δύο κατηγοrίες αυτές μπορεί νσ 

συμπίπτουν). 

3 Περιοχ1] σιJνοικίας. Βρίσκεται στο άμεσο περιβά)J.ο\' τω'' παραπάνω κέντρων, που 

εξασκούν σ'αυη] έντονη επιρρο1). 

4 Πφιοχ1i συνοικίας πιο απομακrυσμένης. 

5 Προάστιο. 

Οι περιοχές αυτές ποικίλουν ανάλογα με το μέγεΟος και την πολεοδομικi1 δομή της 

πόλεως. 

Σε κάΟε κατηγόρια πcριοχ1)ς, εκτός από την διαφοροποίηση των προβλημάτων, 

διαφοροποιείται και ο προορισμός του δικτύου των πεζοδρόμω,•, όπως και η χρ1jση και 

η λειτουργία του. 

Διαφοροποιείται ο τρόπος και οι ώρες που θα χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους, 

όπως και ο αριθμός και οι κατηγορίες ανθρώπων. 

Διαφοροποιούνται ακόμα και οι ανάγκες τω\• περιοίκων, δεδομένου ότι σε κάΟε 

κατηγορία αλλάζου'' σχετικά οι χρ1)σεις των κτιρίων. 

Αφού προηγηΟεί πλ1]ρης τοπογραφική αποτύπωση της περιοχι)ς, αναλύονται οι 

επιπτώσεις, που μπορεί να έχουν οι χρ1Ίσεις στη διαμόρφωση, ανάλογα με τις 

λειτουργίες και τις χρ1jσεις όλων των κτιρίων που έχουν άμεση επαφή με το δρόμο 

που θα πεζοδρομηθεί.- Κατά συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν : 

Η ύπαρξη καταστημάτων χονδρεμπορίου 1Ί και αποΟηκών. 

2 Η ύπαρξη μικρών ή μεγάλων σταΟμών αυτοκιν1jτων. 

3 Η ύπαρξη κτιρίων, όπως δημόσια κτίρια, σχολεία, μεγάλα καταση\ματα. Η 

διαμόρφωση που θα προταθεί θα πρέπει να διευκολύνει η1ν άνετη προσπέλuση 

και διακίνηση του κοινού, καθώς και την ομαλ1\ διακίνηση των οχημάτων. 



4 Η ύπαρξη εστιατορίων, αναψυκτηρίων και παρεμφερών καταστημάτων, μας 

οδηγεί σε τέτοια διαμόι>φωση χώρου, ώστε τα καταστι\ματα αυτά, υπό ευνοϊκές 

καιρικές συνθ,1κες, να μπορούν να cξυπηρcη)σουν το κοινό και στο ύπαιΟρο. 

Πρέπει επίσης να καταγραφοίιν τα άχτιστα οικόπcδα, τα παλαιά κτίρια που δεν έχουν 

εκμεταλλευθεί τους ισχύοντες όρους δομtjσεως και να γίνου\' οι κατάλληλες 

προβλέψεις για τον μελλοντικό χρονικό ορίζοντα. 



ΒΑΣIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔIΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

Τσ στοιχεία της αρχιτεκτονι10Ίς διαμορφώσεως, έχουν σκοπ6 να ανuβυΟμίσuυν 

αισΟητικά και λειτουργικά, την ποιότητα του περιβάλλο\'τος του πεζοδρόμου 1j της πλατείας 

και εν γένει του υπαίθριου κο1νοχρ1Ίστου χώrου. 

Τσ στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε τέσσφις κατηγορίες : 

Δάπεδο 

2 Στοιχεία επιπλώσεως του δρόμου και εν γέ\•ει εξυπηρετΙ1σεως του κοινού. 

3 Στοι'Ζεία καλλωπισμού. 

4 Πράσινο. 

Υπάρχουν δiιο κατ' αρχήν καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή τω\1 στοιχείων αυτών. 

Ο πρώτος αφορά την κατηγορία, το είδος και το χαρακηiρα του πε. οδρόμου. Είναι άλλη η 

διαμόρφωση και οι ανάγκες ενός εμπορικού πεζοδρόμου, και άλλη η διαμό11φωση του 

πεζοδρόμου της περιοχ11ς κατοικίας που οδηγεί προς κάποιο εμπορικό i\ αναψυχi1ς πόλο. 

Επίσης πρέπει να είναι άλλη η αντιμετώπιση ενός δικτύοι~ πε οδρόμων. στο κέντρο μιας 

πόλης που έχει υπερτοπικ1Ί - ευρύτερη ακτινοβολία και μοναδικότητα και ά)J.η του δικτύου, 

που εξυπηρετεί τοπικά επί μέρους περιοχές. 

Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση ενός δικτίιου πεζοδρόμων είναι : 

Το κόστος του πε~οδρόμου που εξαρτάται από την επιλογi\ υλικών ,τψ πυκνότητα 

στοιχείων επιπλώσεως και καJJ.ωπισμού και τον βαθμό πολυτέλr:ιας. 

2 Η επιλογi1 τω\1 στοιχι::ίων αρχιτεκτονικής διαμορφώσεως αναλόγως του μεγέθους του 

χώρου. Είναι προφανές, ότι η ελάχιστη λουρίδα διέλευση_ οχημάτω\'. ι::ίναι τουλt.ιχιστον .tιη 

με τις κατάλληλες ακτίνες στροφ1\ς. 

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης εί\1 αι τα παρακάτω : 

Δάπεδο (υλικά και διαμόρφωση) 

Ζαρντl\•ιέρες 

Καθιστικά 

Κρ1\νες- Λίμνες- Σιντριβάνια 

Σκιάδες-Στέγαστρα 

Περίπτερα- Αναψυκτήρια 

Τηλεφωνικοί θάλαμοι 

Πετάσματα για τψ ανάρτηση ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού 

Φωτιστικά 



Ρολόγια 

Δοχεία απορριμμάτων 

Γλυπτά- Έργα τέχνης 

Φυτά 

Όρια 11 εμπόδια που διαφοροποιοί>ν τη χιηίση του πεζοδρόμου από το υπόλοιπο δίκτυο: 

γραμματοκιβώτια 

αυτόματοι πωλητές 

\1\1.C. κοινοί) 

Στηρίγματα ποδηλάτων 



Κατασκευαστικά στοιχεία πεζόδρομων 

Στοιχεία καλλωπισμού 



τσι εντόπλακες 

πάχους 5 εκ. 

σι εντοκονiα 

StN#T.131 

σκυ όδεμα 

συ παγές τούβλο δαπέδου άσφαλτος 3Α 

23 

StN~T. 131 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 :1 Ο 

Συνάντηση πεζοδρομίου με άσφαλτο που καταργείται και στρώνεται με σκύροδεμα στην ίδια στάθμη με 

το πεζοδρόμιο 

πλήρωση με σκυρόδεμα 

σκυρόδεμα άσφαλτος ασβεστοτσιμεντοκονια 2,5 εκ . συμπαγές τούβλο δαπέδου 

αρμολόγημα 

St Ν '# Τ 131 

Δάπεδο από σκυρόδεμα με αρμούς τούβλων 

3Α 
ι-

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 



8 160 

sι ιν -.!οΤ.131 

3Α17εκ. 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 

Δάπεδο από σκυρόδεμα βατο από βαρειά οχήματα 

κηπευτικό χώμα 

8 160 

ισχυρά συμπυκνωμενο χώμα 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 10 

Δάπεδο από σκυρόδεμα με αρμό από κηπευτικό χώμα για φύτευση χλοοτάπητα. 



/ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 10 

πλάκες πεζοδρομίου 5 εκ. 

σιμεντοκο~~ 

ΘiiiBΞ~~filror~τ.~~r7<~7~:i::~"T"-- 8-160 με επεξεργασμένη επιφάνεια 

"''8ιι~~Ιfι!ΙΙJ!!'Ιιίfιlιιίιιι~•8'ι'ι~~..ιίιι.ιι-.:..Αlίι_.ijιl..._ sι Ν """' τ 131 

ισχυρά συμπυκνωμένο χωμα 

, Συνάντηση πλακών πεζοδρομίου με δάπεδο σκυροδέματος επεξεργασμένης επιφανειας 

/ 

σιμεντοκονία 

προκατασκευασμένο 

πλάκες πεζοδρομ ίου 5 εκ. / κράσπε.δο 30 15 χ 100 

Β-160 πάχους 1 Ο εκ. 

κηπευ τικό χώμα 

8-160 

ισχυρά συμπυκνωμένο χώμα 

σκυρόδεμα_,, 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 

. λακοστρωμένης επιφάνειας (δαπέδου) με επιφάνεια διαμορφωμένη για φύτευση 
f / Συναντηση π 



2.50 

2% 2% ---- - προκατασκευασμένο 

κρασnεδο uπετόν 15 χ 30 χ 1 
1 

<ΛΙΜΑΚΑ 1:20 Δάπεδο από 3Α 

CΛΙΜΑΚΑ 1:10 

CΛΙΜΑΚΑ 1 : 1 ο 

L() 

L() 

Ν 

ο 

L() 

ι.n · 

c-J 

προκατασκευασμένο 
κρασnεόο μπετόν 1 5 χ 30 1 00 

/ 
πλάκες πεζοδρομιου 

ασβεστοτσιμεντοκοvίαμα 

Β-160 πάχους 10 ~ 

St Ν -t-T.131 

ισχυρό συμπυκνωμένο χώμα _._.;... ____ _ 

Δημιουργία αναβαθμού με προκατασκευασμένα κράσπεδα 

επίχρυσμα με τσιμεντοκονία 

/ 

πλάκες nεζοδροuίου 

Ι 

Β-160 

sι Ν# τ.131 

Δημιουργία αναβαθμού σε δάπεδο με πλάκες πεζοδρομίου 



ο 
<D 
·Ο 
3-
0 
-< cn 
· ::::ι 
ο 
~ 

Διαμόρφωση δαπέδου με προκατασκευασμένες πλάκες 

πεζοδρομίου και τούβλα δαπέδου 



Διαμόρφωση δαπέδου με συμπαγή τούβλα σε διάφορα σ; 
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Δημιουργία αναβαθμών με δάπεδο από κυβόλιθους 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ (ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΙ) 8- 160 

r-
ΑΜΜΟΣ (ΒΑΣΗ ) StN # T131 

t 
20 

t 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 

ι() 

StN .f T.1 31 

Συνάντηση δαπέδου από κυβόλιθους με κηπευτικό χώμα 



1ΣΠΕΔΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ 
Β-160 

. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 

---.- .-., .... _---. -.-.-. . - --_ _. _,ι. .. ~-: .-·.-:· .. -.,.-.. ,...1.·. t"-~.. ΑΜΜΟΣ 5 εκ. 
~. :... . . . . . . ~ 

- . • .. f 

"' .. 
... -,..._ - . 

Συνάντηση δαπέδου από κυβόλιθους με άσφαλτο 

--·--·-----

~ .. 
. ~ .. 

"' ~ . ·. 
•· .: . Ι 

Ι . 

ΑΜΜΟΣ 5 εκ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 

ι/') 

ι/') 

~ 

. δ πό κυβόλιθους και πλάκες ανοικτού τύπου 
Δaπε ο α 

80 

• 1 ΥΠΟΒΑΣΗ 3Α 

· ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 
ΧΩΜΑ 

--

ΓΚΑΖΟΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤ 

ΤΥΠΟΥ 0.40 χ 0.60 

Β- 160 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 

.. -- ... ' .... 

, ι,, .. .. • 

. . , ' 
• .;> .. . 

.. 

• 1 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 

·-'-----'....,_........_ ΕΝΤΟΣ ΛΑΚΟΥ 

0.80 1.20 0.90 



!.... "~· 

..)-Ρ: -·' 
-- ο . 

ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΜΟΥ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

ΑΡΜΟ1 2 χ 5 εκ . 

ναβ?θμός σε δάπεδο από ξεπλυμένο 
Jκυροδεμα 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΌ ΧΩΜΑ 30 εκ. 

10 

·•: • <#••: , .. .. r .: : • 

·; .. '· , f' ~ . . ' 

ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ 

StN ~ T 1 31 

ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ 

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΜΕ 

ΞΕΠΛΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ 

ΙΣΧΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1 Ο εκ . 

... 
. . ·. 

. .. 

ΣΚΥΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

~..,.'-~'-----..,..-:---. ""'":-". -:.-~---:~--.7~ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΞΕΠΛ ΥΜΕΝΟ 

: .. : . i : 

" . . - ..μ . 

. ~ -

30 

t 

·ΣΚΥΡΌΔΕΜΑ 

t> .: {). • ." ~ ·: · Ι ΣΧΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 10 ΕΚ. 
ο~ : 

ΣΚΥΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
yμ~---+---

Συνάντηση δαπέδου από ξεπλυμένο σκυρόδεμα 

με κηπευτικό χώμa 



~
~σκευή λιθόστροτωv στο λόφο Φιλο

ασκεuή λιθόστροτωv στο λόφο Φιλο
u. 





-ασκευή λιθόστροτων στο ι\όφο Φιλοπάππου. 
ιερεια όοπέδου οπο οχιστόπλα11ες. 

ιέρεια δαπέδου και πέτρινης σκάλας στο άλσος Παγκρατίου του 
Αθηναίων. 

ιέρεια δαπέδου πι\ατεiας στο δήμο Π. Φαλήρου. 
ιέρειες οπό το δάπεδο της πλατειος Μητροπόλεως του δήμου 
ων. 



~
. . ' 
~ .. 



--
14 

1 

1 

i επτομέρεια δαπέδου από σκυρόδεμα στο άλσος Παγκρατίου του δή-
[υ Αθηναίων. 
1 rπομέρεια δαπέδου από την πλατεία Κλαυθμώνος του δήμου Αθη-

ων. επτομέρεια δαπέδου στη παραλία του δήμου Γλυφάδας. 

ι 
7ΤΟμέρεια δαπέδου από κυβόλιθους. 
ιμόρφωαη παρτεριού δένδρου με μεταλλική σχάρα, στη πλατεία Α γ. 
c-οδώρων στο εμπορικό κέντρο του δήμου Αθηναίων. 
άπεδο από σκυρόδεμα σε πεζόδρομο του δήμου Δραπετσώνας. 

1 

πεδο από τσιμεντο~υβόλιθους .στο πεζόδρομο της οδού Παπαγε-
γακοπούλου του δημου Πειραια. 

επτομέρειa διαμόρφωσης δαπέδων στο πάρκο Ελ . Βενιζέλου του δή-

1υ Αθηναίων. 
1 
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ΚΑΤΟΨΗ 

ο 2 

Α ./~ Α 

Η ΦΥι1~ΕΣ ΓlΛΑΚΕΣ 

250 

500 

Στρογγυλό καθιστικό από φυσική πέτρα και μάρμαρο ή φυσικές πλάκες 



---- ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 

__ ΛΙθΟΔΟΜΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ 

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΠΑΧΟΥΣ SOcm 

- ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 30cm 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ 3cm ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΩ ΑJ<ΜΕΣ 

Η ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

Γ 

ΤΟΜΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ Α - Α 

ο 2 

ΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ 

--- GROSS beιon Β 160 12 cm 

- - beιon ΚΛΙΣΕΩΣ 8 160 

- Α!ΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 3 • 4cm 

- ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΝΕΡΟΝ. ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 10 

s I , so 1 

Γ- l 

_!_1Q_ j ΙS I Ι 20 j ΙSL- 120 50 •. j 5 

2-Q..O 

Στρογγυλό καθιστικό από φυσική πέτρα και μάρμαρο ή φυσικές πλάκες 

~ 
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ΚΑΤΟΨΗ 
ΚΛ .. 1:20 

75 1/ 
1 

θlστικό γύρω από ζαρντινιέρα Πέτρινο κα 

70 70 

3.50 

/ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗ 

ΜΑΡΜΑΡΩΙ\J ΜΕ 

ΤΖΙΝΕΤΙ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 
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k 75 

1 



/ 

/ 

- ---,.____ . . ... ··*··· ···. 

/ 

/ 

ΘΡΑΠΙΝΑΡΙΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑ> 

ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙ; 

ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΑΡΜΟ 

ΧΡΩΜΑΤω 

__ Π_Λ_ΑΚ_Ε_Σ_~/ 
ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ 

GROSSBETON 



ηροσ. γαλβανισμ. 2" 
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Ν 

! 
0.48 

Ο σωλήνας των 2 'Ι 2 γεμίζει με ΑΡΙΑΝΙ 
πριν κολληθεί σ · αυτόν ο σωλήνας 
των 2 · · ώστε ν · αποφευχθεί η κίνηση 

του εσωτερικου σωλήνα . 

Ξύλινο καθιστικό με πλάτη από σκυρόδεμα 
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Καθιστικό με μεταλλικό σκελετό και ξύλινο κάθισμα και πλάτη 



ΟΜΗ 2-2 
ΚΛ . 1:5 

λεπτομερεια Α. · 

---Φ2 

0.50 

st Ν # Τ . 131 

τοιμεντοκονια 

άσφαλτος 

χrJμα 

πατημένο 

πέδιλο 

ο 25 0.50 χ 0.50 

Καθιστικό με μεταλλικό σκελετό και ξύλινο κάθισμα και πλάτη 



' ,.. 

γκάκι στο άλσος Παγκρατίου του δήμου 
ηναίων. Jθιστικά σε πλατεία της κοινότητας Βάρης. 



-. --
-· _.,- --

. ... 
' 

; 

: 

• 

18. Καθιστικό σε παιδική χαρά της κοινότη 
Φιλοθέης. 

19. Πέτρινο καθιστικό στο λόφο Φιλοπάπποι 
20. Καθιστικό στη πλατεία Μητροπόλεως του 

μου Αθηναίων. 



24 

21 . 

22. 

23. 

24. 

Καθιστικό σε πλατεία του δήμου Παλαιc 
Φαλήρου. 

Λεπτομέρεια καθιστικού στη πλατεία Κλαυι 
μώνος του δήμου Αθηναίων. 
Καθιστικό στο πάρκο του Πολιτιστικού Κι ι 
ντρου της Αθήνας. 

Καθιστικό στο πεζόδρομο της οδού Χίου σ 

δήμο Πειραιά. 

1 
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ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 1:10 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ, 

ΔΟΚΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥ 1 

- -~·· ... ~•ιt'ήc Σύλινnς πέργκολας 
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Λεπτομέρειες κυκλικής ξύλινης πέργκολας 



_11 _ 

ο 
CXJ 
ο 

λάμες 5/170/170 

//
λάμες 514001400 

0.10 -----

ΤΟΜΗ Α-Α 

ΚΛ. 1:10 
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[ 

21. Ξύλινη πέργκολα σε πλατεία της κοινότητίr-~ 
Βάρης. 

1 
28. Πέργκολα με καθιστικό στο δήμο Ν. Φιλ 

δέλφειας. 

29. Ξύλινη πέργκολα. \ 
30. Κυκλική ~εταλλική πέργκολα στο άλσος Πl 

γκρατίου του δήμου Αθηναίων. 





λική μεταλλική πέργκολα. 

l 



ΟΨΗ 
ΚΛ. 1:20 

ΚΑΤΟΨΗ 
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 :20 
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rομέρια βρύσης στη Διονυσίου Αεροπαγίτου του δήμου Αθηναίων. 
JTJ στη παιδική χαρά του λόφου Δεξαμενής στο δήμο Νίκαιας. 
τομέρεια βρύσης στο άλσος Παγκρατίου του δήμου Αθηναίων. 



35. Λεπτομέρεια βρύσης στο λόφο Λυκαβητc 

36. Μαρμάρινη βρύση στην οδό Καλλισπέρη 
του δήμου Αθηναίων. 



1. Πεζ6δρομος Φωκίωνος Νέγρη στο δή-



Διαμ6ρφωση στο λ6φο Λυκαβητού. 
6ρφωσrι άλσους Βείκου στα Τουρκο-

ιπ 



43. 44. 45. Διαμ6ρφωση άλσους Βείκου 
ΤοuοκοΒούνια. 



Διαμόρφωση πλατείας Τερτσέτη-Πολυζωίδη του δήμου Α
θηναίων. 



Ι. Διαμόρφωση πλατείας στο δήμο Π. Φαλήρου. 
1. Διαμόρφωση λόφου Δεξαμενής στο δρόμο Νίκαιας. 



. Διαμόρφωση λ6φου Δεξαμενής στο δήμο 
Νίκαιας. 



55. Ανισόπεδος κόμβος στη λεωφόρο Κύ
μης με τη λεωφόρο Βυζαντίου του δή-
μου Ν. Ιωνίας. 

Ανάπλαση κτιρίου εμποροϋπαλλήλων σrη 
πλατεία Μητροπόλεως του δήμου Αθηναίων. 
Αναπαλαfωση κτιρίου εμπόρων σrην οδό 
Μητροπόλεως και ευaγγελιστρίaς του δή-
μου Αθηναίων. 



58. Διαμόρφωση πλατείας Α γ. Θεοδώρων στο εμπορικό κέντρο του 1 

· μου Αθηναίων. 

59. Πεζόδρομος Βουκουρεστίου του δήμου Αθηναίων. 
60. Πεζόδρομος Θεμιστοκλέους του δήμου Αθηναlων. 



1 

Διαμόρφωση άλσους Παγκρατίου του δή
""" ΑΑnναίων. .. "'-- - __ :. ~· . 



ιριαμόρφωση πλατείας Κλαυθμώνος του δήμου Αθηναίων. 
:tτέγαστρο λεωφορείων και τρόλεϋ στη πλατεία Κλαυθμώνος του 

δήμου Αθηναίων. 
τέγαστρο αναψυκτηρίου πλατείας Κλαυθμώνος του δήμου Αθη-

αίων. 



66. Πάρκο Ριζάρη στο δήμο Αθηναlων. 
67. 68. Γλυπτή ούνθεσrι στο νταμάρι Αιξ(.ι 

στο δήμο Γλυφάδας. 



lrιιδική χαρά στο δήμο Νίκαιας. 
:λεπιτσάρη - Κατασκευή Θεάτρου στο 
ιρο του παλαιού νταμαριού του δήμου Νί

αιας. 

αμόρφωση γηπέδων στο δήμο Ελευσίνας 
ιαψυκτήριο στο Γυμνάσιο Ελευσίνας στο 

Ι/μο Ελευσίνας. 



71 



ι μόρφωση πλαrεlας σrο δήμο Κοpuδαλ· 
t. ιaμόρφωσrι χώρου στο δήμο Χαiδαρίου. 
• aμόρφωσrι πλατεfας στο δήμο ελευσlνaς. 



ι ιαμόρφωση τμήματος παραλίας στο δήμο Γλυφάδας. 
8. Διαμόρφωση ακτής στο δήμο Γλυφάδας. 





/αιδική Χαρά στη κοινότητα Φιλοθέης. 
raιδική χαρά στο δήμο Νίκαιας. 
αβύρινθσς στη παιδική χαρά του λόφου 
εξαμενής της Νίκαιας. 
ύλινο παιχνίδι στη παιδική χαρά στη κσινό-
7τα Βάρκιζας. ύνθετο ξύλινο παιχνίδι στη παιδική χαρά 
m.χσινότητα Βάρκιζας. 



84. Παιδική χαρά στο δήμο Νίκαιας. 
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Διαμόρφωση οδού Θεμιστοκλέους σε πεζόδρομο (τμήμα Καλλιδρομίοu - Μεθώvης). 

w 
Ι 
Ζ 
c: 
(Ι) 

w 
Σ 



' ιιο"' 

·+ .. 

' ·s 
:ι! 

~ 
(" 

-τιr - +-τtο t-ιτο t t1cof 

~ 
~ 

e -

~1 
~ 

1 
i @ -~ ~ 

~ 
' ~ ~ ~.a:'f 

1 

« 
! 
' ·~ .. 
~ 

' 
On--'"'όto ~ J 

11 

1 

' 1 

' 
·Ι 

• οιο Γ 1 
1 .. 

°'' o ι at•i_ 1 ... ~·ι 

·~ 
1 

•+-1 1 
1 

·-: 1-

i 

r-

+ 

-- 6• 1 



---- ί-----------j ! 
~---

1-1 ·- ' 

c~ 

•111111111111111111 

-~111111111111111111 

.. -

1 

_::] 

J 1 

--- ---
- ι 

--- -τ--1-i i 1 

~~--~· ~ ο :Ί 

= = = = = = 

= = = = = 

~ j 1 ~ 
' 

. ' : : 
: ' 

= - = = 
( ) 1 ~ 

. = ί: 
~;;;ι.,_--....-n, Η 0 j ) 1 

( - ι_., .. ,. ..................... .. 
= 

·d 
> 
ο 

~ 
& 
ω :.: 

1 

v 
s:
:ι 

•t'J 
w 
ο 
:ι 
ο 
Q. 
ιο 
•Ο 

~ c 
•Ο 

~ 
~ 
Q. 
σ c 
ο 

b 
v 
σ 
> 
ΈΞ 
::1 

~ 
v 
ω 

ω 
Q. 
·ω 
::1 
ο 

~ 
ω 
-< 
v 
·ω 

~ 
σ 
::) 

~ 
ο 
σ 

~ 
:.: 



Παραδείγματα 

Πεζόδρομων 
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6 

6-10. Beιspιele pπνater fuβgangerfreundlιcher 

Maβnahmen, fυr dιe Geschoβflachenbonusse ge
wahrt werden: Arkade (Abb. 6), Plaza (Abb. 7), Geh
steιgerweιterung {Abb. 8), offener Concourse (Abb. 
9). offener U-Bahn-Zugang (Abb. 10). 
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5--8. Sanbangaι shoppιng centre. 

5--8. Einkaufszentrum Sanbangaι . 



8 

10 

7-10 lJ Oefense. surtace esιgn. 

11 lJ Oelense. cenιral ptatform 
12. La Oetense. lawn 
13. 1 .i ι,1 Delense. covered ·.valkway on the central 
plattorm 
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3. Abgang zur Klett-Passage vom Mιttleren 
SchloBgarten 
4. Abgang zur Klett-Passage νοm Bahnhofplatz.. 
5. Abgang zur Klelt-Passage νοn der KόnιgstraBe. 

6-9 KonιgstraBe 

135 



Calwer Strasse. 
lwer Strasse/Cal Jesιgn · κ wer Passage Ρ d · ammerer ~ 

8 1 e estrιan e z und Partner) 

Calwer SιraBe 
Bgangerzone Calwer Ξntwurf Kamme StraBe/Calwer Pas-

rer .,. Belz und ρ artner). 

22 

-~ . - --



r"' αοσc u ~er s+α-Jt 
~e.Ja.~ιol/\ Sa.b1w:L P~+e-Ys 
(l~tt). 



ill 
1 

7n 

~ _J 
1 

Ver1'11gu11g: oρtιsch ιJurch Fahnen, ιm Gehber ιcΙ 
durch vtele Menschen. Vom bre1ten Slr3Benquergchnι\ 
(oben) ι.ίber das fruher Ublιche Ιιιnlen Ιιnks) zum Ges 
senprofιl (rech ts ) 



Verengung durch Aυsenkung. Eιngraben der FuιJgan
gersιraι>e (Hannoνer Passerelle! 

Verengung durcn beherrschende obere Abschluil
lιnιe - hιer σιe σ1cn1en Baumκronen 

verenr:Jung LΙuιch νιt!Ιθ Gesch~ftsschιlder ιΟΙd nburq. 
Ach ιernsιr ::ιιle \ 

V"rengunq durcn gelegenιlιcne Uberbauungen 
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Oreι Beιsoιele fur maBsΙabbιldende Bodenausbιldung 

verkurzung durch νertιkale Schιlderfahnen ΙKoln, 
Hohestraβe) 
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Glιederung eιner ubergroBen Sιra/Je durch eιne .Oek
kenebene·· (Vorschlag lur dιe Ζeιι ιn Frank1ur νοn 

Dιeιzsch. Gerner und Rob ck} 
Oben rechιs Glιederung durch orQelυf ι1enarιιg' 
Dekoratιonen quer uber dιe SιraBe 
Unlen Verkurzende Gfιed rung durch U1>er9reιfen νοn 
eιnzefnen Bauιeιlen 
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Aboνe The mall's new desιgn a11erna1es 
grassy areas wιlh Ιhe homoqeneous con
creιe surface of Ιhe .νaιkιnq paιhs The oνer
heao sιrucιures w re added ιn ιhe s cond 
ve rsιon 

Lef1 The clock ιs one οι ιn rew ΙJlemP.nιs Ιhnι 
remaιn from ιhe σr1gιna1 νersιon ol ιhιι rnall, 
f1rs1 desιqned ιn Ι 959 



AbOνe and lett: Water ιs Sacramento s cen
tral desιgn theme. The mall proνιdes a νarιety 
of pools, fountaιns. and rινulets channeled 
through oonσrete canyor'1s anσ grassy areas 

Rlght Δ.n elecιrιc ιram wιnds ιhrough the 
harσware strucιures 10 carrv customers 
along the pedestrιan mall 

τ wo ol ιhe controνersιal desιgn elements on 
Sacramenιo's maιι-a ιent for sheΙιer and one 
ο! the concrete Ιounιaιns. Cιtιzens haνe 
asked tor the remoνal ol someal these struc· 

tures. 
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Kalamazoo, Mlch. 
Kalamazoo Mall, 1959 
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Llncoln Road Mall, 1960 
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Market Square Mall, 1961 
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Pomona, Callf. 
Pomona Mall, 1963 
87,384 
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Fresno, Callf. 
Fulton Mall , 1964 
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Jackson, Mlss. 
Progress Place, 1964 
45,484 
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Atchlson, Kans. 
Atchlson Mall, 1965 
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Dallas, Tex. 
Stoneρlace Mall, 1965 
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Proνidence, R.I. 
Westmlnster Mall , 1965 
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Santa Monlca, Callf. 
Santa Monica Mall, 1965 
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Downtown Mall, 1966 
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Burbank, Calll. 
Golden Mall, 1967 
88,871 
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Danνille, 111. 
νerrnlllon Park Mall, 1967 
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Freeport, 111. 
Downtown Plaza, 1968 
27,736 
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Sallsbury, Md. 
Downtown Plaza, 1968 
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Coos Bay, Ore9. 
Clty Center Mall. 1969 
14.130 
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Honolulu, Hawall 
Fon sιreet Mall, 1969 
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Plttsburgh, Pa. 
East Llberty Mall, 1969 
525,275 
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Sacramento, Callf. 
Downtown Mall , 1969 
264,000 
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Centralla, 111. 
Downtown Mall , 1970 
15,217 
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Decatur, 111. 
Landmark Mall, 1970 
90,397 
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Lebanon, Ν.Η. 
Downtown Mall, 1970 
9,725 

... 
')\ 

Lt.NGT!I 

~1 f 1 

ιa 
ΕΙ 

\"Τ Ι ΓΕ 

mι 
fQT,\L 
111HJ.UIMI 

m .... \M L: 
1.._ . "411 lιιΥ 
ι,,:1>.ι"'•ΙΙll111Ι•Ρ>Ι 

\ωΙlto•rll'f 

• :• 

- -
Ι"ΙΙ ιοτs 

.ι11f 

WIDTll 

•fll«I 

" '•tl.ιm• 

ιΙΤΥ 
!Νι~~· 

ι α<STRUC1lσ" 
lι'\lιtr.ιl 

,. .,. 

\UΙΙΚι.5S 
ΙJW.1"1\ιύιf 

·Ι~Μ 
,,,. .. ,ιιι.'111 
ιJΙ" 

Α j~ 

+++ .J 

Ι ~ (;,\M ACES 

ULOC KS 

"' "'''-
OTHER 

\ΙλΙΙ<Ι"[Νλ/'<([ ... , .... 

Ι' ltU flι.I:. 
rΙΗ)Ι 
1.ι.)ΗJ 

Eugene, Oreg. 
Eugene Mall, 1971 
94,000 
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Parsons, Kans. 
Parsons Plaza, 1971 
13,015 
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Las Cruces, Ν. Mex. 
Oowntown Mall, 1972 
37,857 
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Reddlng, Calll. 
Reddlng Mall, 1972 
16,659 
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Rlchmond, lnd. 
The Promenιιde, 1972 
43,399 
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Atlantlc Clty, N.J. 
Gordon's Alley, 1973 
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Monroe, N.C. 
Couήhouse Plaza, 1973 
13,000 
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Poughkecpsle, Ν. Υ . 

Main Street Mall , 1973 
32,029 
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Baltlmore, Md. 
Lexlngton Mall, 1974 
905,759 
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Franklort, Ky. 
Sι Clalr Mall, 1974 
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Helena, Mont. 
Last Chence Mall , 1974 
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Naρa, Calll. 
Parkway Mall, 1974 
35,978 
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Sρaήanburg, S.C. 
Maln Street Mall, 1974 
44,456 
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Broadway Plaza, 1974 
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Franklln Mall , 1974 
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Trenton, N.J. 
The Commons, 1974 
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Loudon Street, 197 4 
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βattle Creek, Mlch. 
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Portland, Maine 
Malne Way Mall, 1975 
65,116 
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Old Town Mall , 1976 
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Fountain Place 
Dallas, Texas, USA, 1987 
Landscape Archiιect: Office of Dan Kiley 

Clicnt: Criswcll Deνcopmcnι corp. 
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Neνe Zedek Plaιa 
τe\λ. ·.~ •• 
Landscape ι\tth\tect: b\omo λronson 

Clicnιs: Tel Ανίν Foundaιion, Dallal Famιly 
(donor) 
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Kaiserplatz Stolberg 
Sιolberg, West Germany, 1988 
Landscape Architect: Hallmann Rohn Partner 
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Wllllams Square 
Los Colinas at Irving, Texas, USA, 1984 
Landscape Architect: The SWA Group 
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~j,Jίj }jQ)J~!!J!'(>;f.ΙJ .;i.-.t.'(>TJιJ.J!°iJ::cl'>f.; , .:cη 

ιtJj.}C1J 11 rf.Jl.t , λ ll Π' ή '/ .:ι. 7 ι~ O:.·:tkt!! ί'!t. 1 Ιι 

0 ;-,σ>:.·.t\IJJlt'?< 111tτ.:1::τ:·J> ,f.;, 90 
m ftιQ)(ί.; Jj.}Ι:l!e~ ~ Ιιt.; ο,<- r . .?' v / 11 Q)Γf,/( 
ιtόJ.λ?/7"J tι·?~iΙJQ)Π'l:.!!H.t. τ~+t 
;;..ι.:,ιι < /}• .;ι•ό!:ιi~Ι>ό. ιι t ιι !:. .ι.;;..?.,, 7" 

ι.t;;.. ~ { :.- ΙζίlfQ) ' l'ff'I::.~ t ϊ ~ 11 ή C1J ψ11;1 ι:,1! 

ι ι -c ~ t.; /ιQ)ί' . -r~-tt;;..1.:t;ιtωίli.ι .>ί,ΙΙJΙQ)'t 

» ί'Ι>~~. ~~cη~•~ ~~~~~~hc~ 
ϊ:-T~+tλ~!:.Y7λC1Jkn~~(L'C~CY 
;.- . ? i Ι) 1' .ι.:J:};;Jι:f!):JJ t1;tΧ.. ί,'?Ιt?,lιt.;, 

ίJ!.~ ιι t11Ιι1 .:ι>1jίj Ι.:? λ ?-7' 7 /tJ1 'L '(?, lιf.;t.; 

nι:. r"f-f :.-ι.t . l '?t.t .~f.;t,Q)t,;nQ)~J1lt 
'? < .:, .: t. ι, ? 1 '? ι .t ο:;. :ι 11-τ;;.."'Ui"'tt11\ 
~fth~-c . ~~ t•~η~σ~ ~~'<>••~ 
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ΗΗ- ό ~.,.ο 11 :.-·,ΛJΙ<Ι)~Ι~:7> 1 t,.· rιrι;ι.:..;. ~ h 

L 1 '~Jt t -:ι < ό .:. !:. . !:: 1' ·i 1.ι.ι ιfu f!)t1 11\t ; .ί 

< 1':-1+: L 'C 1 • ό. 

Α λ? / 7"1 'XfiιJQ)J, Sf:'iί'. illlffll 't' 1ι JH: !< 
JJl~iι • .:.ιlJrtJl\ t,119η!l'~-C· 1ίJ.i L1·~~d'ιt1: L 
'( \• ό. '/ο/ χ.ς;~Ιj<Ι) ιl.6f>' Τ i -τ-ι~ t ι:tλ4 
.~«tr.Jι.:. 1i:;Jj.}ι:t1U~1Jll{,ι~t1/iι'J•Lτ. ~:.-7'1~τ

uΊ 'ff·J1:11'1At~iι 'CΙ•ό. Ιdl ιr:ιτ-. ιu 11f/).~~t.; 

t,f/);;.. Ί'-ι~~t 1 ~- l,h ι... <τω .; ι. ~ιι+ιr.ι 
1 ·-'ε ιι.tτ-~ όt!ιtιΜ~ι n•ό. ΙEfil~iil) DJ,. 
tmfι<, .ι.;;..9,,7•,;t,ι7>,LΙJ hόf'~-t/'λ;Ι>t!:_ 

L..t.;-f/1;ιt i<IllL τι-.ι,. r.j < ; t; t::.- 7ι7> 

~~ι1) ~ιtι.t. ψιr~Q)flF:.Ύιr.ιi ~ ~;1) 1 ί· 1- lί ι τ 

ι'~. 

1' 1 τ:-ι.t. .: .: ~ 1ώ 11 1" Υ ό λ ΗΙ: τ' !ι ik τ· ι,, 
111 t ι::/: ιι τ IΑΙΙ! 1.:.;:.:, .;: '" t Α. ., -c 'Ι. τ .!~ι t.: ι:, ι: 

J: ι: ι...., t.: 1J , u;Jij ι: ~ 11 ιJ.. ιt » ίι <. ιr 111.: }L 

λ -,f,;IJ L'C~l...A,'(·1·1.ι. 



URBAN SPACε 

C11cnι. Los olιnιu Corporaιιon 
Collaboraιors ; Robcrt Olcn, Sculpιor, kidmore 
Owιnιs .ι Mcmll, rchιιccιs 
wardι; Α 1.Α Honor Awιrd, \98S; Lλ Tcuι 
hap\cr Mcnt ward. 19 S; Lιndscιpe Arch1ι<e1un: 

Mιgaiιnc Ρhοιοιrιρhy οmpeιιιιοη , \q 7 
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lndustrlal Llfe Plaza 
Montreal, Canada 
Landscape Architect: Ron Williams/Asselιn, Ackaoui 

Award Naι1onιl Dcsιgn Awards from ιhc Canadian 
Socicιy of Landscaρc Archιιccu 1n 1988. 
Clicnu: Fιrsι Qucbcc Corporιι1on 
Con>ulιan ι s; Tolch1nsky & Goodz. Archιιccu 

.:_(1)7'7ifl;1, ~ ;..- r ') ;t-ιι-τ'~Η {i r,t-,ιfι Ι) 

(/) 1 ,, ϊ:· 1> ό 7 , ? 1ιf ιι- 'IJ v , :J · 7....:.:. .i - 1: 
fίJlL'lΙ•ό. -f7ifl;1, ij;ιlil1'1?12rn-t, r'{ 1 

'l Lf.;;t 7 ι λt'1ι..Q)1jίjιfιil:ltt.ι"J, ill1T< λ'l 
ι: tβrfiQ);t7:,; λ~fUI tJ/l~JtT ό"' <, 894hΨ· 
7- '7 λ tt--T/Q)~l!Jj~\t;'':> < ΙJ f.!~ IL ί, \• ό. 

4XJ11!Q)ιti~tH1~11:~~ 3 mQ)ι.'/ίιιt~t.ι•.b •ι · .: Ιι 
~:..,τmmQ)~»~~~au ι:~~rif4:..-Q) 
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~~ttt.ι't 111:< (.';..,\."Ι•l.> . .f:Q)f.;h, ~Jli! 

(l')~tfll~Ι:, 'l'l.fΓJJ t 1", Jιt.: ; t· 7 1" -7 ιΗ•ΙΙΙI 

t ':> < 1) 1.! L t.:. .: G7>~llill:t, 'J ΙJ• •> ι:: Μ71 ιl 

ιtιiλ πι: .Ρ ό tιιt!ι!ι: ιι'ι:~ ι t.:f:i:~ ι: ,η 1ι. ι:: ι~G7> 

-mmι~rt fιιl ι:. ι..- ....:ι~ t ι; .., τι· .z, t:.n. JtfJ.:~ι;t 

~1Η;(l)7'/-\:Λ(ι/\C ~ll-CΙ•l.>. !J;ί/11:1 Μ!~ 

;t: , 'l Α !: ή Α 'τ - r ι: !: .., τ ';)' ~ IL • . ΙtfnιJ\TJ 

-17:.-?-1:. -t-tι<,ι:Jf<'Jild:ilιt.:•J,~t -t -

" 1Η!11>tι11 • '• !:Ί !, σ;;,. 7 r Ι»~Ι7Jf1,Λ 
t;ι1"( ·) t,f.f'i./ιt:. ~ (l) ~.hl.>. 
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Dallas Αήs Dlstrlct Master Plan 
Dallas, Texas, USA 
Landscape Archίtect: Sasakί Assosί;ιtes 

Υ7 ΜΙJ f'? :-- ? ? :--ι.:ΙJ ό 1770 ., ? t)·J 11ι.ι.:, 
f'77.. · 7-~111!~~~Q)~~Q)rι~~n~υ~ 

.t.ι.: J: '-'., _,,:-- f'-11' { :--Q);:, :.---ιn•Ηι:. btιt~. 

+Q);:,;,--:Q)~~~τ'~i. ~&Q)Y7X~U~ 

.iι!ι.-:.7-,,;,7,"'(-7..tJ't:c < ι:.:..,τ ι.t...,t~t.:1> 
ι::. fι':~tJ·~τ ο ι:-1ι.Q)f'»>?Ι.:~J1<·Ι ~t L τ!ίΣ 
ιι.ϊ~Ιιιr ,ι::.7 ι ;ι."'(-χt. fΗιΗ1Ξ~ιt 

~ t u~\ΙΊJ1-t,ι;τ-·ιc1:>:.:!P<1tl'fΠJQ)!.QJ:fιt ι τ 

~~f~T <.:. t tJ•ffi ι .-c- Ji.., t~. 
:,Q),!t111i1Ιi. ι·<-:ιtJ•Q).111!lί!:tJ•ι;t,-ιtJ•. tι:tJ· 

ί,'(, 7 ο-7;ι. r 1)- r i;J:f'7X · 7- \-J11![>(t 

t.e.ιι-:ιΙΗ ίif.';'l\'Q)~~'ιJt ΊU.:"t. ΠJ!εl;t"!Ytr r. 
ili1tt-C· 1> J,, tJ' • .: Q) J~ ~ 600ιnQ)iιfι Ι) l:t f' 7 ;ι. ί,·(;Ι 
JιΗη1.:ι~·:;1:~ tιt~JIJΊ iJ τ·,fι ι. ,; < Q))ί,ft..!ti..;:tJ• 
:.Q)Jιi1 1 J 1:ιmι. ~ ι?1:J;:ι),Q);t71 χt:ιι..ι,.: 

:.ι::~.-,"'CΙ•δ. l!::((ί-Q))ί,ft.~~Ι:)ll!i1!L-C, 3 

-:>Q) 7- .. $tl\ tJ't!it~ι.: !Ι~~ ιιι. WrΩΙυ.4tl\ 

Q)Jt.11111~77 ι ., 7'\'>ιi!ii»i\~7- 1-:... 3 1/tJ<Jf'( 
1J1ι11ι·. :1 ;,,;ι-- \-l!;tl\ι;1y7 .;,;:, ;,,;ι-- r ;t;-
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ι"ι:Jε: ι . ι- 7.. r 7 ,....., 777tJ'1.1Μι.:~«ι1 ιι ιι 
ο. -t- L τ ιιt ιJ< $ t},.\ ι.t 1' ιι-,, :... a , 7" ..,., tt Υ\. 
-v--7, r π1 11111t<> J; i t,,:-r-r ι ;ι. r "'1 J. ι,, 

ll.Jl\l:: 1H ί'<"Cτ'.hδ. 

;:,;,--:~λML~7'o~i7r+-bU, 7λ 

?-7'7 :.--τ f~Jιi~-ttτ111JS!Jtuι11Q)tff 1-' - 1 :.--

t · !:. ~. ι,it,ιfJ, \ u iι'<'ιt ·Ι ι ΜΙΑ"> Η~~ 

1.:ri11ttτ JΙ~ 1) ~ΙtΛ. ί,'Ι \ ό. "":ACt<1> t Ι) 1 
:! » 1.: ιl ;:, ;, -11' r ~fιiir t:c !: JJ/ ο -f:
tιι. ,:Gl)J111$ιtp\JIΙ1Hι\t",1il.:)\l!h.-,'(Ι•όt 

·;;:ιιΙt.t.-·ι.:ι.1, ι;-.ι •~2oq tι•tι•Ιι•ώt f-il 

Ι•-6, 



Linear Urban Spaces 
Okayama, Tochigi. Tokyo, Japan 
Landscape Architect: Kunie Ito 

Γ'1ftiJ.i11JJi.ιll · 114-f.Q).ιllJ l.i. r,βϊlίι7)~~ 11il~ 11 
j;TLt.:. (Jι7)'(" ι!GIΙIU;ιt (Γι~Ι1Ι11fί), ~IΙllif.t ('f' 

r.11 ·1:\ 11Π ~ C:" t ~ < /iHJJ Q) (p,~Ί -r·.;, 1.> • .: ιι ι; 
ι:t. ru~ιtJ f JίL < .ι:,.>:ι,-.::t."1! 1111 1: L τ 1:: ι?.ι . 
!l ,j,:Q).!fj,il!.ι.'i:BlιtiH!ιω:ι:Jzί!Ι»l l 'Cf'if1 / LΙ.: 

ίι Q) '('.;, J.,. 
rιιqf,Q)Jll:J -r·ι:t. Ι:Ι\ιfϊι7),WJ?!ι'J' ι?~\Υ~. '!' ιlJ, 

ι!ΗΙ'. ~111. tlli"-t Έ ΙJ . tllit:t~t t,.· ΙJ • .: .: -r· 
j. /.;IJl.'}ι;"- ίι C: .Q /:: \1-) ;ι, ~ - ΙJ -/')<, Jtl!~. hfί 
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Kιmιgawa Rlνerιlde Redeνelopment 

•Hlltil 

l 
IL_-,_,..!. ο 20 

f~, ί 7 {:if' ΙJ -/j: C C {~$ίf}(~QJ fJ".J \ 1Q)φ"(· 

J./11[1ι:[~IH>. 

ι'~JΙΙU.ι/11.i. /i < ι'J• ι, f•JJfl ~ ιι:.: jiJlΙι)(~~ 

J: t1Ι1 1:L. 'fllll&l;tl.t. fιllιlίiRfJl l l::L-C&Jcr~ιι 

t.: 1TOt!.ι\ i•TIΙI J:.~IJι7)jf,[/ιH1h /:: L '( J; ΙJ. !: t, ι:, 

ίι•trtt~~~~ttι7)H~~t~-rκ~reι~ 

~.iiϊC'1>6. 

3 - ο 1 '{ι7)Ji:;J~n'. kl!~~hJι:υA 11ι1.:.ιιr1'1i1111 

'(·;1,.Q'7>Ι:Η L '(, Ι11';ι7)Ι,ί;IL\ΙJ, .ι/l~~f!>t l 

r.: 1·1 r,!; !: :7Ji:l!M-·τ·) -r ι ·..;,. ,[ί7:1> ίι JJ"i'ιΔ~ 

~Jr;tι'l,, 'Ι'JΙΙ,1Ιίι'!'Ι.ί.Ι~ = tι: 11. 7'1}Ja:ιit.:.i<1 

t""Jf;ι'J<Ι)j)f.\j;_;..,;.~)< ..,- '!!-!.:.. 

.: Η ;,-,:J!;11 Γ 1'RJQJ ftΌ\,",; t. f v') J; J f, 11 +: 
1!1ιt!fι7)~ι111"'.r,•ι 11;1)•1•'" ω-ιι: ι''~ ,ι.:• 

.ϊιυ:ιαιi!Ι ,. ':' :1) τ ;1 · ·ί'lliιl 1ιι:ι~z1:; '. Ji 
t.:ι:.- ~Jf!.ί,Hftιf •ι Ιl'ιf-i !: Τ..;, f, :rι-·J:ιl.ι. 

.1111. il' ιlι illl~.i.11 · 11 1~,,~. 11• 1JJu ltι 
1/1'(' fJΙ fi/lίt1 1 
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The Chamber of Commerce and lndustry Building 
Chung·gu, Seoul, Kσrea, 1986 
Landscape Archjtecι: Hanlίm Landscape Cσmpany 

'Ι? ι~G7>t/l·ι>Uri.:Jι ό ιff1 [Q;Λι•ιrιι•ιιi.JJ.IV>r•~ f 
/ ::1;,--:(j19841ΓΙ.: f 1· ωιt;. , fιιΙιJ'7> ! IUHJJt,t •t 
Ι1Ψ·1tίkl'Ί ·:ii-G7>Q.1!ll.:f\"l,-it"f. Y?;;'Ι?/ 

'1>Liltllt&?f"t l>.:. 1: ~Jι.., ι;. ι,ι i J, ι ι: ι.. ι; 

n'..., -c. :χ(/) J: -i >:.-/·. !- ι; •.t ι.. -r ·τ-ιr 1' :- n' ιΙf1 ή 
~ l tl;. 

l.f.kOIJ•(.·r.Ιt t-? < ό 

. 

2.11,1 ·tιιΨ.-ι;ιιιιG7>1'ι ί!l ~- .. ςι;· t 
3. ι~.ιt.· 'Ιίι 1 Υ,ιr!!.; :η~ιιι~ "J < " 
.,- ;; ., lf-f':,, .!: --'~ιi;ΙΜ 1 

• J>Jf •'•!- ~ :, 
ι:•JΙ' :ι:-r-rι·ώ. ,., &Jι:jιt t..1• :.:? :ι~ 
t..-Cι•J.ιt;n, .:.rι•t;,-7,,.:'f--r;,:j f Η! 
C!!~Ιt, f,.Jω~ι: 'll:/~όfQ')\•.:Ι•ι.-'JI ~-j fΛι 

t;ttAMl!fR &{i WΜCι::.~ε ,:.,:; ::ι.:- s-:-( F- -·' ' 

Clιenιc Th.e Chaιnbcι of Commercc and lndusιry 
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t,g~,bOe0-ιf1a_. 
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(1 ~1')) 

3. \lλ~{)tι,LA~ e_&ο.δ t 
~ eba. t+ιον\ ςa.k'ιvUλ ~e,fe_'(S, 
(JD)ff). 

4
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ς Gτ. Oaν11e.Q.e\Msι 
ll'lo be ({ ussιz}· VΙ.'!JeJ( 
~VΙ'~ ,sι 
(J. ~t 4-) 

G. 1f t-d~ 'iJρο~οι 'fnEJ<9.bt ~\JiιtνB- 1<9;Ιζιl. 
f. :S.. ίοι >< ba.. )J, i°fl.f'l.λJ'OΙΛς i1 cu'J~ρwJ λ .;,('...,~ . 

-Ιnt:><-~ .D.t: r;;p\ ~ υ~ ιs Ιλ bτc:ι:.6Ιλ ω~' Ι~ ~~ν 

(l~~"f). 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : 
ίΕΙΔIΚΑ θΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΙ<ϊUΝΙΙ<ΗΣJ 

ΘΕΜΑ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ =- r 

ΕΖΕΤΑΖΟΙν1ΕΝQl ΕlΕΤΑΣΤΗΣ 
ι::: 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΑΙ KQ ΠΟΠΗ ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ 

ΑΓΑΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 
Π11ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΩΡΓ 

(ΑθΗΝΑ 1992) 
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Οικονομικά στοιχεία 



1.,..Λ• ,. Λί... ..L.18't. - t 

Δlλl'ΙΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡλΦΗ 

Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγή - Περιγραφή Αντικειμένου 

2. Βασικές εργασίες και τε.:ιειώματα 

2. 1. 
2. 2. 
2. 3. 
2. 4. 
2. 4. 1. 
2. 4. 2. 

λποξηίιώσεις 

Χαράξεις 

εκσκαφές 

Εγκαταστάσεις 

ΥδραυΛικά 
ΗΛεκτρική εγκατάσταση 

3. Πί\ακοστρώσε ις 

3. 1. επιχώσεις 

3. 2. Πλακοστρώσεις 

3.3. Παρτέρια 

4. Εξοπί\ ισμός 

4 . 1 . Πα γ κ ά κ ι α 
4. 2. Φωτιστικά 
4.3. ΚαΛά3ια αχρήστων 

5. Φύτευση 

6. Χρωματισμοί 



Διαμόρφωση 

ΠΕΤΣΟΒΟΥ 

1) Εισαγωγή - ΠεριyραφΩ Αντικειμένου 

Η περιοχή των Εξαρχειων ειναι στην μεγαΛύτερη της έκταση 

περιοχή αμιγούς κατοικlας. 

ο οδός Πετσόβου ειναι ένας μικρός δρόμος μεταξύ Εμμ. 
Μπενάκη και Ζωοδόχου Πηγής. Έχει μόνο κατοικίες και ένα 
ιδιωτικό γκαράζ σε ποΛυκατοικlα. Ο χώρος από Εμμ. Μπενάκη 
μέχρι την είσοδο του γκαράζ απΛά πΛακοστpώνεται, ενώ το 

υπόΛοιπο κομμάτι αντιμετωπίζεται με σκαΛDπάτια Λόγω 
μεγάΛης κΛίσης. Για φύτευση δημιουργούνται ζαρντινιέρες 
με τοιχία μπετόν στα οποlα, όπου χρειάζεται 

δημιουργούνται πρόβοΛοι 45 cm για κα&ιστικά. 

2) Βασικές εργασιες και τε~ειιJι,.ιατα 

2.1. λποξη~ώσεις 

πριν την χάραξη για την οριοSέτηση των χώρων γίνεται η 

αποξήΛωση του υπάρχοντος πεζοδρομίου και οδοστρώματος. 
Τα υΛικά αποξήΛωσης συγκεντρώνονται και απομακρύνονται 

από τον χώρο διαμόρφωσης. 

2.2. Χαράξεις 

οριοsετούνται οι Sέσεις των υδραυΛικών και ηΛεκτρικών 
εγκαταστάσεων, της πΛακόστρωσης, των παρτεριων των σκα
Λοπατ ιών. Λαμβάνονται τα τεΛικά υψόμετρα βάσει των 
υπαρχόντων υψομετρων με ιδιαιτερη προσοχη ~το υψόμετρο 

της Ο.Γ που διατηρούνται ως έχουν και δίνονται 

απαιτούμενες ρύσεις. 

2.3. εκσκαφές 

Γίνονται οι εκσκαφές για τα δίκτυα της ηΛεκτροδότησης και 

υδροδότησης, των &εμεΛίων, καSως και οι εκσκαφές των 
επιφανειών φύτευσης. 

2.4. εγκαταστάσεις 

οι εγκαταστάσεις 1) ύδρευσης για το πότισμα των φυτών 
2) ηΛεκτροδότησης για τον φωτισμό γlνονται βάσει των 

συνημμένων σχεδίων. 
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Ολες οι κατασκεuες πpοβΛεποuν δυνατότητα επισκεψης για 

συντηρηση και επισκευη. 

2 .•. 1 . Υδpεuση 

Το δικτυο νερου 3α κατασκευαστει υπογειο, απο γαΛβανισμε

νους σιδηροσωί\ηvες βαpεως τύπου και 8α uπαρχουν αναμονες 

για τη συνδεση πΛαστικού σωΛηνα μεσω ρακόρ διαμ. 3/t για 
το ποτισμα των παρτεριων. υι κρουνοι για το ποτισμα 

τοπο8ετοuνται ελευ&εροι στα παρτερια και ειναι βαννες 

ορειχάΑκινες με ρακόρ για την συνδεση του πΛαστικου 

σωί\ηνα. 

οι συνδέσεις των σωληνων ~α γινονται με εςαρτηματα με 

ενισχυμενα χειλη \κοpδονατα). 

2.•.2Η~εκτρικη εyκατQσταση 

Η ηλεκτρικη εγκατασταση αποτεΛειται απο την παροχη της 

ΔtΗ, τον ηλεκτρικό πινακα και το δtκτυο bιανομης. 

ο πινακας (μεταλλικός στεγανος) τοπο~ετειται μαζι με τον 

μετρητη της Δ~Η σε πιΛλαρ. Το δίκτυο καλωbιων ειναι 

υπογειο. 

Τα καλωt>ια τυπου ΝΥΥ τοποsετουνται μεσα σε πλαστικους 

σωλήνες PVC 100 • ΑΤΜ. Οι σωληνες τοπο&ετουνται σε 

χαντακι ~α~οuς περιπου ~0 CM και εγκιβωτι~ονται σε 

σκυpοbεμα ti 1b0 παχους cm. 
Τα καί\ωδια διακΛαδι'ζονται στο ακροκιβώτιο του ιστού. 

Στις περιπτι.χ:Jεις που οι διακλαbωσεις γινονται στα 

φρεατια, bιαστασεων 30 χ 40 cm. οι συνδεσεις γίνονται σε 

πλαστικες μοuφες. 

Η γειωση του πινακα τροφοδοσιας γίνεται σε τριγωνο. 

υ αγωγος γειωσης των κυκλωμάτων ειναι χαΛκος ποί\υκΛωνος 

lb MMl ο οποιος τοπο3ετειται μεσα στο χαντακι που οbεuουν 

οι σωλ Τ)νες. Ηανω στον ποΛυκΛωνο γυμνο αγωγό γε ιωσεως 16 
Ml συνδεεται με κατάλληλο σuνδεσμο ικαβουρακι) η γειωση 

κα~ε ιστου φωτισμοu. 

κa~ε γραμμη φωτισμου στο περας της γειωνεται και σε 

ηΛεκτpοbιο με πλακα γειωσεως. 

Το φωτιστικο σωμα αποτελειται από σφαιρα bιαμετρου 40 cm, 
αν8εκτικη στα κτυπηματα και τις καιρικες συν3ηκες, 

καταλληλη για λαμπτηρα υbραργυρου uψη~ης πιεσεως ~~ w~r 

σχεοιο Λl. . 

3 .1. fπιχωσεις 

Αφου Ληφ3ουν τα τεΛικα υψομετρα. γινονται οι απαραιτητες 
επι.χι.χ:Jεις που κατaβρεχονται και σuμπιε ·ςονται, ωστε να μην 

υπαρξει προβλημα κα~ιζησης στην επιφανεια του μπετον και 
της πλακοστρωσης. 



3.2. Πλακοστρώσεις 

ΌπΩιι γινεΗιι π,aκόστρωοη το105ετε.ιτcΗ μιη υπόβ(ΙΙJη ιιπι'Ί 

μπετόν 15 ΕΚ. οπί\ισμένη με: πί\ =: γμa, ίο, πaνω σε στρuοη 1~ 

εκ. 3 Ά. Χαρcισοονται οι 5εοεις τυν πιιρτεριuv κιιι οημειu

vονται τα τεί\ικa υψόμετρα συμφωνα με τα σχεδια υπaρχου cις 

καταστασης κcιι γενικης διcψcφw.ΧJης. 

Στην υπόβαοη διvονται οι καταί\ί\ηί\ες ρυοεις για την ταχεια 

κcιι ανεμπόδιστη απορροη τωv ομβριων. 

Η πί\cικόστρωοη γινεται με π;Ίό.κες 40 Χ 40 cκ. ριγε (διcιγω-

νιες) σε χρώμα υχρας . 

3.2. Παρτέρια 

Κατaσκευαζοvτοι από μπετόν aνεπιχrιοτο. 

4. ΕξοπΛισμός 

4.1. Παγκάκια 

ίcι πrιγκrικιιι κcιτω•κει11ιζοvτcιι ε.ν πμοβο;Ιu nτιι τnιχF.ιrι τι.."ι 

παρτεριων, στις 3έσεις που φα ί νονται στο σχεδιο 1. 

4.2. Φωτιστικά 

Οι θε.σεις των ψL11ιστι κυν ψΗνοντοι στα σχεε.ια γενι ης 

διαμόρφωση ς 1 κυι ο τυπος του φυτιστικου 010 οχεδιο Λl . 

4.3. Καλό3ι αχρήστων 

Οι 3r.οεις των γα;\υίiιL'V cιχ11ηοτυv φcιινοvτcιι Κfιι ιιιιτε.ς c-τcι 

οχcr~ια γε.νικη ι,, διι.ιμορφu-"Jης ιωι ο τιιnος l()U κ αΛιι. ιοιι CY\() 

OXEc·LO Λ2. Στις Π Εf1ιι(161ε.ρfc~ nε.ριπτι..1οε.ις Ηι ~ rι;'.υ.1ιι., 
...,, ι ΤΙ!"• 11 11ι1 .,- •/ 1 

11 ·ι •. ·. • '• . 1 1 , ' 1 
,. 111 

(\Ι Χ Jμοι ιJ .ιΙ ( ( \Ι."'t\_,, 1·H( ,r \l1 Υ. tι.:1ιf .• l(>1<Jlf 1 (1[111 1' 111 ~ ι •<1\lι ' 1
' 

ιιf; 1 κιι Αιι π;'.η1")1 ,1:irJ11ν μc μι γ 11ι1 ιr.111 ι Ιι l ι Κ(1ι1 ):t.ηιι11 ι ι, ~.ι• Ι 

.ι:οηριυι,. ι · ι1 ,:ι 1 χ1,)Vί\ 'f. ιιμ, .. •-'Ε 3υ3<1ί_, 1.0~ μ. 
Ει;:-ι ι.Η[fΗΙ Πι1lΠ[l \Ιlι δο.Sιι προ σχη lCI l()LIHt "'ι ELV<ΊL ι 1 'L1Ι 

ι~ ι ί() y,•.Jμιι ιη ε. ι vo ι κcιScιρ(1 γrιι ι1πι. ι;;;'.rtγ\Η vn ι1nι 1 τ r '' 1 

, t,ψOίCI. 

'Γη φι1τι1 Πfltl Υ,j)Ι\('Ι μοπnιο11ν111ι Ει ιιιι ι11ην n~~ ί r 111•ιμΙ ; \Cι 1ιΗ1ς 
Sομνοι' f:.ΤΟι LJltll:. νιι μην [ ιοχι~()\1\1 l(ι ncιr>C.ι5llj υ \t.)\I ΗΙl Ι·l 
κιι.1ν ι·F:.t•Ο\Ιί.νοιι ι11ι σ ε.ρϊιιιοc~ εινιιι r.ηεvί>ς (Γι \ Ι. ). 
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6. Χρωματισμοι 

ΌΛες οι σιδηρές κατασκευές περνιούνται με αντισκωριακό 
και κατόπιν χρωματιζονται με ντουκόχρωμα. Τα φωτιστικά θα 
έχουν μαύρο χρώμα, τα καΛάSια αχρήστων Sα έχουν πράσινο. 
Η βαφή στα σιδερένια στοιχεια γινεται σε 4 στρώσεις, 2 
αστάρι και 2 ντοuκόχρωμα. 
Το μπετόν στα τοιχεια των παρτεριών και στα καθιστικά 
βάφεται με τσιμεντόχρωμα (γκρι χρώμα). 

Η Συντάξασα 

Ε. Έρωτα 

Η Διευ~ύντρια 

α.α. 

Μ. Κωνσrαντινιδου 
λρχ. Μηχ/κός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡλΤΙλ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡλΜΜλΤΙΣl10Υ 
ΚλΙ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΞλΡΧΕΙλ 
ΕΡΓΟ: Πεζοδρόμηση οδού 

Tα:JL τσα 

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜlΛΕΤΗΣ 

(βdσει τιμών Β'τριμηνου 1996) 

'λρ3ρο lo (λΤΟΕ 2189) 

Γενικές 
μόρφωσιν 
Τιμή ανά 
ΔΡλΧΜΕΣ: 

εκσκαφές γαιώδεις δια χρήσεως μηχανικών 
γηπέδCJν. 

Μ3 
Επτακόσιες σαράντα εννέα (749,88) 

'Ap:tpo 2ο (λΤΟΕ 217ll 

μέσCJν προς 

Φορτοεκφόρτωση δια μηχανικών μέ~CJν επ·auτοκινήτου προς 
μεταφοράν και διάστρΟΟΤ1 πάσης φυσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφισεCJν μετά της αποζημιώσεCJς κα&υστε
ρήσεCJς αυτοκινήτου δια την φόρτωσιν, εκφόρτωσιν και Λοιπούς 
χειρισμούς του αυτοκινήτου προς μεταφορά μετά της διαστρώσεCJς 
τCJν προϊόντων μετά την εκφόρτωσιν. 
Τιμή ανά Μ3 σε όγκο ορύγματος ΔΡλΧΜΕΣ: Τετρακόσιες ογδόντα πέντε και πενήντα οκτώ (484,58) 

·λρ:tρο 3ο (λΤΟΕ 2188) 

Μεταφορά δια αυτοκινήτου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφισεων πέραν του υπό της υπηρεσιας κα&ο
ρι ζομένου εκάστοτε 0ριου δια το sιτροχον άνευ της φορτοεκφορ
τώσεCJς, της κατ'αuτήν απωΛεία χρόνου αυτοκινήτου και της δια
στρώσεως ανά χιλιόμετρον μέσης αποστάσεως μεταφοράς εις 

οιανδήποτε οδόν. 
Τιμή ανά Μ3 ΧΛΜ σε όγκο ορύγματος 
ΔΡλΧΜΕΣ: Τριάντα τρεις (33,Ββ) 

'λρ3ρο 4ο (λΤΟΕ N.2137L 

Εκσκαφή &εμελίCJν, τάφρων, ορυγμάτων, χανδά~ων (με σκοπό την 
8-εμελ ιι.χ:τη τεχνικών έργων :ην τοποθέτηση αγCJγι..:ν και καλωδιώσεων 
πάσης φύσεως κΛπ.) εκτεΛουμενη σε εδάφη γαιωδη ημιβραχώδη δια 
χρήσεως ή μη μηχανικών (δηλαδή με κάθε τρόπο) ήτοι εν γένει 
εκσκαφές πλάτους βάσεως ουχι μεγαΛυτέρου των 3,00 Μ 
μεγαλυτέρου μεν τCJV 3,00 μ. αλλά επιφανειας βάσεως μικροτέρας 
των 12,00 Μ2 καC σε βά&ος έως 3,0~ μ. από _του χαμηΛοτέροu 
χειΛους της διατομής εκσκαφής εν ξ~ρω _ ή εντός ~δατος μεγίστου 
βά&ους 

0125 
μ. από της στά&μης αυτου ειτε ηρεμουσης ειτε uπο-
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Άp3ρο 80 (λΤΕΟ Ν. Σχετ. λΤΕΟ 2921 - 2548 - 2111) 

Πρόχυτα κράσπεδα από οπΛισμένο σκυρόδεμα Β 225 μετά της τσιμε
ντοκονίας, αρμοί\ογιας και στερει:χJεως των κρασπέδων, της βάσεως 
εδράσεως του στερεού εγκιβωτισμού και του στερεού εγκιβωτισμού 
νια την έδραση των κρασπέδων, καθώς και τη δημιουργια της 
σκάφης θεμεΛιωσης των στερεών εγκιβωτισμού και της μετέπειτα 
επανεπιχωσης. Πί\ήρης εργασια και τοποθέτηση των κρασπέδων. 
Τιμtι ενός ΜΜ 
ΔΡΑΧtΙΕΣ: Επτά χι~ιάδες 7.888,88) 

_·wρο 9ο 

Τοιχεια από τούβί\α εμφανή κόκκινα 10Χ20Χ9, ύψους περ. 16 cm. 
Τιμtι ενός Μ2 
ΔΡΛΧfιΙΕΣ: εικοσι χιΛιάδες (28.888,88) 

·λρ&ρο lβο (ΠΡΣ 5150) 

Άνοιγμα Λάκκων για φύτευση. 
Τιμή ενός Μ3 
ΔΡλΧΙ'fΕΣ: Τέσσερεις χιΛιάδες πεντακόσιες (4.588,88) 

Άp3ρο llo (ΠΡΣ 368) 

Προμήθεια και τοποθέτηση κηπευτικού χώματος αμμοαργιΛώδους 
συστάσεως περιεκτικότητας αργίΛΛοu ουχί περισσοτέρου του 30% 
και άμμου ουχι Λιγότερου του iΘt με επαρκή ποσότητα οργανικής 
ουσίας απαί\Λαγμένο από πέτρες, ρίζες, ποΛυετή ζιζάνια και 
γενικά ξένες ύί\ες. Το ΡΗ θα πρέπει να κυμαίνεται από 6,5-7,5. 
Η χωματοΛηψία δεν πρέπει να διενεργείται από βάθος μεγαΛύτερο 
των 0,70 μ. Στην τιμή περιΛαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, 
η τοποθέτηση και η διάστρωση του κηποχώματος στην οριστική του 
θέση. 
(1 Μ3) 
Τιμή ενός (1) Μ3 
ΔΡλΧΜΕΣ: Δύο χιΛιάδες (2.888,88) 

Άρθρο 120 (ΠΡΑΣ Ν.5211) Σχετικό (ΠΡΑΣ 5210) 

Προμήθεια και φύτευση καΛΛωπιστικού δένδρου Α. κατηγορίας 
(εκτός από φοίνικα) ύψους μετρούμενου από το Λαιμό της ρίζας 
άνω των 2,50 μ . με ευθυτενή κορμό ηΛικίας μεγαΛ υτέρας των (2) 
δύο ετών συμπεριί\,αμβανομένων των δαπανών προμήθειας, 
μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης διάνοιξης Λάκκου και απομάκρυνσης 
αχρήστου υΛικού και φύτευσης του δένδρου της δαπάνης προμή
θειας και ενσωμάτωσης 100 γραμμ. χημικού Λιπάσματος τύπου 11-
15-15 ή άΛΛου κατάΛί\ηΛου, την δαπάνη ενσωμάτιJΟης ζωίκού Λιπά
σματος (κόπρου κΛπ.) στην κατάΛΛηΛη ποιότητα, την προμήθεια 
και τοποθέτηση κυί\ινδρικού ευθυτενούς πασσάΛου, ύψους τουΛά
χιστον 2,5 μ. μέχρι ύψους 0,50 μ. την πρόσδεση αυτού για την 
στήριξη του απομάκρυνση του άχρηστου υΛικού. Στην τιμή περι
Λαμβάνεται και πλήρης φύτευση του δένδρου στην οριστική του 
θέση, σύμφωνα με την μελέτη φυτού. 

1 τεμ. 
ΔΡΑΧΜΕΣ: Πέντε χιλιάδες (5.008,88) 
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Άρ3ρο 130 (λΤΟΕ Ν.7318) 

Επιστρώσ . . 
40 

Χ εις δια πλακων τυπου πεζοδρομιου τύπου τακάκι Λευκές 
τοπ 40 πάχους 5 εκ. διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. ορ&ογωνισμένων και 
Πλάοθ'ετοuμένων κατόπιν sιαβροχής δι'αφ&όνου ύδατος με αρμούς 
τσιτους το ποΛύ 1 εκ. επι υποστρώματος πάχους 3 εκ. από 
α ~εvτοκονιαμα των 450 κιΛών τσιμέντου, μετά καθαρισμού των 
τ~μων από το κονίαμα αυτό και πλήρους αρμολογήματος δια 
κα~μεvτοκονιάματος των 600 κιλών τσιμέντου, δια λεπτοκόκκοu 
επ · αρής άμμου με στεγανοποιη-τικό μάζης ήτοι υλικά εν γένει 
Τ ι τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
ιμή ανά Μ2 

ΔΡλΧΚΕΣ: 'Εξι χιΛιάδες (6.βββ,ββ) 

_:_λp3po 140 (λΤΟΕ Ν.6419) Σχετικό (λΤΟΕ 6418} 

Παγκάκι από μεταλλικό σκελετό εκ σιδηροσωλήνας γαλβανισμένης 
έδρανο και πλάτη ξύλ ι νες από ξυλεία IROCO αριστης ποιότητας 
λοuρνιστή. κατασκευαζόμενο σύμφωνα με το σχέδιο Λεπτομερειών 

1 της μελέτης του έργου και την τεχνική περιγραφή. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η αξLα όλων των απαιτουμένων υλικών και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης εκάστου παγκακιου 
βάφονται με δύο στρώσεις aντισκωριακού χρώματος μιvίου aριστης 
ποιότητας και δύο στρώσεις ντουκοχρώματος "με εποξειδικά 
Πρόσθετα", αριστης ποιότητας αποχρώσεως που θα επιλέξει η 
Υπηρεσία. Τα ξύλινα μέρη (έδρανο, πλάτη) του παγκακίου 
π~ρνιούνται με μια στρώση λινέΛαιου δύο στρώσεις σuντηριτικού 
ξυλου τύπου ΒΟΒΕΧ και μια στρώσΤl βερvικίου αρίστης ποιότητας. 
{1 τεμ.) 
ΔΡλΧΙ'ΙΕΣ: Εκατό χιΛιάδες (2ββ.βββ,ββ) 

'λρ3ρο 150 (λΤΗΕ N.9335l 

Σιδηροιστός από μαύρη 
ύψους 3,00 μ. ο ιστός 
τοποθέτηση ακροκιβωτιου, 
λαμαρίνα ίδιου πάχους με 
του. 

χαλυβδοσωλήνα χωρίς 
θα φέρει κατάλληΛη 
η οποια θα κλείνει 
τον ιστό σε ύψος 0, 70 

ραφή, συνολικού 

θυρίδα για την 

με κλειδί, από 
μ. από τη βάση 

Η βάση του ιστού διαστάσεων 400Χ400Χ20 mm θα φέρει τ έσσερεις 
οπές στις οποίες θα βιδωθούν τέσσερα αγκύρια 0 20 mm μή κους 80 
mm , τα οποία &α συνδεθούν σε δύο θέσεις μεταξύ τους με μεταλ-
Τόσο η βάση όσο και 

0 
ιστός θα φέρουν οπή για τη δ ι έί\ ευση του λική ταινία. 

υπογείου καΛωδίΟU. ο ιστός στην κορυφή του θα καταΛήγει σε μαστό κατάί\ληί\ης 
διατομής για την τοπο&έτηση του φωτιστικού σώμ~τος. . 
ο ιστός μετά τον καθαρισμό του _ θα βαφει με δu~ στρι.χ:Jεις αντι
σκωριακού μινιου και δύο στριJΟεις βερνικοχρωματος (ΝΤΟΥΚΟ) 
αvaεκτικού στις καιρικές συνθήκες, σε απόχρωση που ~α 
υποδειχ&εί από την επιβί\εψη. Δηί\αδή, προμήaεια, προσκόμιση και εγκατάσταση. 
(1 τεμ.) . ρά s· (6β ΔΡΑΧΜΕΣ: Εξήντα χι~ιάδες οκτακόσιες σα ντα uo .842,Ββ) 



. 
CI 
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. Ν>3ρο 160 \ λ'fΗ~ 93~4. 1. 2. ) 

Φωτιστικό σώμα από bιαφανη σφαιρα από polycarbonate αν~εκτικη 
στα κτυπήματα και τις καιρικές συν~ήκες διαμετρου 40 εκ. 

κατάΛΛηΛη για Λυχνια ατμων υδpαργuροu υψηΛής πιέσεως 125 w. 
Η βάση σωματος ~α ειναι από κpάμμα χuτοπρεσσαριστοu αΛουμινιου 
κατάΛΛηΛη για τοπο~έτηση σε κορυφη ιστού μέσα στην οποια ~α 

τοπο~ετη~ει ο απαραιτητος ηΛεκτρικός μηχανισμος για την 

Λε ι τουργ ια του ίιαμπτηρα. 'lΌ φωτιστικό σώμα ~α ει ναι στεγανό με 
βα~μό προστασιας lP 44, κατάΛΛηΛο για συνεχή Λειτοuργια στο 
ύπαι~pο, bηλαδή προμη~εια, προσκόμιση, τοπο~ετηση, σuνδεση με 

το ηΛεκτρικό δικτυο και παραδοση σε πΛηρη και κανονικη 

λειτουργια. 
Στην τιμή περιΛαμβάνεται η αξια της Λυχνιας και η αξLα της 

σιδηράς στεφάνης όπως φαινεται στο αντιστοιχο σχέδιο. 

( 1 τεμ. ) 
ΔΡΑΧΙ'Ιt:Σ: Ογδόντα επτά χιΛιάδες εξακόσιες δέκα τεσοερεις 

\61.61-1,88) 

- λρ3pο 110 {λΤΟΕ Ν.6414) 

ΚαΛά~ι αχρηστων που αποτεΛειται από κάδο διαστασεων 33Χ23Χ~δ 

εκατοστά και σιδηpοσωΛήνα Ί. .. πάνω στον οποιο στηρι ·~εται. 

ο κάδος ειναι κατασκευασμένος από γαΛβανισμένη Λαμαρινα πάχους 

1 χιΛιοστου που βάφεται με αν~εκτικό χρωμα τοuΛάχιστον δυο 
στρίχJεων με πιστοΛέτο η με βαφή φουρνου πάνω από 1000 c αφου 

προηγουμενα υποστει αντισκωριακη επεςεργασια . 

Παρόμοια διαδικασια βαφής και προστασιας γινεται και για τον 

σιδηροσωΛηνα στηριςης. 
Το άνοιγμα για την απόρριψη των απορριματων ειναι ημικuκΛικό 
και βplσκεται στο μπροστινό πάνω μέρος, όπως φαινεται και στο 

αντιστοιχο σχέδιο. 
Στο κάτω μερος υπάρχει ειδικό καπάκι για το άδειασμα του κάδου 
που στερεώνεται με αυτόν, πρέπει δε να κΛειδωνει με κΛειδι. 
Η στήριξη πρέπει να γίνεται με δύο στηρίγματα και με τρόπο που 

να εςασφαΛι~εται η στα~ερότητα του κάδου. 
Η πάκτωση του σωΛήνα στο έ δαφος γινεται μέσα σε Λακκο δ ιαστα

σεων 2~χ2~χ20 εκατοστων με σκυροbεμα των 3 0~ χγρ. 

( 1 τ εμ. ) 
ΔΡλ.ΧΙ\.t:Σ: Δεκαπέντε χιΛιάδες ι15.000,8β) 

'l'U~ 1 'l'~A 
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