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1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

Η περιοχή της Βόρειας Πάτρας αποτελεί τυπικό παράδειγμα ενσωμάτωσης 

προϋπαρχόντων οικισμών σε αστικό ιστό πόλης που μεγεθύνεται. Η ενσωμάτωση 

προκύπτει σταδιακά, αποσπασματικά, συνήθως γύρω από σημαντικές υποδομές, 

χωρίς σαφή προγραμματισμό. Ως αποτέλεσμα η υπάρχουσα αστική δομή 

προσομοιάζει ένα παιχνίδι “εξαίσιου πτώματος”, όπου τα επιμέρους στοιχεία 

διατηρούν την αυτονομία τους μέσα στο ιδιότυπο σύνολο. Έτσι στην περιοχή μελέτης 

σήμερα η κύρια είσοδος της Πάτρας από Βορρά συνυπάρχει με υποδομές διοίκησης, 

πολιτισμού και εκπαίδευσης, με περιοχές κατοικίας, με εμπορικές χρήσεις, με 

σημαντικά μνημεία, με την κοίτη του Μείλιχου και άλλες περιοχές με έντονο φυσικό 

στοιχείο, χωρίς όμως να συντίθεται ένας κοινός χαρακτήρας. Απόδειξη αυτού 

αποτελεί η απουσία ονόματος για την περιοχή. Το γεγονός υποδεικνύει τον κύριο 

στόχο του παρόντος διαγωνισμού: η περιοχή χρειάζεται Ταυτότητα, χρειάζεται να 

παύσει να είναι ένα ετερόκλητο σύνολο και να μετατραπεί σε Τόπο. 

Ο δημόσιος χώρος της περιοχής χαρακτηρίζεται αφενός από αποσπασματικότητα 

στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του, αφετέρου από αδυναμία να συνδυαστεί με τις 

υπάρχουσες χρήσεις για να συγκροτηθεί ένα ζωντανό αστικό περιβάλλον. Ο 

κατακερματισμένος ανοίκειος δημόσιος χώρος συντελεί στην αναπαραγωγή του 

προαστιακού τρόπου ζωής, με κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση οχημάτων ακόμα και 

για τις συντομότερες μετακινήσεις, γεγονός που επιδρά καθοριστικά στην αντίληψη 

της πόλης από τον πολίτη. Η παρουσία της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών 

(Ν.Ε.Ο.) και της κοίτης του Μείλιχου εντείνουν τον κατακερματισμό καθώς αποτελούν 

αδιαπέραστα όρια που τεμαχίζουν τον αστικό ιστό. Η διασύνδεση της περιοχής και η 

συγκρότηση συνεχούς δημόσιου χώρου αποτελούν προϋπόθεση για την παραγωγή 

οποιασδήποτε εναλλακτικής στον δεδομένο προαστιακό τρόπο ζωής. 

Η διαπίστωση αυτή όμως θέτει ένα επιπλέον ερώτημα: σε ποιο αστικό υποκείμενο 

αναφέρεται ο παρών διαγωνισμός;  
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Μία απάντηση προσφέρεται ήδη από την παρουσία του Νέου Αρχαιολογικού 

Μουσείου Πατρών. Παρότι η χωροθέτηση του Μουσείου υπήρξε αμφιλεγόμενη, με 

αποτέλεσμα το κτίσμα να είναι σήμερα εξαιρετικά απομονωμένο, η παρουσία του έχει 

προσφέρει στην πόλη της Πάτρας έναν νέο πόλο πολιτιστικής δραστηριότητας, ένα 

ζωντανό κύτταρο αστικής ζωής. Το γεγονός καταδεικνύει την ύπαρξη ενός 

λανθάνοντος δυναμικού, ενός κοινού που επιζητά δράσεις που υπερβαίνουν την 

τυπική προαστιακή συνθήκη. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η 

παραγωγή ενός νέου παραδείγματος δημόσιου χώρου, στο οποίο η Φύση, η Γνώση 

και ο Πολιτισμός συνδυάζονται, συνθέτοντας ένα ζωντανό αστικό περιβάλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος χώρος διαθέτει παιδευτικό ρόλο, η πρόταση 

κρίνει ότι μία ανάλογη αστική υποδομή δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας 

νέας κοινωνικής συνείδησης στους πολίτες και, μακροπρόθεσμα, στην παραγωγή 

ενός νέου τύπου αστικού υποκειμένου. 

Εξάλλου, η πρόσφατη λειτουργία στην Αθήνα του Κέντρου Πολιτισμού “Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος” προσφέρει ένα δημοφιλές παράδειγμα συνδυασμού πολιτιστικών 

χρήσεων με δημόσιο χώρο υψηλής ποιότητας, μοναδικό για τον Ελληνικό χώρο. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περιοχή μελέτης διαθέτει αντίστοιχη 

κλίμακα με το Ι.Σ.Ν., κάτι που αποδεικνύει τη δυνατότητα που ενέχει για την πόλη της 

Πάτρας η ανάπτυξη ενός αντίστοιχου δικτύου δημόσιων χώρων και χρήσεων. 
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2. Ανάλυση συνθετικών αρχών 

Η πρόταση ξεκινά από τη διαπίστωση της συμβολικής διάστασης του διαγωνισμού: ο 

προτεινόμενος δημόσιος χώρος αποτελεί υπερτοπικό πόλο του αστικού 

περιβάλλοντος της Πάτρας, ένα σημαντικό στοιχείο της μελλοντικής ταυτότητας της 

πόλης. Ως εκ τούτου η νέα περιοχή βρίσκεται αναπόφευκτα σε συνθήκη αναφοράς 

στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.  

Εξειδικεύοντας την αναφορά, η παρουσία του έντονου ανάγλυφου στην περιοχή 

μελέτης μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί με τη γεωλογική δομή του γραμμικού 

πρανούς που διαχωρίζει Άνω και Κάτω Πόλη του Ιστορικού Κέντρου. Η διαμόρφωση 

του συγκεκριμένου πρανούς αποτελεί διαχρονικό αντικείμενο του αστικού 

σχεδιασμού της πόλης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πλήθους πτυχώσεων του 

εδάφους που, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν την εικόνα της πόλης. Ανάλογες 

πτυχώσεις αποτελούν το Ρωμαϊκό Στάδιο και, πιο πρόσφατα κατασκευασμένες, οι 

Σκάλες των οδών Πατρέως, Γεροκωστοπούλου και Αγίου Νικολάου – ζωντανοί 

δημόσιοι χώροι που οι πολίτες οικειοποιούνται δημιουργικά, υπερβαίνοντας τη στενή 

διάσταση της κυκλοφοριακής υποδομής. Τα δεδομένα παραδείγματα συγκροτούν 

πρότυπα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις αστικές ανάγκες και το ανάγλυφο, σύνθετα 

περιβάλλοντα όπου φυσικό και τεχνητό έδαφος συνυπάρχουν σε ενιαίες αστικές 

δομές. 

Με στόχο τη νοηματοδότηση της περιοχής μελέτης η πρόταση επιχειρεί τη 

μεταγραφή του οικείου χωρικού προτύπου, διακρίνοντας δύο στάδια δομικών 

παρεμβάσεων: 

- την ενίσχυση του υπάρχοντος ανάγλυφου με νέες επιφάνειες προκειμένου να 

καλυφθούν οι χωρικές ανάγκες της αστικής ζωής, προσφέροντας συνέχειες ή 

όρια στο αστικό περιβάλλον.  

- την οικειοποίηση του αναγλύφου με στοιχεία αστικού εξοπλισμού, τα οποία 

καθιστούν τον χώρο λειτουργικό και φιλικό. 
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Το νέο έδαφος σχεδιάζεται ως περιστροφή του υπάρχοντος εδάφους, ως κεκλιμένες 

αστικές επιφάνειες που επαναδιαπραγματεύονται την τεθλασμένη γεωμετρία του 

Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου: αν στο Μουσείο οι τεθλασμένες χαράξεις αφορούν 

καταρχήν την κάτοψη, στην πρόταση αφορούν την τομή - αν στο Μουσείο 

σχηματίζουν όρια, στην πρόταση σχηματίζουν καταρχήν συνέχειες στον δημόσιο 

χώρο. 

Το όλο σύστημα επιχειρεί την ανάδειξη του Μουσείου σε νοητό κέντρο ενός 

ευρύτερου δικτύου δημόσιων χώρων που αναφέρονται στο τρίπτυχο Φύση - Γνώση - 

Πολιτισμός. Η σημερινή απομόνωση του Μουσείου καθιστά απαραίτητη την 

πλαισίωσή του από ένα επιπλέον δημόσιο κτίριο υπερτοπικής σημασίας. Συνεπώς 

προτείνεται η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Πατρών, η οποία σήμερα στεγάζεται στο Ιστορικό Κέντρο, σε εγκαταστάσεις 

εξαιρετικά ανεπαρκείς για τις σύγχρονες ανάγκες της. Η Νέα Βιβλιοθήκη πλαισιώνει 

το Μουσείο, συγκροτώντας ένα ζεύγος δημοσίων κτιρίων που δρα συμπληρωματικά 

τόσο λειτουργικά όσο και συμβολικά.  

Το ζεύγος συμπληρώνεται από δημόσιους χώρους που εξειδικεύουν το σύστημα των 

αστικών πτυχώσεων στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Συνολικά οι επεμβάσεις 

επιχειρούν τη συγκρότηση ενός αστικού συνόλου με κύρια χαρακτηριστικά: 

- την ανάδειξη των Μνημείων. 

- τη βελτίωση της λειτουργικότητας των δημοσίων κτιρίων. 

- τη συνέργεια ανάμεσα στα δημόσια κτίρια και τον δημόσιο χώρο. 

- τον σχηματισμό συνεχειών βατής κλίσης, έως 5%, ανάμεσα στους επιμέρους 

δημόσιους χώρους. 

- τη μεγιστοποίηση της επιφάνειας που καλύπτεται από φυσικό έδαφος. 

- τη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών. 

- τη μεγιστοποίηση της δενδροφύτευσης. 

- τον περιορισμό της επιφάνειας που καλύπτεται από το οδικό δίκτυο. 

- τη βελτίωση των συνθηκών πεζής κυκλοφορίας και χρήσης ποδηλάτου. 
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3. Περιγραφή παρεμβάσεων 

Η περιοχή μελέτης γίνεται αντιληπτή ως δίκτυο διακριτών δημόσιων χώρων, 

δημόσιων κτιρίων και αστικών υποδομών. Τα διακριτά στοιχεία σχηματίζουν ένα 

πλέγμα εξαιρετικής πολυπλοκότητας,  με ασταμάτητη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 

επιμέρους προτεραιότητες που τίθενται, γεγονός που επιβάλλει τον σχεδιασμό με 

βάση συνθετικές αρχές. 

Με τον τρόπο αυτό, κατά τον σχεδιασμό, οι συνθετικές αρχές εφαρμόζονται σε 

διαπραγμάτευση με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, διαμορφώνοντας συνεχείς 

βρόχους ανατροφοδότησης (feedback loops), οι οποίοι μετασχηματίζουν διαρκώς τη 

συνολική σύνθεση, επιτρέποντας τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των ζητουμένων 

και διαρκείς βελτιώσεις του τελικού αποτελέσματος. Ως αποτέλεσμα η αστική 

ανάπλαση καθίσταται πραγματικά ολοκληρωμένη, καθώς στο τελικό αποτέλεσμα 

ενέχονται τόσο οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται από το σύνολο προς το μέρος, 

όσο και οι τοπικές ανάγκες που επηρεάζουν αναλογικά το σύνολο. 

 

 

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συνόλου των παρεμβάσεων: 
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3.1. Ανασχεδιασμός Νέας Εθνικής Οδού 

Ο μετασχηματισμός της Ν.Ε.Ο. σε αστική λεωφόρο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για 

την αστική ανάπλαση της περιοχής, εκφράζοντας την αλλαγή του συνολικού 

χαρακτήρα της: η ζώνη της Ν.Ε.Ο. παύει σταδιακά να είναι προάστιο και 

μετατρέπεται στο νέο κέντρο της Βόρειας Πάτρας, σε έναν Τόπο πλούσιο σε 

δημόσιους χώρους, ευχάριστο και φιλικό προς τους πεζούς.  

Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η μείωση της όχλησης που προκαλεί η παρουσία του 

αυτοκινήτου. Η μείωση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: 

- Με τη μείωση της διατομής των λωρίδων από διατομή αυτοκινητοδρόμου (3,5 

μέτρων) σε διατομή αστικής οδού (3 – 3,25 μέτρων), η οποία δρα αυτόματα 

περιοριστικά στην ταχύτητα των οχημάτων. 

- Με την ανάπτυξη δενδροστοιχιών κατά μήκος του δρόμου, τόσο στα 

πεζοδρόμια, όσο και στην κεντρική νησίδα. Οι δενδροστοιχίες μειώνουν 

σημαντικά την ηχορύπανση, δρώντας ως φράγμα ήχου. Ταυτόχρονα, η 

φύτευση φυλλοβόλων δέντρων βελτιώνει τη βιοκλιματική συμπεριφορά της 

περιοχής, με την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας να περιορίζεται 

σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες. 
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Κυκλοφοριακά η οδός διατηρεί 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι ισόπεδοι κόμβοι της 

Ν.Ε.Ο. με τις οδούς Αρέθα και Αμερικής διατηρούνται ως έχουν, με φωτεινούς 

σηματοδότες, με μόνη αλλαγή την προσθήκη δυνατότητας αριστερής στροφής στην 

κατεύθυνση από Αθήνα προς το ανατολικό σκέλος της οδού Αμερικής. Η αριστερή 

στροφή εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες του Μουσείου και του νέου υπόγειου χώρου 

στάθμευσης όσο και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Ανθούπολης.  

 

Στο παρακείμενο οδικό δίκτυο κρίνεται απαραίτητος ο επανασχεδιασμός του 

προβληματικού κόμβου της Ανθούπολης (με αντιδρόμηση των οδών Βόλου και 

Αλεξανδρουπόλεως) και η μετατροπή της διασταύρωσης των οδών Αμερικής και 

Θερμοπυλών σε συνεπτυγμένο κυκλικό κόμβο (compact roundabout). 

Στο σύνολο της περιοχής μελέτης επιχειρείται η ελαχιστοποίηση της επιφάνειας που 

καταλαμβάνεται από το οδικό δίκτυο, με αυστηρό καθορισμό των θέσεων 

στάθμευσης και των διαβάσεων. Για την εξυπηρέτηση των πεζών προστίθενται κατά 

μήκος της Ν.Ε.Ο. δύο φωτεινοί σηματοδότες σε νέες διαβάσεις που απαιτούνται από 

τα δίκτυα πεζοδρόμων. Οι πυκνοί σηματοδότες, μέσω του συντονισμού των 

συχνοτήτων τους, αποτελούν ένα πρόσθετο μέσο ρύθμισης της ταχύτητας των 

οχημάτων.  
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Πλευρικά της Ν.Ε.Ο. προστίθεται λωρίδα πλάτους 2,5 μέτρων που εξυπηρετεί 

ανάγκες στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης, απελευθερώνοντας τα πεζοδρόμια από 

την παρουσία οχημάτων. Στην ίδια λωρίδα τοποθετούνται στάσεις αστικών 

λεωφορείων. Η μετατροπή της Ν.Ε.Ο. σε αστική λεωφόρο, με την παρουσία πλήθους 

κεντρικών χρήσεων και δημόσιων χώρων, καθιστά απαραίτητη τη μεταφορά σε αυτή 

του τοπικού δικτύου συγκοινωνιών από τις οδούς Πανεπιστημίου και Θερμοπυλών. 

Το σύνολο των παρεμβάσεων επιτρέπει την ανάπτυξη ενός γραμμικού πεζόδρομου 

στη θέση του ανατολικού πεζοδρομίου της Ν.Ε.Ο.. Ο πεζόδρομος διαφοροποιείται σε 

πλάτος από τα παρακείμενα πεζοδρόμια, συνθέτοντας έναν νέο δημόσιο χώρο 

υπερτοπικής σημασίας που συνδέει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, τον Μείλιχο, τη Βίλα Φέγγου και τη Ρωμαϊκή Γέφυρα σε ένα κοινό 

πλαίσιο αναφοράς. Καλύπτεται τμηματικά από δενδροστοιχίες, προσφέροντας 

σκίαση κατά τους θερινούς μήνες, και περιβάλλεται από πλήθος δημόσιων χώρων 

που εμπλουτίζουν την αστική ζωή με πολλαπλούς τρόπους, αναδεικνύοντας τον 

πεζόδρομο σε κεντρικό χώρο συμβάντων. Τμήμα του πεζόδρομου καταλαμβάνεται 

από ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης. Ο ποδηλατόδρομος συνδέει το κέντρο της 

Πάτρας με το Ρίο και το Πανεπιστήμιο, αποτελώντας σημαντικό τμήμα του 

μελλοντικού δικτύου ποδηλατοδρόμων της Βόρειας Πάτρας. 

 

3.2. Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 

Η παρουσία του Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελεί το στοιχείο που καταδεικνύει την 

ανάγκη μετασχηματισμού του χαρακτήρα της περιοχής. Η πρόταση επιδιώκει τόσο 

την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του Μουσείου όσο και τη 

βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται μέσω του 

αυστηρού διαχωρισμού της εμπρόσθιας και της οπίσθιας ζώνης του Μουσείου, 

διακρινόμενες σε εξυπηρετούμενη ζώνη και ζώνη εξυπηρετήσεων. Ο διαχωρισμός 

υποστηρίζεται από την κατασκευή ενός νέου υπόγειου χώρου στάθμευσης στον 

χώρο που εφάπτεται του νότιου άκρου του Μουσείου. Με το σύνολο των 

παρεμβάσεων: 
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- Η εμπρόσθια ζώνη απελευθερώνεται από την παρουσία οχημάτων. Το κτίριο 

αναφέρεται αποκλειστικά στον νέο πεζόδρομο, σχηματίζοντας άνετη είσοδο 

που ορίζεται από νέα χάραξη της τεχνητής λίμνης. Η εναπομείνασα επιφάνεια 

ανάμεσα στον πεζόδρομο και το Μουσείο καλύπτεται από πράσινο, 

συνθέτοντας  ενιαίο φόντο. Έτσι αναδεικνύονται τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του 

κτίσματος, με κυρίαρχη την παρουσία του μεταλλικού Θόλου. 

- Η οπίσθια ζώνη μετατρέπεται σε ζώνη εξυπηρέτησης του Μουσείου. Εκεί 

μεταφέρονται οι θέσεις στάθμευσης λεωφορείων, οι οποίες είναι αδύνατο να 

στεγαστούν στον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Για την εξυπηρέτηση των 

επιβατών των λεωφορείων ενεργοποιείται η οπίσθια είσοδος του Μουσείου.  

- Στη ζώνη εξυπηρέτησης συγκεντρώνονται επιπλέον όλες οι ανάγκες του 

Μουσείου που απαιτούν παρουσία οχημάτων (μεταφορές εκθεμάτων, 

μεταφορές προϊόντων, εξυπηρέτηση των εργαστηρίων), γεγονός που πιθανόν 

να απαιτήσει περιορισμένης κλίμακας αλλαγές στη διαρρύθμιση του ισογείου 

του. 

 

Η προτεινόμενη διαρρύθμιση απλοποιεί σημαντικά την πρόσβαση στο Μουσείο: η 

πεζή πρόσβαση οργανώνεται αποκλειστικά μέσω του νέου Πεζόδρομου ενώ η 

πρόσβαση οχημάτων εξυπηρετείται αποκλειστικά μέσω του κόμβου Ν.Ε.Ο. – 

Αμερικής: από εκεί τα ΙΧ οχήματα κατευθύνονται προς τον υπόγειο χώρο 

στάθμευσης και τα υπόλοιπα οχήματα κατευθύνονται προς την οπίσθια ζώνη 

εξυπηρετήσεων, διαμέσου ελεγχόμενης πρόσβασης. 
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3.3. Διαμορφώσεις βόρεια του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Βόρεια του Μουσείου το έδαφος πτυχώνεται σε διεύθυνση παράλληλη με τη Ν.Ε.Ο., 

σχηματίζοντας ενιαία κεκλιμένη επιφάνεια που συνδέει τη στάθμη του ποταμού 

Μείλιχου με το αστικό επίπεδο του λόφου της Γεωργικής Σχολής. Η πτύχωση 

διακρίνεται σε δύο τμήματα: 

- Στο τμήμα που αναβαθμίζεται σε σχέση με τη Ν.Ε.Ο., σχηματίζοντας έναν 

σημαντικό ενδιάμεσο χώρο όπου στεγάζεται το κτίριο της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Πατρών. Η πτύχωση ακολουθώντας τεθλασμένη χάραξη 

καταλήγει στον λόφο της Γεωργικής Σχολής. 

- Στο τμήμα που υποβαθμίζεται σε σχέση με τη Ν.Ε.Ο., το οποίο διαμορφώνεται 

ως πάρκο, αποκαλύπτοντας την παρουσία του Μείλιχου στο κατώτατο σημείο. 

 

3.3.1 Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελεί προέκταση του περιβάλλοντος δημόσιου χώρου στο 

εσωτερικό της αστικής πτύχωσης. Σχεδιάζεται ως κτίριο δύο επιπέδων με δύο 

εισόδους, η στάθμη των οποίων καθορίζεται από την ήπια κλίση του ανάγλυφου: 

- Το κατώτερο επίπεδο και η νότια είσοδος του κτιρίου βρίσκονται στη στάθμη 

της νότιας όψης, σε επαφή με το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

- Το ανώτερο επίπεδο και η βόρεια είσοδος αντίστοιχα βρίσκονται στη στάθμη 

της βόρειας όψης, σε επαφή με το Πάρκο Μείλιχου και την οδό Αμφίκλειας. 

 

Το κτίριο οργανώνεται σε σχήμα «Π», γύρω από κεντρικό αίθριο με νότιο 

προσανατολισμό. Στο κατώτερο επίπεδο στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι, τα κλειστά 

βιβλιοστάσια, το παιδικό τμήμα, αναψυκτήριο και αίθουσα εκδηλώσεων. Στο ανώτερο 

επίπεδο τοποθετούνται τα αναγνωστήρια,  τα ανοιχτά βιβλιοστάσια και τα γραφεία 

της διοίκησης. Τα δύο επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με κεντρική ράμπα και με 

κατακόρυφες κινήσεις που τοποθετούνται στο βορειοανατολικό άκρο του κτίσματος. 

 



ΑΑ98765432 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο του βιβλίου, με την επικείμενη επικράτηση των 

άυλων μορφών σε σχέση με το φυσικό μέσο, επιβάλλουν τη διερεύνηση καινοτόμων 

χωρικών σχηματισμών για τη Βιβλιοθήκη. Έτσι το κτίριο σχεδιάζεται ως στεγασμένος 

δημόσιος χώρος, ως στεγασμένη πλατεία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 

περιηγηθούν απρόσκοπτα και να οικειοποιηθούν ελεύθερα κάθε επιμέρους χώρο. 

Εκτός αυτού, τα άυλα δίκτυα επιτρέπουν τη διάχυση της χρήσης της βιβλιοθήκης 

στους παρακείμενους δημόσιους χώρους – η βιβλιοθήκη  αποτελεί έναν πόλο ενός 

ευρύτερου πεδίου αναψυχής, γνώσης και πολιτισμού. 

 

Στόχος της αρχιτεκτονικής της Βιβλιοθήκης είναι η παραγωγή ενός νέου τύπου 

δημόσιου κτιρίου, ανοιχτού στην πόλη και φιλικού στον πολίτη, το οποίο επιχειρεί να 

ενταχθεί ομαλά στον δημόσιο χώρο, χωρίς να επιβάλλεται στο αστικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι είσοδοι δεν αναφέρονται άμεσα στη Ν.Ε.Ο., ενώ η πλέον 

δημόσια όψη του κτιρίου καλύπτεται από κεκλιμένο κήπο εδαφοκαλυπτικών 

φυτεύσεων. Συνολικά, η Βιβλιοθήκη συνιστά ένα εναλλακτικό αρχιτεκτονικό 

παράδειγμα σε σχέση το Αρχαιολογικό Μουσείο – είναι μία ήπια αστική οντότητα που 

επιχειρεί να εξισορροπήσει την έντονη, επιθετική παρουσία του Μουσείου. 
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3.3.2 Λόφος Γεωργικής Σχολής 

Το ανώτερο τμήμα της Βιβλιοθήκης διαμορφώνεται ως πλατφόρμα με πανοραμική 

θέα, στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει είτε ακολουθώντας την πτυχωμένη 

αστική επιφάνεια είτε άμεσα, χρησιμοποιώντας τις κατακόρυφες κινήσεις του κτιρίου. 

Από το νότιο άκρο της πλατφόρμας ξεκινά πεζογέφυρα που οδηγεί, μέσα από την 

πυκνή υπάρχουσα φύτευση, στο κέντρο του Λόφου της Γεωργικής Σχολής. Εκεί 

προτείνεται η αποκατάσταση του παλιού δενδροκομικού σταθμού και η μετατροπή 

του σε κέντρο ενός ευρύτερου χώρου αναψυχής. Ο νέος χώρος διαθέτει πρόσθετη 

πρόσβαση από την οδό Πανεπιστημίου και προτείνεται να λειτουργεί ως θερινός 

κινηματογράφος. Η αποκατάσταση του κτίσματος όμως υπερβαίνει τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισμού. Για αυτό προτείνεται η μελλοντική διεξαγωγή σχετικού 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων που θα συμπληρώσει την παρούσα 

πρόταση. Σε σχέση με το κτίριο της Γεωργικής Σχολής προτείνεται η διάνοιξη της 

πλευρικής οδού που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως και η μεταφορά εκεί της 

κύριας εισόδου του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Στο εναπομείναν τμήμα της 

έκτασης προτείνεται η διατήρηση του υπάρχοντος Ελαιώνα. 

 

3.3.3 Πάρκο Μείλιχου – Διαμορφώσεις στην κοίτη του ποταμού 

Το ενιαίο κεκλιμένο επίπεδο βόρεια της βιβλιοθήκης σχηματίζει πάρκο, αποτελώντας 

ουσιαστικά διεύρυνση της νότιας όχθης του ποταμού Μείλιχου. Τα όρια του πάρκου 

προκύπτουν από την παρουσία της Ν.Ε.Ο. και της οδού Αμφίκλειας, παράλληλα με 

την οποία αναπτύσσεται πεζόδρομος που καταλήγει σε νέα πεζογέφυρα και, 

διαμέσου αυτής, στη βόρεια όχθη του ποταμού. Λόγω των κλίσεων του αστικού 

ανάγλυφου, το ανατολικό τμήμα του  κεκλιμένου πάρκου διαμορφώνεται ως κερκίδες, 

οι οποίες κοιτούν προς το εσωτερικό του πάρκου. Στο κατώτατο τμήμα του πάρκου η 

κοίτη του ποταμού διαμορφώνεται ως σχετικά επίπεδο τμήμα, με δυνατότητα 

υπερχείλισης κατά τους χειμερινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό ο Μείλιχος 

απελευθερώνεται σημειακά από τα ασφυκτικά πλαίσια που έχει επιβάλλει η αστική 

ανάπτυξη και προσφέρεται στους επισκέπτες η δυνατότητα άμεσης, απτικής σχέσης 

με το ποτάμι.  
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Περιμετρικά του πάρκου η κοίτη του Μείλιχου επανασχεδιάζεται. Ο νέος σχεδιασμός 

επιχειρεί τη διευθέτηση της ροής του ποταμού, προσφέροντας ασφάλεια σε 

ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων. Ο σχεδιασμός της διευθέτησης μέσα από τη 

χρήση τριγωνικών επιφανειών (σκυροδέματος, συρματοκιβωτίων ή φυτεύσεων) 

επιχειρεί τη διάχυση της μορφολογικής γλώσσας των αστικών πτυχώσεων και τη 

σύσταση ενός ευρύτερου τοπιακού αρχιτεκτονικού ιδιώματος. Στα όρια των 

επιφανειών προβλέπονται γραμμικοί πεζόδρομοι που συνδέουν την περιοχή μελέτης 

με τις παρακείμενες περιοχές, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα σαφές όριο που 

αποτρέπει μελλοντικές καταπατήσεις. 

 

3.3.4 Βίλα Φέγγου  

Η βίλα Φέγγου αναδεικνύεται στο αντιληπτό κέντρο της επέμβασης βόρεια του 

Μείλιχου. Ο χώρος περιμετρικά της διαμορφώνεται ως πλατεία μέσα από την οποία 

διανέμονται οι αστικές κινήσεις προς τη Ρωμαϊκή Γέφυρα, τη νέα πεζογέφυρα, τον 

Μείλιχο, τη Ν.Ε.Ο. και την οδό Αρέθα. Στη βίλα προτείνεται να στεγαστεί εστιατόριο - 

αναψυκτήριο το οποίο θα υποστηρίξει τις χρήσεις αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή 

του Μείλιχου. 
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Ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου επιδιώκει την ενίσχυση της περίοπτης φύσης του 

κτίσματος. Έτσι η βίλα καθίσταται άμεσα ορατή: 

- από τη Ν.Ε.Ο., τόσο από το ρεύμα προς Ρίο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση 

επαφή μαζί της, όσο και από το ρεύμα προς Πάτρα. 

- από τη Ρωμαϊκή Γέφυρα μέσα από την προτεινόμενη διαμόρφωση των 

κλίσεων του εδάφους. 

- από το πάρκο Μείλιχου, η κλίση του οποίου κατευθύνει το βλέμμα του 

επισκέπτη προς τη βίλα. 

 

3.3.5 Ρωμαϊκή Γέφυρα 

 

Η Ρωμαϊκή Γέφυρα κρίνεται απαραίτητο να απελευθερωθεί από το υπάρχον 

στέγαστρο. Ως βέλτιστη λύση για αυτό επιλέγεται η αποκατάσταση με νέες διακριτές 

προσθήκες που προσφέρουν στερέωση και στεγάνωση, προστατεύοντας το μνημείο 

από την επίδραση των καιρικών συνθηκών. 

Στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η διεύρυνση της ανασκαφής με στόχο την 

αποκάλυψη του μέγιστου δυνατού τμήματος της αρχικής διαμόρφωσης.  Με τον νέο 

σχεδιασμό η πρόσβαση στην ανασκαφή γίνεται αποκλειστικά από νότο, μέσω 

πρανούς που οδηγεί στη βίλα Φέγγου. Δυτικά της Γέφυρας διαμορφώνεται χώρος με 

καθιστικά από τον οποίον είναι δυνατή η άμεση θέαση του Μνημείου. 
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Ως σύμβολο της παρέμβασης στη Γέφυρα προτείνεται η προσθήκη γραμμικών 

ανακλαστικών μεταλλικών επιφανειών στο επίπεδο του εδάφους της ανασκαφής. Οι 

νέες επιφάνειες συμβολίζουν την παρουσία του ποταμού, πληροφορώντας για την 

ύπαρξη προγενέστερης κοίτης – αποκωδικοποιούν έτσι την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

της Γέφυρας. Επιπλέον σχηματίζουν έναν καθρέφτη του ουρανού, ένα εικαστικό 

στοιχείο που συνδυάζει γη και ουρανό σε μία ενιαία αισθητική εμπειρία, 

 

3.4 Διαμορφώσεις νότια του Αρχαιολογικού Μουσείου 

Η περιοχή νότια του Αρχαιολογικού Μουσείου και του λόφου της Γεωργικής Σχολής 

μετασχηματίζεται σε ένα σύνολο κήπων, δημόσιων χώρων, δημόσιων κτιρίων και 

υποδομών, με κυριότερη αυτή του νέου υπόγειου χώρου στάθμευσης.  

Στο εμφανέστερο σημείο της περιοχής, νότια του Αρχαιολογικού Μουσείου, 

χωροθετείται μία αστική πτύχωση που σχηματίζει έναν νέο τεχνητό λόφο. Ο λόφος 

απομονώνει τη ζώνη εξυπηρετήσεων του Μουσείου από τη Ν.Ε.Ο., σχηματίζει τη 

βάση ράμπας που συνδέει το αστικό επίπεδο του Μουσείου με το αστικό επίπεδο της 

Ανθούπολης και, ταυτόχρονα, αποκαλύπτει την κεντρική ιδέα της πρότασης στους 

πολίτες που κινούνται κατά μήκος της Ν.Ε.Ο..  
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3.4.1 Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης 

Ένα αστικό επίπεδο χαμηλότερα από τον λόφο αναπτύσσεται υπόγειος χώρος 

στάθμευσης 240 θέσεων, στον οποίο συγκεντρώνονται οι ανάγκες στάθμευσης του 

Μουσείου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των σχολείων της Ανθούπολης, του κτιρίου 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Ι.Π.Φ.. Η πρόσβαση οχημάτων στον χώρο 

γίνεται διαμέσου της οδού Αιγίου, ενώ οι χρήστες μπορούν να φτάσουν με 

πολλαπλούς τρόπους: 

- Κατακόρυφα, από το αστικό επίπεδο της Ν.Ε.Ο.. Εκεί διαμορφώνεται η κύρια 

είσοδος του χώρου στάθμευσης και μία νέα Πλατεία. Η πλατεία λειτουργεί 

τόσο ως χώρος διανομής των αστικών κινήσεων όσο και ως δημόσιος χώρος 

που αναφέρεται στο παρακείμενο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

- Κατακόρυφα, μέσω ανελκυστήρα, από το επίπεδο της Ανθούπολης. Από εκεί 

μία πεζογέφυρα οδηγεί προς την ευρύτερη περιοχή των σχολείων. 

- Οριζόντια, προς τη Ν.Ε.Ο. μέσω ράμπας που εφάπτεται στον τεχνητό λόφο. 

- Οριζόντια, προς το Ι.Π.Φ. μέσω υπόγειας διαδρομής, η οποία διέρχεται της 

Ν.Ε.Ο.. 

Οι ράμπες εξυπηρέτησης του υπόγειου χώρου στάθμευσης σχηματίζουν ενιαία 

τεθλασμένη διαδρομή, μία εγκάρσια ζώνη κίνησης που συνδέει τρία αστικά επίπεδα:  

- Το ενδιάμεσο επίπεδο της Ν.Ε.Ο. 

- Το ανώτερο επίπεδο της Ανθούπολης. 

- Το κατώτερο επίπεδο του Ι.Π.Φ. και της οδού Θερμοπυλών. 

 

3.4.2 Διαμορφώσεις Σχολείων 

Ο περιβάλλων χώρος των σχολείων της περιοχής μελέτης επανασχεδιάζεται με 

στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού υπαίθριου χώρου τους. Με την προτεινόμενη 

διάταξη ο χώρος των σχολείων αυξάνεται σημαντικά: 

- 1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας / 15ο Γυμνάσιο Πάτρας: κατά 37%. 

- 34ο Δημοτικό Σχολείο: κατά 23% 

- 39ο Νηπιαγωγείο: κατά 35%. 
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- 21ο Γυμνάσιο Πάτρας: κατά 19%. 

 

 

Η πρόσβαση στα σχολεία της Ανθούπολης απλοποιείται με την ανάπτυξη δύο 

κάθετων μεταξύ τους πεζοδρόμων: 

- Ενός «οριζόντιου» πεζόδρομου, παράλληλου προς τη Ν.Ε.Ο., που αποτελεί 

προέκταση του άξονα της οδού Πανεπιστημίου. Εκεί διαμορφώνονται οι κύριες 

είσοδοι  των σχολείων. 

- Ενός «κάθετου» πεζόδρομου που συνδέει την τεθλασμένη διαδρομή του 

υπόγειου χώρου στάθμευσης με τον κόμβο της Ανθούπολης. 

 

Το σχήμα των πεζοδρόμων συμβάλει στην απλοποίηση του σχήματος των 

προαυλίων των σχολείων. Στα νέα προαύλια προστίθενται φυτεύσεις, 

επανασχεδιάζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμορφώνονται κερκίδες σε 

σημεία που προσφέρονται, λόγω της ανισοσταθμίας του εδάφους. Προστίθενται 

επίσης περιμετρικές διαδρομές μαλακής επίστρωσης για αθλητικές χρήσεις. 

Σημαντική διαμόρφωση για το σύνολο του συγκροτήματος αποτελούν οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις των 1ου ΓΛΠ / 15ου Γυμνασίου που αναπτύσσονται στο όριο του λόφου 

της Γεωργικής Σχολής: ο συγκεκριμένος χώρος έχει τη δυνατότητα να απομονώνεται 

από το υπόλοιπο προαύλιο για να λειτουργεί ανεξάρτητα και να εξυπηρετούνται 

αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
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3.4.3 Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών  

Σχετικά με την έκταση όπου σήμερα στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ 

(Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών), είναι σαφές ότι η θέση των εγκαταστάσεων δε 

συνάδει με την υπάρχουσα χρήση. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά των 

εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε άλλο οικόπεδο, εκτός του 

αστικού ιστού. Με την απελευθέρωση του χώρου προτείνεται η ανάπτυξη πρότυπου 

πάρκου – εκθεσιακού κέντρου υπερτοπικής σημασίας.  

Με δεδομένη όμως την υποχρέωση διατήρησης της υπάρχουσας χρήσης κατά τον 

διαγωνισμό, προτείνεται η μετατροπή σε πάρκο των τμημάτων που εφάπτονται των 

οδών Αμερικής και Θερμοπυλών. Το νέο πάρκο αποτελεί αρχικό στάδιο του 

μελλοντικού σχεδιασμού και, λόγω της θέσης του, συνυπάρχει αρμονικά με τις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ, σχηματίζοντας ταυτόχρονα την απόληξη 

της εγκάρσιας ζώνης κίνησης που οδηγεί προς το νέο κυκλικό κόμβο και την πλατεία 

Γέφυρας.  

Ο σχεδιασμός του νέου πάρκου – εκθεσιακού κέντρου δύναται να αποτελέσει το 

αντικείμενο ξεχωριστού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων που θα 

συμπληρώσει την παρούσα μελέτη. 

 

4. Ατμόσφαιρα 

Ο σχεδιασμός της περιοχής μελέτης αποσκοπεί στην κατασκευή μιας νέας αστικής 

εμπειρίας, ενός φιλικού και οικείου μικροπεριβάλλοντος. Οι αρχιτεκτονικές 

λεπτομέρειες παραμένουν κατά το δυνατόν ελάχιστες με στόχο την ανάδειξη των 

κυρίαρχων στοιχείων της πρότασης: του πτυχωμένου αστικού εδάφους και των 

φυτεύσεων. 

Το αστικό έδαφος χαρακτηρίζεται από την τεθλασμένη γεωμετρία και τη 

μητροπολιτική κλίμακα, δύο στοιχεία που εισήγαγε στη περιοχή η παρουσία του 

Αρχαιολογικού Μουσείου. Η κλίμακα συνδυάζεται με τις ελαφρές κλίσεις, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την κυριαρχία μεγάλων προοπτικών φυγών, είτε προς συγκεκριμένα 
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τοπόσημα είτε προς τον ουρανό. Η πρόταση συνιστά έτσι έναν νέο τύπο αστικού 

Τοπίου που μεσολαβεί ανάμεσα σε ουρανό και έδαφος, πρόθεση που υπονοείται 

στις μεταλλικές επιφάνειες της Ρωμαϊκής Γέφυρας ή στις ανακλαστικές υδάτινες 

επιφάνειες. 

Το αστικό έδαφος παραμένει κατά το δυνατόν μαλακό, καλυπτόμενο είτε από 

χλοοτάπητα είτε από εδαφοκαλυπτικές αρωματικές φυτεύσεις, σε πρανή μεγάλων 

κλίσεων. Έτσι ο επισκέπτης αποκτά μία απτική εμπειρία του εδάφους που 

συμπληρώνει τις οπτικές σχέσεις σε μία ενιαία εμπειρία. 

4.1 Είδη φυτεύσεων 

Η επιλογή της φύτευσης αποδίδει επιμέρους ταυτότητες στην περιοχή μελέτης. Τα 

είδη ομαδοποιούνται ανά περιοχή, ενώ η συχνή επανάληψη δενδροστοιχιών 

συνεργάζεται με τις αστικές πτυχώσεις για την ανάδειξη προοπτικών φυγών. 

Προτιμάται η επιλογή φυλλοβόλων δέντρων που βελτιώνουν τη βιοκλιματική 

συμπεριφορά της περιοχής, με ταυτόχρονο εμπλουτισμό της αστικής εμπειρίας μέσα 

από την εποχικότητα που τα χαρακτηρίζει. Τα προτεινόμενα είδη δέντρων είναι: 

- Φτελιά (υβρίδιο Ulmus) 

Φυλλοβόλο δέντρο με πυκνό πράσινο φύλλωμα. Προτείνεται η φύτευση του 

κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. με στόχο τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου αισθητικού 

περιβάλλοντος στην είσοδο της πόλης, κοινό τόσο για τους επιβάτες των 

οχημάτων όσο και για τους πεζούς. Ως είδος η Φτελιά παρουσιάζει έντονες 

χρωματικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του χρόνου, γεγονός που εγκαθιστά 

μία νέα περιοδικότητα στο αστικό περιβάλλον.  

 



ΑΑ98765432 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» 

Με δεδομένη την ευαισθησία συγκεκριμένων ειδών Φτελιάς προτείνεται η 

εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης για την επιλογή του κατάλληλου 

είδους υβριδίου. 

- Πλάτανος (Platanus Orientalis) 

Μεγάλο μακρόβιο φυλλοβόλο δέντρο. Προτείνεται η φύτευση πλατάνων κατά 

μήκος του Μείλιχου με στόχο τη συμπλήρωση των υπαρχόντων και την 

αντικατάσταση των υπαρχόντων ευκαλύπτων. Οι πλάτανοι σχηματίζουν 

εξαιρετικό αισθητικό περιβάλλον, τόσο κατά τους θερινούς μήνες όσο και κατά 

τους χειμερινούς. 

 

- Σφένδαμος ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus) 

Μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο που συμπληρώνει αισθητικά τους πλατάνους. 

Προτείνεται η φύτευση του σε δενδροστοιχίες σε περιοχές με ανάγκες 

σκίασης. 
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- Κουκουναριά (Pinus Pinea) 

Κωνοφόρο δέντρο, χαρακτηριστικό του Μεσογειακού Τοπίου. Προτείνεται να 

αναπτυχθεί κατά μήκος της εγκάρσιας διαδρομής που συνδέει την οδό 

Θερμοπυλών με την Ανθούπολη, εκεί όπου είναι ήδη συχνή η παρουσία 

κωνοφόρων δέντρων. 

 

- Βελανιδιά (Quercus ithaburensis) 

Χαρακτηριστικό δέντρο του Ελληνικού Τοπίου. Λόγω της υψηλής συμβολικής 

του αξίας, ως δέντρο του Δία κατά τη μυθολογία, προτείνεται η φύτευση σε 

επαφή με τις εισόδους του Αρχαιολογικού Μουσείου. 
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- Ιτιά κλαίουσα (Salix × sepulcralis) 

Μεγάλο δέντρο με χαρακτηριστικό φύλλωμα που στρέφεται έντονα προς τα 

κάτω. Προτείνεται η φύτευση ενός δέντρου στο χαμηλότερο σημείο του 

πάρκου Μείλιχου για να δρα ως τοπόσημο στο ευρύτερο περιβάλλον και να 

σηματοδοτεί την παρουσία του ποταμού. 

 

- Ελιά (Olea europaea) 

Το κοινό ελαιόδεντρο. Προτείνεται ο σχηματισμός δύο μικρών ελαιώνων στην 

περιοχή μελέτης, ως μικροπεριβάλλοντα που αποκαλύπτουν την 

προγενέστερη φύση της περιοχής.  
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5. Υλοποίηση 

Στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι ο καθορισμός των αστικών προτεραιοτήτων 

για την περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου κατά τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, με 

δεδομένη την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ανάγκες της πόλης, η πρόταση οφείλει 

να διέπεται από ευελιξία στην εφαρμογή της, να προσφέρει δυνατότητες 

αναπροσαρμογών χωρίς να αναιρούνται οι βασικές επιλογές της. Για να επιτευχθεί 

αυτό επιχειρείται ο σχεδιασμός με βάση αρχές, οι οποίες δύνανται να παραμείνουν 

ενεργές και να διατηρηθούν ακόμα και σε πολύ διαφορετικές επιμέρους επιλύσεις. 

Επιχειρείται ακόμα η διάκριση των παρεμβάσεων σε ομάδες, η υλοποίηση των 

οποίων μπορεί να γίνει σταδιακά ή να επανεξεταστεί τμηματικά. 

 

 

Απαραίτητη προτεραιότητα για την υλοποίηση της μελέτης αποτελεί η 

αναπροσαρμογή του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο αδυνατεί να 

αποτελέσει υπόβαθρο ουσιαστικής ανάπλασης. Συγκεκριμένα προτείνονται οι 

ακόλουθες αλλαγές: 
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- ο ανασχεδιασμός του κόμβου της Ανθούπολης και της διασταύρωσης των 

οδών Αμερικής και Θερμοπυλών. 

- η μετατροπή της λεωφόρου Μείλιχου σε πεζόδρομο και εμφανή υδάτινη ροή. 

- η συνένωση των υπαρχόντων οικοδομικών τετραγώνων 1387, 1389, 1389α, 

1389β, 1389γ, 1389ε, 1390, 1391α, 1391β, 1411, 1411α σε ένα οικοδομικό 

τετράγωνο. 

- η συνένωση των υπαρχόντων οικοδομικών τετραγώνων 1827, 1827α, 1419 σε 

ένα οικοδομικό τετράγωνο. 

-  

Η μελέτη προβλέπει επιπλέον τη συμπύκνωση του αστικού ιστού με νέα κτίρια, σε 

θέσεις που σημειώνονται στο σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς νέων χρήσεων στην περιοχή, με στόχο τον εμπλουτισμό της αστικής 

ζωής και την περαιτέρω συνέργεια ανάμεσα στα κτίρια και τον δημόσιο χώρο.  

 

5.1 Εκτίμηση Κόστους 

 

Η υλοποίηση της πρότασης επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες παρεμβάσεων: 
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Α. Ανακατασκευή οδικού δικτύου περιοχής 

Ανασχεδιασμός της Ν.Ε.Ο., του κόμβου της Ανθούπολης και της διασταύρωσης των 

οδών Αμερικής και Θερμοπυλών, διάνοιξη νέων οδών και βελτίωση των 

υπαρχόντων. 

Εκτίμηση κόστους: 

- χωματουργικά: 40.000 ευρώ 

- ανακατασκευή οδοστρώματος: 415.000 ευρώ 

- ανακατασκευή πεζοδρομίων:  400.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 90.000 ευρώ 

- σημάνσεις: 60.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 160.000 ευρώ 

Σύνολο: 1.165.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 1.444.600 ευρώ 

(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών) 

Β. Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου και κατασκευή 

Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης 

Διάκριση περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου σε εμπρόσθια ζώνη 

φυτεύσεων και οπίσθια ζώνη εξυπηρετήσεων, κατασκευή υπόγειου χώρου 

στάθμευσης με αστική πτύχωση στην οροφή, νέα πλατεία στη συμβολή Ν.Ε.Ο. και 

οδού Αμερικής, πεζόδρομος προς Ανθούπολη με μεταλλική πεζογέφυρα. 

Εκτίμηση κόστους: 

- χωματουργικά: 50.000 ευρώ 

- νέο οδόστρωμα: 150.000 ευρώ 

- πεζόδρομοι:  90.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 80.000 ευρώ 

- μεταλλική κατασκευή: 60.000 ευρώ 
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- κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης: 2.750.000 ευρώ 

- εργασίες ανωδομής: 165.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 310.000 ευρώ 

Σύνολο: 3.655.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 4.532.200 ευρώ 

(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών) 

 

Γ. Ανέγερση κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και ανάπλαση λόφου Γεωργικής Σχολής 

Κατασκευή νέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, σύνδεση με λόφο Γεωργικής 

Σχολής μέσω μεταλλικής πεζογέφυρας, ανασχεδιασμός λόφου και περιβάλλοντος 

χώρου Γεωργικής Σχολής. Για την αποκατάσταση του κτιρίου του δενδροκομικού 

σταθμού και τη διαρρύθμιση του περιβάλλοντος χώρου προτείνεται η διεξαγωγή 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων. 

Εκτίμηση κόστους: 

- χωματουργικά: 80.000 ευρώ 

- κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης: 4.500.000 ευρώ 

- εξοπλισμός κτιρίου: 900.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 600.000 ευρώ 

- πεζόδρομοι:  90.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 80.000 ευρώ 

- μεταλλική κατασκευή: 60.000 ευρώ 

- νέο οδόστρωμα: 36.000 ευρώ 

Σύνολο: 6.346.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 7.869.040 ευρώ 

(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών και κόστος διεξαγωγής 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων) 
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Δ. Ανάπλαση περιοχής Μείλιχου 

Ανασχεδιασμός κοίτης ποταμού και παρόχθιου δημόσιου χώρου από την οδό 

Πανεπιστημίου έως τις οδούς Θερμοπυλών / Μάντζαρου, κατασκευή αστικής 

πτύχωσης με υποβάθμιση υπάρχοντος εδάφους, κατασκευή νέας πλατείας στην 

περιοχή της βίλας Φέγγου, ανασχεδιασμός της περιοχής της Ρωμαϊκής Γέφυρας με 

διεύρυνση της ανασκαφής, κατασκευή νέας πεζογέφυρας. 

Εκτίμηση κόστους: 

- εργασίες διευθέτησης ποταμού: 1.200.000 ευρώ 

- λοιπές χωματουργικές εργασίες: 90.000 ευρώ 

- κατεδαφίσεις: 90.000 ευρώ 

- πεζόδρομοι:  150.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 160.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 150.000 ευρώ 

- μεταλλική κατασκευή: 60.000 ευρώ 

Σύνολο: 1.870.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 2.318.800 ευρώ 

(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών, κόστος απαλλοτριώσεων, κόστος 

ανασκαφικών εργασιών και εργασιών υποστήριξης Ρωμαϊκής Γέφυρας) 

Ε. Ανασχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου Σχολείων Ανθούπολης 

Εκτίμηση κόστους: 

- χωματουργικά: 20.000 ευρώ 

- δάπεδα:  360.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 50.000 ευρώ 

- αθλητικές εγκαταστάσεις: 40.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 60.000 ευρώ 

Σύνολο: 530.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 657.200 ευρώ 
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(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών) 

 

Ζ. Παρεμβάσεις δυτικά της Ν.Ε.Ο. 

Κατασκευή Υπόγειου Περάσματος, ανασχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου 21ου 

Γυμνασίου και πλατείας Γέφυρας, παρεμβάσεις στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών με 

τμηματική μετατροπή σε πάρκο. Για τη μετατροπή του Ι.Π.Φ. σε εκθεσιακό κέντρο 

προτείνεται η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων. 

- χωματουργικά: 50.000 ευρώ 

- κατασκευή υπόγειου περάσματος: 180.000 ευρώ 

- πεζόδρομοι:  75.000 ευρώ 

- φυτεύσεις: 90.000 ευρώ 

- φωτισμός / Η/Μ εγκαταστάσεις: 60.000 ευρώ 

- μεταλλική κατασκευή: 40.000 ευρώ 

- κατασκευή παιδικής χαράς: 40.000 ευρώ 

- ανακατασκευή προαυλίου 21ου Γυμνασίου: 80.000 ευρώ 

Σύνολο: 615.000 ευρώ 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 762.600 ευρώ 

(δεν περιλαμβάνεται κόστος μελετών και κόστος διεξαγωγής 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων) 


