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1.ΓΔΝΙΚΑ 

Η πξάμε  κε ηίηιν  Πάξθν εθδειώζεσλ ζηελ ζέζε Δπάλσ θάιαο Μπηηιήλεο 
ζα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο 
Αλάπηπμεο,  κε ηίηιν «Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε Μπηηιήλεο», θαη αθνξά έλα 
νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πνπ ζα ζπκβάιιεη  ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο πόιεο 
ηεο Μπηηιήλεο, ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 
κε θύξην άμνλα ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνπξηζκό, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ βειηίσζε ηνπ 
αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, 
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε Μπηηιήλεο» έρεη 
ζπληαρζεί  Master Plan πνπ πεξηιακβάλεη ηα  παξαθάησ έξγα:  
 

1. Αζηηθή αλάπιαζε ηεο Οδνύ Κνπληνπξηώηε θαη Πιαηείαο απθνύο . 

2. Γίθηπν πεδνδξνκίσλ θαη νδώλ  ήπηαο θπθινθνξίαο ηεο πόιεο ηεο  Μπηηιήλεο  

3. Γεκηνπξγία Πάξθνπ Αλαςπρήο ζηε Θέζε Αγ. Κπξηαθή παιηά Υσκαηεξή  

4. Γεκηνπξγία Παηδηθήο ραξάο ζην πάξθν Αγίνπ Δπδνθίκνπ θαη ζύλδεζε ηνπ κε ην 

Ιζηνξηθό θέληξν ηεο Μπηηιήλεο  

5. Γεκηνπξγία πάξθνπ εθδειώζεσλ ζηε ζέζε Δπάλσ ζθάια Μπηηιήλεο (πξώελ 

ηάβινη). 

6. Αλάπιαζε ηνπ πάξθνπ ηεο Δπάλσ θάιαο. 

7. Δπηζθεπή – Αλαθαίληζε Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ Μπηηιήλεο. 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζην πξνηεηλόκελν έξγν «Πάξθν 
Δθδειώζεσλ ζηελ Θέζε Δπάλσ θάια Μπηηιήλεο». Η πεξηνρή παξέκβαζεο αθνξά 
νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ κέζα ζηo παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ηεο 
Μπηηιήλεο. πλνξεύεη κε ηελ νδό Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ νδό Μεξαξρίαο 
Αξρηπειάγνπο. ήκεξα δελ πθίζηαηαη θακία δηακόξθσζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 
ρώξνο ζηάζκεπζεο ηεο πεξηνρήο.  

ηόρνο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ζαλ πάξθν 
εθδειώζεσλ. 

Η κειέηε απηή έρεη εγθξηζεί από ην πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο ζηηο 13-07-2020 
κε ην. Αξ. 366/.Α./ΑΦ Λέζβνπ (203234) αιιά ηροποποιείηαι μερικώς, κεηά από 
ππόδεημε ηνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο αξραηνινγίαο, κε ηελ αθαίξεζε ηνπ 
ζηεγάζηξνπ, ηελ δηακόξθσζε ζηε ζέζε ηνπ ελόο ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
αληηγξάθσλ ησλ ςεθηδσηώλ πνπ βξέζεθαλ εθεί ζε παιαηόηεξε αλαζθαθή θαη γίλεηαη 
ρξσκαηηθή ηξνπνπνίεζε ησλ ρπηώλ βνηζαισηώλ ζε δύν πην ήπηνπο ηόλνπο θαζώο 
αθαηξείηαη ην γθξη ρξώκα. Οη ραξάμεηο, ηα πιηθά θαη ε κνξθή ηεο αξρηθήο κειέηεο δελ 
αιιάδνπλ, νπόηε δελ αιινηώλνληαη νη αξρέο ζρεδηαζκνύ! 

 
 

2.ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 
  Η πξνηεηλόκελε πξνο αλάπιαζε πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο αθνξά έθηαζε 2948,94κ2 πνπ ζήκεξα δελ εκθαλίδεη θάπνηα δηακόξθσζε. 
Σν κέησπν επί ηεο νδνύ Μηθξάο Αζίαο έρεη κεγάιε θιηκαθνύκελε πςνκεηξηθή 
δηαθνξά θαη αληηζηεξίδεηαη κε έλα ηνηρίν από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ηνπ νπνίνπ ε 
κνξθή δελ ζπλάδεη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο εηζόδνπ ηνπ θάησ θάζηξνπ θαη γεληθόηεξα 
ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα επηκέξνπο ηνηρία αληηζηήξημεο 
ζηελ λόηηα πιεπξά. Δπηπιένλ ν ειεύζεξνο ρώξνο ζπρλά γίλεηαη ρώξνο ελαπόζεζεο 
απνξξηκκάησλ θαη κε ρξεζηκνπνηνύκελσλ νρεκάησλ. Σέινο ιόγσ ηνπ αλνκνηνγελνύο 



εδάθνπο ζε πεξίπησζε βξνρόπησζεο δεκηνπξγνύληαη πνιιά ιηκλάδνληα λεξά πνπ 
δπζρεξαίλνπλ ηελ ρξήζε από πεδνύο θαη νρήκαηα.  
 

 
Δηθόλα 1: πεξηνρή κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο (google earth) 
 

 
Δηθόλα 2: πεξηνρή κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο (google earth) 
 



 
 
Δηθόλα 3: Θέζε ηεο πεξηνρήο ζην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Μπηηιήλεο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιοτή μελέηης (σπάρτοσζα καηάζηαζη) 
 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



3. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ (αρτές ζτεδιαζμού) 
 

Δμεηάδνληαο κνξθνινγηθά θαη ρσξνζεηηθά ηελ ππό κειέηε πεξηνρή ζεσξείηαη 
σο ηδαληθή επηινγή γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ πνιηηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
αλάπιαζε ηνπ βόξεηνπ ηκήκα ηεο πόιεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Κάζηξνπ, εηδηθά θαηά 
ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζπλάδεη θαη ε κεγάιε επίπεδε 
έθηαζε πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη εθδήισζε κε ζπλάζξνηζε πνιιώλ αηόκσλ. 
Βξίζθεηαη ζε ρώξν πεξίνπην θαη εύθνια πξνζβάζηκν θαη δύλαηαη λα απνηειέζεη 
ηνπόζεκν θαη ζεκείν αλαθνξάο.  
 Έλα από ηα δεηνύκελα ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη λα αληηκεησπίζεη ην κέησπν ηνπ 
θιηκαθσηά απμαλόκελνπ ηνηρίνπ αληηζηήξημεο από ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ (Μηθξάο 
Αζίαο) θαζώο θαη απηνύ ζηελ πίζσ πιεπξά πνπ θζάλεη ζε ύςνο 7κ. Δπίζεο εμίζνπ 
ζεκαληηθό είλαη λα αμηνπνηεζνύλ νη νπηηθέο θπγέο πξνο ην θάζηξν θαη ηελ ζάιαζζα.  

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπκε απηέο ηηο αξρέο ζρεδηαζκνύ, αιιά θαη ηελ 
πνιηηηζηηθή ρξήζε, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο ακθηζεάηξνπ εκηθπθιηθήο δηάηαμεο 
κε ύςνο ηειεπηαίαο θεξθίδαο 3.60 κ. θαη πιάηεο ζεάηξνπ 4.60 κ. Η ζέζε ηνπ είλαη 
ηέηνηα ώζηε λα θιηκαθώλεη ζηαδηαθά ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά απνθαζηζηώληαο 
ηερληθά ην θπζηθό αλάγιπθν θαη κε ηελ θύηεπζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ δίλεη κηα πην 
νηθεία αίζζεζε ζηνλ επηζθέπηε θαζώο δελ είλαη νξαηό όιν ην κεγάιν ύςνο ηνπ 
ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζηελ λόηηα πιεπξά. Σαπηόρξνλα αλνίγεηαη ε θπγή πξνο ηνλ 
βόξεην ιηκέλα, ην παιηό θαξλάγην θαη ηα ηείρε ηνπ θάησ θάζηξνπ. Κάησ από ην 
ακθηζέαηξν δηακνξθώλεηαη ν ρώξνο ησλ ηνπαιεηώλ θαη ε απνζήθε γηα ηνλ εμνπιηζκό 
ησλ εθδειώζεσλ. Σέινο κπξνζηά ηνπ δεκηνπξγείηαη έλαο κεγάινο επίπεδνο αλνηρηόο 
ρώξνο εθδειώζεσλ κε εθαηέξσζελ ρώξνπο ζηάζεο θαη ζθίαζεο (θύηεπζε θαη ιίζηλα 
θαζηζηηθά) απαξαηηήηνπο γηα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.  

Οη ραξάμεηο επί εδάθνπο είλαη θακπύιεο γξακκέο πνπ ζρεδηαζηηθά 
ππνδέρνληαη ηνλ επηζθέπηε από ηελ είζνδν θαη ηνλ νδεγνύλ ζην ρώξν ηνπ 
ακθηζεάηξνπ ή ζην ρώξν ηνπ ηνμνεηδνύο κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ. Η θακπύιε ράξαμε 
επηιέρζεθε πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κηα ξνή ζηνλ ρώξν θαη λα έξζεη ζε αληίζεζε κε ηε 
ζηηβαξόηεηα, ηε γξακκηθόηεηα θαη ηνλ όγθν ηνπ ακθηζεάηξνπ. Δπηπιένλ απνηειεί κηα 
αλαθνξά ζηνλ θπκαηηζκό ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ γεηηληάδνπζα αθηνγξακκή.   

Δθηόο από ηνλ κεγάιν θύθιν ηνπ ακθηζεάηξνπ δεκηνπξγείηαη θαη έλαο 
κηθξόηεξνο δηακέηξνπ 3κ. δεκηνπξγώληαο δπν δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο όπνπ κπνξνύλ 
λα γίλνπλ κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο εθδειώζεηο ή λα θηινμελήζνπλ θαη δύν δξώκελα 
ηαπηόρξνλα. Ο ηνμνεηδήο ρώξνο απέλαληη από ηνλ κηθξό θύθιν δηακνξθώλεηαη 
θαηάιιεια κεηά από ππόδεημε ηεο αξραηνινγίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε επί εδάθνπο 
αληίγξαθα ησλ ςεθηδσηώλ πνπ βξήθαλ θαηά ηελ αλαζθαθή ηππσκέλα ζε πέηξα. 
Δπίζεο ζηελ βόξεηα πιεπξά δηακνξθώλεηαη θαη κηα δεπηεξεύνπζα αιιά ειεγρόκελε 
είζνδνο από ηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο ν νπνίνο ρσξνζεηείηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ 
νηθνπέδνπ κε ζηόρν λα εμππεξεηεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξάζηαζε, ζπλαπιία, 
νκηιία θιπ. Σέινο αμηνπνηείηαη θαη ν ρώξνο θάησ από ην ακθηζέαηξν θπξίσο σο 
απνζεθεπηηθόο αιιά θαη γηα ηηο ηνπαιέηεο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη ΑΜΔΑ. 

Οη ρώξνη θύηεπζεο πεξηβάιινληαη από ρακειά ιίζηλα ηνηρία πνπ είλαη θαη 
θαζηζηηθά, ελώ ηα θπηά πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ είλαη κεγάινη ζάκλνη (αγγειηθή, 
ιπγαξηά, ειαίαγλνο, ζάκλνο, ιαληάλα) θαη δέληξα κε κηθξό ξηδηθό ζύζηεκα θαη αληνρή 
ζηνλ βνξηά θαη ηελ ζάιαζζα (όπσο Αθαθία, Σδηηδηθηά, Αικπξίθη Μειία).  

Σα πιηθά επίζηξσζεο ηνπ ρώξνπ εθδειώζεσλ είλαη ρπηό βνηζαισηό ζε δύν 
απνρξώζεηο όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρέδην θαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 
πιηθώλ. Σν κπεδ επηιέρζεθε γηα λα ζπκίδεη ην ρξώκα ηεο άκκνπ, ην θόθθηλν γηα λα 
δέλεη κε ηα ρξώκαηα ηνπ θάζηξνπ. Σα ρξώκαηα δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε έλα 
θάλαβν θακπύιν θαηά ηελ επηκήθε πιεπξά θαη γξακκηθό θαηά ηελ εγθάξζηα πιάηνπο 
30 εθ. θαηαζθεπαζκέλν από ρηεληζηό κάξκαξν ρξώκαηνο γθξη αλνηρηό. Σν 
ακθηζέαηξν ζα θαιύπηεηαη από γθξη παηεηή ηζηκεληνθνλία.  



ρεηηθά κε ηνλ ρώξν πίζσ από ην ακθηζέαηξν δελ κπνξεί λα επηρσζεί ζε 
κεγαιύηεξν ύςνο θαζώο από ηελ πίζσ πιεπξά εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκόο 
ηνπ ρώξνπ ηεο απνζήθεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην ηεο θάηνςεο. 
 

 
 
 
 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ  
  

1. Υπηό βνηζαισηό δάπεδν. 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Τλικό: Υπηό βνηζαισηό δάπεδν κηθξήο δηαβάζκηζεο βνηζάινπ 
Δπιθάνεια: επίπεδε θπζηθή αληηνιηζζεηηθή 
Υρώμα: κπεδ θαη απνρξώζεηο απηνύ. 
 

 



Ωο πξνο ηελ επίζηξσζε ηνπ εδάθνπο πξνηείλεηαη ην ρπηό βνηζαισηό ζε κηθξή 

θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε πνπ ζα πξνζνκνηάδεη ζε ρσκάηηλν δάπεδν, θαζώο 

πξόθεηηαη γηα έλα πιηθό κε κεγαιύηεξε αληνρή θαη κηθξόηεξε ζπληήξεζε ζε βάζνο 

ρξόλνπ. Ο ρώξνο εθδειώζεσλ κειινληηθά ζα ραίξεη ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ 

πιήζνπο αηόκσλ θαη ελδερνκέλσο θάπνηνπ θνξεηνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ. Με ππόδεημε ηεο αξραηνινγίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πην ήπηεο απνρξώζεηο ζην ρξώκα ηεο άκκνπ θαη ησλ ηεηρώλ ηνπ 

θάζηξνπ αθαηξώληαο ηελ γθξη, όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο δηακόξθσζεο.  

 

 
 

2. Αθαλόληζηνο ηνπηθόο θπζηθόο ιίζνο. 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Τλικό: Αθαλόληζηε πέηξα πάρνπο 10-15 cm 
Δπιθάνεια: επίπεδε θπζηθή αληηνιηζζεηηθή. 
Υρώμα: θόθθηλν θαη απνρξώζεηο απηνύ. 
 
Σν πιηθό απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα θαζηζηηθά – παξηέξηα θαη ζηελ επέλδπζε ησλ 
ηνηρείσλ αληηζηήξημεο ηεο νδνύ γηα λα κνηάδεη πην θπζηθό θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηα 
ηείρε ηνπ θάζηξνπ.  
 
 

 

3. Πξνηεηλόκελε θύηεπζε 
 

 
Γηα ηελ θύηεπζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θπηά πνπ έρνπλ κηθξό ξηδηθό ζύζηεκα ώζηε λα 
κελ ππάξρεη πξόβιεκα ζηα παξηέξηα θαη δέληξα κε θπιινβόια γηα λα δίλνπλ ζθίαζε 
πνπ όκσο έρνπλ αληνρή ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζάιαζζα θαη αλέκνπο). 

 



4. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ 
πεξηνρή ησλ πξώελ ζηάβισλ ζηελ Δπάλσ θάια ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, θαη ε 
κεηαηξνπή ηνπ ζε πάξθν εθδειώζεσλ. πγθεθξηκέλα ζα δεκηνπξγεζνύλ:  

• Ανοιτηό  αμθιθέαηρο 
• δεκηνπξγία ενός τώροσ ανοιτηών εκδηλώζεων, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη 

ζηελ πόιε καο  
• τώρος ζηάθμεσζης 26 ασηοκινήηων 
• ζην ρώξν κάηω από ηο αμθιθέαηρο θα σπάρτοσν WC ανδρών γσναικών 

και ΑΜΔΑ , θαζώο επίζεο  κηα αποθήκη πιηθνύ εθδειώζεσλ θαη ένα τώρος Η/Μ 
εγκαηαζηάζεων  

• λειηοσργική ζύνδεζη ηοσ πάρκοσ εκδηλώζεων με ηο κάηω  Κάζηρο και 
ηον πεζόδρομο – ποδηλαηόδρομο, πνπ ζήκεξα θαηαζθεπάδεηαη από ην Γήκν θαη 
ηελ  Δθνξεία Αξραηνηήησλ  

 
Αλαιπηηθά ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο  
 
1. Δξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ εδάθνπο (εθζθαθέο – επηρώζεηο ) κε ζθνπό λα 

δνζνύλ νη θαηάιιειεο θιίζεηο ζύκθσλα κε ηε κειέηε . 
2. Δθζθαθέο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ακθηζεάηξνπ  
3. Θεκειίσζε ηνπ ακθηζεάηξνπ ζύκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε 
4. Αλέγεξζε ηνπ Ακθηζεάηξνπ ρσξεηηθόηεηαο 250 ζέζεσλ ζρεδίνπ θαη κνξθήο 

όπσο θαίλεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε  
5. Τπόβαζε  κε 3Α γηα δεκηνπξγία ηειηθήο επηθάλεηαο πεξηβάιινληνο ρώξνπ . 
6. Βάζε από ζθπξόδεκα πάρνπο 0,15 κ θαη ηνπνζέηεζε δνκηθνύ  πιέγκαηνο  

Β500C. 
7. Δπίζηξσζε ηεο πιαηείαο ζα γίλεη  κε ρπηό βνηζαισηό δάπεδν, πάρνπο 7 

εθαηνζηώλ, ρξώκαηνο ώρξαο θαη εξπζξνύ. Οη δηάθνξεο απνρξώζεηο ηνπ 
βνηζαισηνύ δαπέδνπ ζα ρσξίδνληαη  κε ισξίδεο ρηεληζηνύ καξκάξνπ 
ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε  . 

8. Καηαζθεπή ιηζόθηηζησλ παξηεξηώλ ύςνπο 0,45cm θαη πιάηνπο 0,50 cm 
πνπ ζα ρξεζηκεύζνπλ θαη ζαλ θαζηζηηθά. 

9. Από ηε Γπηηθή θαη Νόηηα πιεπξά ζηα  ππάξρνληα  ηνηρία ηεο Πιαηείαο ζα 
πξνζηεζεί ηνηρίν από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, πάρνπο 0,30 ην νπνίν ζα 
ληπζεί κε θπζηθό ηνπηθό ιίζν, πάρνπο 0.25. Παξάιιεια κε ην ηνηρίν ζα 
ππάξρνπλ δπν αλαρώκαηα, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1,11κ. Μέζα ζε απηά ζα 
θπηεπηνύλ ρακειά δέλδξα. Σν θάησ δηάδσκα ζα είλαη ύςνπο 0.48 κέηξσλ 
έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θαζηζηηθό. 

10. Αλαηνιηθά ζα θαηαζθεπαζηεί παξθηλγθ 24 απηνθηλήησλ θαη 2 απηνθηλήησλ 
γηα ΑΜΔΑ. Ο ρώξνο ηνπ παξθηλγθ θαη ν ρώξνο εθδειώζεσλ ζα ρσξίδνληαη 
κε θαζηζηηθά από θπζηθό ηνπηθό ιίζν, ύςνπο 0.48 κέηξσλ θαη πιάηνπο 0,50 
cm  ην παξθηλγθ θαη ζην ρώξν ηνπ ηνηρίνπ ζα θπηεπηνύλ ειηέο.  

11. Κεληξηθά ζην ρώξν εθδειώζεσλ ζην ηνμνεηδέο ηκήκα ζα ηνπνζεηεζνύλ 
αληίγξαθα ησλ ςεθηδσηώλ ηππσκέλα ζε πέηξα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα 
ζπλεκκέλα ζρέδηα.  

12. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν από ηηο θιίζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηνλ ρώξν ηεο 
Πιαηείαο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηππνπνηεκέλα θξεάηηα απνζηξάγγηζεο θαη 
απνρέηεπζεο νκβξίσλ.  

13. ε επηιεγκέλα ζεκεία ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζώκαηα θαη αζηηθόο 
εμνπιηζκόο  

 



Γηα ηελ πξόζβαζε ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο ζεκεηώλεηαη όηη όπσο θαη ζήκεξα 
ηα νρήκαηα εηζέξρνληαη ζηελ νδό Βνπηζηλά από ηελ νδό Ναπκαρίαο Έιιεο από ην 
ξεύκα πνπ θηλείηαη πξνο ην δηθαζηήξην, ελώ από ηελ θάζνδν ηεο νδνύ Μηθξάο Αζίαο 
δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο (αξηζηεξή ζηξνθή). Μειινληηθά είλαη εθηθηό λα 
δεκηνπξγεζεί κηα επέθηαζε ηεο λεζίδαο κεηαμύ ησλ δύν ξεπκάησλ θαη λα εκπνδίδεηαη 
ε θαηά παξάβαζε θίλεζε ησλ νρεκάησλ κεηά από ζύληαμε ζρεηηθήο θπθινθνξηαθήο 
κειέηεο. Σέινο γηα ηελ απνθπγή πηώζεο ζηνλ ρώξν παξέκβαζεο από ηελ άλνδν ηεο 
νδνύ Μηθξάο Αζίαο θαηαζθεπάδεηαη ην λέν ηνηρίν ζε ζηάζκε ςειόηεξε θαηά πεξίπνπ 
70 εθ. από απηή ηνπ δξόκνπ (βιέπε ζρέδην ηνκήο β-β), ελώ επηπιένλ πξνηείλεηαη λα 
κπεη πξνζηαηεπηηθό θάγθειν πάλσ ζε απηό θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνύ κεηώπνπ. 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ 
ζαλ θύξην ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ Πάξθνπ 
Δθδειώζεσλ (πξώελ ζηάβινη). Η επίβιεςε ζα γίλεη από ην Σκήκα Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ.» 
 
 

5. τέδια Μελέηης 
 
Γενική Διαμόρφωση  
 
 



Τομές  του Χώρου  
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