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Έργο : ‘‘Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  -  χώρου   

               πρασίνου  στον οικισμό Λουτρών του  
                       Δήμου Αλεξανδρούπολης’’ 
 

Αρ. Μελέτης : 11/2020 

 

 
 
 

Τεχνική – Αιτιολογική  Έκθεση 

 
 
1. Γενική περιγραφή έργου:  
 
Πρόκειται για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και χώρου πρασίνου στον οικισμό του Λουτρού  - 

Δήμου Αλεξανδρούπολης  :  

Η πλατεία βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού  ,  στην αρχή της παραποτάμιας οδού  και την συμβολή της  

με την μεταλλική Πεζογέφυρα .  

Η μεταλλική Πεζογέφυρα είναι στοιχείο νεότερης  αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας  και  ορίζει την πεζή 

πρόσβαση  των δυο τμημάτων του οικισμού,  που αναπτύχτηκε στις  όχθες  του χειμάρρου που τον 

διαπερνά.  

Ο χώρος της πλατείας είναι σποραδικά και άναρχα  περιτοιχισμένος με  τοιχίο σκυροδέματος  περίπου  20 

εκ πάχους και ύψους από 20 έως  100 εκ κατά περίπτωση και η υπάρχουσα πλακόστρωση  αποτελείται 

από διαδοχικές και μη αρμόνικες μεταξύ τους παρεμβάσεις.  

Η πρόσβαση  στην πλατεία δεν είναι ιδιαίτερα  διακριτή. Υπάρχουν μια ακαθόριστη  πρόσβαση από την 

κεντρική δημοτική  οδό ,  μια  από την βόρεια πλευρά της πλατειάς που διαπερνά τον χώρο πρασίνου και  

μια που βρίσκεται  ανατολικά  και περίπου στην νοητή προέκταση της Πεζογέφυρας .  

Η κύρια φύτευση της πλατείας, διακρίνεται κατά το πλείστον στο βόρειο τμήμα της και ακλουθεί την 

φιλοσοφία των άναρχων και τυχαίων παρεμβάσεων με δένδρα  διαφόρων ηλικιών και σχετικά 

παραμελημένα. 

Στο βόρειο τμήμα  υπάρχει επίσης , σαν ενδιαφέρον στοιχείο στο χώρο και η κατασκευή από  πoρόλιθο 

περιστοιχισμένη από τέσσερεις κρουνούς και  ανενεργό σιντριβάνι. 

Το νότιο τμήμα της πλατειάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ανοιχτός χώρος συνάθροισης και 

εκδηλώσεων, δίχως όμως να υποστηρίζει  τις αντίστοιχες δράσεις , με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. 

Τα στοιχεία  ενδιαφέροντος του νοτίου τμήματος , που κατά την ομολογία και των κατοίκων, είναι ο 

μεγάλος κεντρικός πλάτανος  και το μνημείο των Ηρώων, δεν χρήζουν της ανάλογης προσοχής. 
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Επίσης η σύνδεση του χώρου με τον παρακείμενο παραποτάμιο πεζόδρομο είναι ανύπαρκτη  και η συνέχεια 

της σύνδεσης των δυο τμημάτων του οικισμού, μέσο της Πεζογέφυρας  δεν είναι άμεσα διακριτή. 

 

2. Αρχιτεκτονική – Τεχνική  πρόταση :  
 
Εξετάζοντας και αναλύοντας  την υπάρχουσα κατάσταση, τόσο από άποψη δομών και κατασκευών, όσο 

και από άποψη λειτουργίας και των υπαρχόντων στοιχείων ενδιαφέροντος, καταλήγουμε στη ολική 

ανακατασκευή και ανάπλαση του χώρου , με σεβασμό προς τον υπάρχοντα τρόπο χρήσης και λειτουργίας 

και αναδεικνύοντας τα υπάρχοντα και ενδιαφέροντα στοιχεία.    

Η διαίρεση  των λειτουργιών της πλατείας σε χώρο  εκδηλώσεων και χώρο πρασίνου παραμένει.   

Δημιουργώντας μια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική γεωμετρία στον χώρο με προσβάσεις και άξονες σύνδεσης 

, αναδεικνύουμε  την λειτουργία και τα  στοιχεία ενδιαφέροντος της πλατείας και του περιβάλλοντα και 

παρακείμενου σε αυτή χώρου, διορθώνοντας τις αστοχίες και ελλείψεις της υπάρχουσας κατάστασης.  

Η αλλαγή, ο ορθολογισμός και απλοποίηση  της  αρχικής  γεωμετρίας, με όσο το δυνατό σαφέστερα 

περιγράμματα και διελεύσεις,  καθιστούν τον χώρο πιο  λειτουργικό  και αισθητικά αρτιότερο. 

Αναλυτικότερα  παρατηρούμε πως  η νέα κατασκευή και λειτουργία βασίζεται  σε τρεις  άξονες  όδευσης  

δυο κύρια τμήματα  και  ανάδειξη  τεσσάρων υπαρχόντων βασικών στοιχείων και κατασκευών. 

Οι άξονες που δημιουργούνται σηματοδοτούν την όδευση προς τα σημεία με ενδιαφέροντα υπάρχοντα 

στοιχειά. 

 Ο πρώτος άξονας ξεκινά από τη νοτιοδυτική άκρη της πλατείας, την διασχίζει και καταλήγει στη βόρεια 

πλευρά της , προσδιορίζοντας την όδευση προς  το σημείο των κρουνών – σιντριβανιού. 

 Οι δεύτερος και τρίτος άξονες, που είναι συγκλίνοντες και ξεκινούν από την νοητή κύρια πύλη εισόδου, 

σηματοδοτούν την όδευση και πρόσβαση , ο ένας στη νέα θέση του μνημείου Ηρώων, και ο άλλος στη 

νοητή  προέκταση της πεζογέφυρας, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τους χώρους χρήσης στην 

πλατεία. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω προβαίνουμε στην  ακολουθία των παρακάτω  ενεργειών και 

επεμβάσεων:  

 Καθαίρεση όλων των υπαρχόντων τοιχίων Ο.Σ. και κρασπέδων, των πεζοδρόμιων και των χώρων 

πρασίνου.  

 Πιθανή μετακίνηση στύλων οδοφωτισμού και δένδρων εάν παραστεί ανάγκη κατά την υλοποίηση . 

 Καθαίρεση όλων των υπαρχόντων πλακοστρώσεων με την υποκείμενη  σε αυτές  βάση Ο.Σ. 

 Μετακίνηση  του  μνημείου Ηρώων σε  θέση  που προκύπτει από τον νέο σχεδιασμό αναδεικνύοντας 

το ενδιαφέρον που του αναλογεί. 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Σελίδα 3 από 4 

 

 

 Διατήρηση της θέσης των κρουνών και ενεργοποίηση της λειτουργίας τους , καθώς και την λειτουργία 

του σιντριβανιού εάν είναι εφικτό, δημιουργώντας ένα χώρο ξεκούρασης και συνάντησης, με την 

κατασκευή καθιστικών  Ο.Σ. με επένδυση πέτρας και τοποθέτησης ξύλινων πάγκων και δαπεδόστρωση 

με κυβόλιθους.  

 Διατήρηση  και  εξυγίανση της υπάρχουσας δενδροφύτευσης και  φύτευση νέων δένδρων  με 

βελτίωση, προσθήκη και αναβάθμιση του χαμηλού πρασίνου. 

 Ανάδειξη  της  ύπαρξης  και  σημασίας  του κεντρικού μεγάλου  Πλάτανου (κατά παράκληση των 

κατοίκων), με την διεύρυνση του παρακειμένου σε αυτόν χώρου  και  την δημιουργία καθιστικών  Ο.Σ. 

με επένδυση πέτρας και τοποθέτησης ξύλινων πάγκων. ( έγκριση τύπου πέτρας επένδυσης  και των 

χρωμάτων ξυλείας από την επιβλέπουσα υπηρεσία) . 

 Περιτοίχιση από τοιχίο Ο.Σ. και επένδυση πετράς, του νότιου τμήματος της πλατειάς (χώρου 

εκδηλώσεων) λόγο κλιμάκωσης του εδάφους, στο νότιο, στο ανατολικό  και σε τμήμα της βόρειας 

πλευράς του, όπου  δημιουργούνται και τα καθιστικά γύρο από τον Πλάτανο. 

 Δημιουργία προσβάσεων και επικοινωνίας με τον παρακείμενο παραποτάμιο πεζόδρομο και την 

πεζογέφυρα,  μέσο κλιμάκων και ράμπας, από τον χώρο ανατολικά της πλατειάς. 

 Επέκταση του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά της πλατείας στο σύνορο με την δημοτική οδό, 

διατηρώντας το διαμορφωμένο πλάτος οδοστρώματος των  προηγούμενων Ο.Τ. παρακείμενων επί της 

οδού. 

 Κατασκευάζονται δυο  πέργκολες Ο.Σ. με επένδυση πέτρας και χρήση μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων 

με υποκείμενα καθιστικά , που θα πλαισιώνουν τον χώρο εκδηλώσεων, και  κατασκευή πέργκολας Ο.Σ. 

με επένδυση πέτρας και χρήση μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων, που  θα ορίζει και θα κάνει πιο 

διακριτή την κύρια είσοδο στο χώρο της πλατείας και την απαρχή της οδεύσεων προς τα σημεία  πεζής 

σύνδεσης με τον οικισμό της αντίπερα όχθης του ποταμού και προς το  μνημείο  Ηρώων. 

 Δημιουργία σύνθεσης, πολυγωνικών εξεδρών - καθιστικών από Ο.Σ. και κάλυψη deck, με κλιμάκωση 

ύψους ανά 25-30 εκ. στο βορειοανατολικό τμήμα. 

 Δημιουργούνται  ράμπες προσβασιμότητας στην πλατεία, για όλους τους  χρήστες. 

 Επίστρωση δαπέδων και χαρακτηρισμός των λειτουργιών των χώρων με διαφορετικά υλικά , ώστε να 

γίνεται διακριτή και εμφανής η λειτουργία και η χρήση χώρων. Έτσι λοιπόν οι άξονες πρόσβασης 

οριοθετούνται με λωρίδες μαρμάρου και ενδιάμεση στρώση από πλάκες μαρμάρου – γρανίτη – πέτρας. 

( έγκριση του σχεδίου και των χρωμάτων από την επιβλέπουσα υπηρεσία)  

 Στα σημεία τομής των αξόνων τοποθετείται δάπεδο από κυβόλιθους , ώστε να σηματοδοτούν και την 

αλλαγή οδεύσεων και κατευθύνσεων. Η υπόλοιπη δαπεδόστρωση γίνεται επίσης με πλάκες μαρμάρου 

η γρανίτη διαφόρων αποχρώσεων,   δημιουργώντας  πολυγωνικά σχήματα, με πλευρές παράλληλες 
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προς τους άξονες και τα όρια της  πλατείας. Περιμετρικά της πλατείας επίστρωση του χώρου με πλάκες 

πεζοδρομίου . ( έγκριση του σχεδίου και των χρωμάτων από την επιβλέπουσα υπηρεσία)  

 Ο κύριος φωτισμός της πλατείας  θα αποτελείται από επιστήλια μονόφωνα, τοποθετημένα περιμετρικά 

του χώρου εκδηλώσεων και σε εμφανή σημεία του χώρου πρασίνου. Θα  εγκατασταθεί επίσης χαμηλός 

φωτισμός στα παρτέρια. Κατά μήκος των αξόνων θα τοποθετηθούν φωτιστικά δαπέδου οριζόντιας 

δέσμης, ώστε να προσδιορίζονται και να είναι αναγνωρίσιμοι την νύκτα. Επίσης  θα φωτιστούν και τα 

υπάρχοντα μεγάλα δένδρα και το μνημείο Ηρώων με προβολείς δέσμης. ( έγκριση του σχεδίου και των 

χρωμάτων από την επιβλέπουσα υπηρεσία) . 

 Για την ηλεκτροδότηση του φωτισμού, την άρδευση και την ύδρευση θα κατασκευαστούν νέες υπόγειες 

εγκαταστάσεις. 

Η  ολοκλήρωση λοιπόν όλων αυτών κατασκευών  των ενεργειών και επεμβάσεων, έχει σαν τελικό στόχο 

την αισθητικά, λειτουργικά και τεχνικά, αρτιότερη παρουσία της παρέμβασης στο χώρο.  
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