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ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ»  

ΚΑΕ: 30.7333.06 

Αριθμός μελέτης:  148 /2020 

CPV: 45233125-1 (κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο Δήμος Κομοτηνής προτίθεται να αναβαθμίσει αισθητικά κυκλοφοριακές 

νησίδες/κυκλοφορικακούς κόμβους σε διάφορα σημεία της πόλης.  

Πιο συγκεκριμένα προγραμματίζει παρεμβάσεις στις κεντρικές νησίδες των ακόλουθων 

κόμβων: 

Α. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, Ξάνθης, 

Πλάτωνος, του δρόμου έμπροσθεν του ΟΑΕΔ και της αδιεξόδου που κατευθύνεται στην 

είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου. 

Β. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, Βιστωνίδας και Κων/νου 

Αντωνιάδη. 

Γ. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού και Μάνου Χατζηδάκη. 

Δ. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και 

Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

Ε. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 

 

 
Θέσεις των κόμβων στον αστικό ιστό της πόλης Κομοτηνής 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του κάθε κόμβου, εντοπίζονται 

ενδεχόμενα προβλήματα και διατυπώνονται οι προτάσεις διαμόρφωσης των κεντρικών 

νησίδων. 
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Α. Χαρακτηριστικά κόμβου ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, 

Ρωσίδη, Ξάνθης, Πλάτωνος, του δρόμο έμπροσθεν του ΟΑΕΔ και της αδιεξόδου που 

κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου 

 

 Ο κόμβος βρίσκεται ΒΔ στις παρυφές του αστικού ιστού της πόλης, στη συμβολή των 

οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, Ξάνθης, Πλάτωνος, του δρόμο έμπροσθεν του ΟΑΕΔ 

και της αδιεξόδου που κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου.  Γύρω από τον 

κόμβο αναπτύσσονται περιοχές αμιγούς κατοικίας. Σε άμεση γειτνίαση με τον κόμβο 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, το Πανθρακικό Στάδιο, το 1ο ΓΕΛ και το 2ο ΕΠΑΛ. 

Λόγω των διαφορετικών χρήσεων που συγκεντρώνονται σε μικρή ακτίνα γύρω από τον κόμβο 

μεταβάλλεται διαρκώς ο κυκλοφοριακός φόρτος τόσο των οδών όσο και του κόμβου. Το 

φαινόμενο αυτό εντείνεται ακόμα περισσότερο αφού οι δρόμοι Γεωργίου Παπανδρέου και 

Ξάνθης χρησιμεύουν ως παρακαμπτήριες οδοί και συνδέουν τα διάφορα τμήματα της πόλης 

μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη κίνηση τις 

πρωινές και μεσημεριανές ώρες, των εργάσιμων ημερών. Ωστόσο αρκετά μεγάλη κίνηση 

υπάρχει και τις απογευματινές και βραδινές ώρες αφού το Πανθρακικό Στάδιο δέχεται 

πολλούς τοπικούς επισκέπτες ενώ ο ΟΑΕΔ συνεχίζει τη λειτουργία του. Επίσης κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ενώ αναστέλλονται οι λειτουργίες του 1ου ΓΕΛ, του 2ου ΕΠΑΛ, η κίνηση 

συνεχίζει να είναι αυξημένη αφού οι δρόμοι Γεωργίου Παπανδρέου και Ξάνθης αποκτούν 

πλέον έναν «υπερτοπικό» χαρακτήρα καθώς δέχονται αρκετά μεγάλο αριθμό ξένων 

οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και κατευθύνονται 

προς τους τουριστικούς προορισμούς τους, χωρίς να διαπερνούν από το κέντρο της πόλης.  

 

 

Άποψη κόμβου 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  Γεωργίου Παπανδρέου 

 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το πεζοδρόμιο μεταξύ των οδών Γεωργίου 

Παπανδρέου και Πλάτωνος 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Πλάτωνος 

 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από την αδιέξοδο που κατευθύνεται στην είσοδο του 

Πανθρακικού Σταδίου 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από την αδιέξοδο που κατευθύνεται στην είσοδο του 

Πανθρακικού Σταδίου – οχήματα και κάδοι απορριμμάτων εμποδίζουν την ορατότητα 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το δρόμο έμπροσθεν του ΟΑΕΔ – οχήματα εμποδίζουν 

την ορατότητα 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Ξάνθης  

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το πεζοδρόμιο μεταξύ των οδών Ξάνθης και Ρωσίδη  

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Ρωσίδη 
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Περιγραφή κόμβου 

Πρόκειται για έναν ισόπεδο αστικό κόμβο κυκλικής κίνησης  με 6 σκέλη κόμβου με 

διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις μόνο επί της οδού Ξάνθης, ποδηλατόδρομο στο σκέλος 

εξόδου επί της οδού Γ. Παπανδρέου, κεντρική νησίδα και δακτύλιο κυκλοφορίας.  

Χρήστες του κόμβου είναι πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα όλων των κατηγοριών.  

Η κεντρική νησίδα του κόμβου έχει κυκλικό σχήμα, είναι υπερυψωμένη κατά 0,15μ, έχει 

διάμετρο 30,00μ και αποτελείται από κυκλική ζώνη πρασίνου και περιμετρικό πεζοδρόμιο 

πλάτους 1,30μ. Εντός της ζώνης πρασίνου υπάρχει κυπαρίσσια και μία λεύκα.   

Η ανάπτυξη των σκελών του κόμβου γίνεται ως εξής: 

- Δύο (2) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης και διαθέτουν δύο λωρίδες εισόδου 

και δύο λωρίδες εξόδου που χωρίζονται με  κατευθυντήρια διαχωριστική νησίδα πρασίνου 

μεταξύ τους. Πρόκειται για τους δρόμους Γεωργίου Παπανδρέου και Ξάνθης.  

- Τρία (3) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα 

εξόδου. Πρόκειται για τους δρόμους Ρωσίδη, Πλάτωνος και το δρόμο έμπροσθεν του ΟΑΕΔ.  

- Ένα (1) σκέλος του κόμβου καταλήγει σε αδιέξοδο. Πρόκειται για το δρόμο που 

κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου.  

 

Ο δακτύλιος κυκλοφορίας έχει πλάτος που κυμαίνεται από 10,40μ έως 11,00μ.  

Στον δακτύλιος κυκλοφορίας εισέρχονται οχήματα όλων των κατηγοριών: 

1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα. 

2 Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και 

σχάρα, h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h < 1,30m επάνω από τον τρίτο 

άξονα. 

3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα, h > 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό 

ύψος < 2,70m 

4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα h < 1,30μ επάνω από τον πρώτο άξονα και h > 1,30m 

επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων).  

5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h > 2,70m με 2 ή 3 άξονες και 

μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 

6 Μεγάλα φορτηγά HGVs , συνολικού ύψους h > 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.  

  

Ποδηλατόδρομος υπάρχει μόνο στο σκέλος εξόδου της οδου Γ. Παπανδρέου, βρίσκεται 

στηνξ στάθμη του πεζοδρομίου και έχει πλάτος 2,20 μ.  

Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλα τα σκέλη του κόμβου και στην κεντρική νησίδα.  

Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι: 

οδός Κλάδος εισόδου Κλάδος εξόδου 

Γεωργίου Παπανδρέου 4,70 5,70 με ποδηλατόδρομο 
2,50 καθαρό 

Ρωσίδη 3,30 3,90 
Ξάνθης 3,40 (1,80 καθαρό) 3,25 (1,80 καθαρό) 

Πλάτωνος 1,80 3,40 αδιαμόρφωτο 
Πανθρακικού 1,50 1,45 
ΟΑΕΔ 1,35 1,75 

 

- επί της κεντρικής νησίδας του κόμβου: 1,30μ 
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Διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις υπάρχουν μόνο επί της οδού Ξάνθης. Ωστόσο αυτές 

κρίνονται ακατάλληλες αφού δεν είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ.  

Ράμπες ΑΜΕΑ δεν υπάρχουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Πεζοδιάβαση επί της οδού Ξάνθης 

 

Ποδηλατόδρομος υπάρχει στην οδού Γεωργίου Παπανδρέου  μόνο επί της λωρίδας εξόδου 

στο επίπεδο του πεζοδρομίου. 

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων γίνεται μόνο με ρυθμιστικές πινακίδες αφού 

φωτεινοί σηματοδότες δεν υπάρχουν. 

Στύλοι φωτισμού υπάρχουν επί της διαχωριστικής νησίδας που χωρίς τα ρεύματα ανόδου 

και καθόδου των οδών Γεωργίου Παπανδρεόυ και Ξάνθης μεταξύ τους καθώς και στα 

περιμετρικά πεζοδρόμια του κόμβου.  

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:  

- Στον δακτύλιο κυκλοφορίας σταθμεύουν συχνά οχήματα όπως υπεραστικά λεωφορεία, 

φορτηγά και ΙΧ που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Στις κορυφές των σκελών του κόμβου συχνά υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Η ανάπτυξη των δένδρων εντός της κεντρικής νησίδας του κόμβου εμποδίζει μερικώς την 

ορατότητα των οδηγών. 

- Δεν υπάρχουν επαρκείς διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις και αυτές που υφίστανται 

κρίνονται ακατάλληλες για ΑΜΕΑ. 

- Δεν υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ. 

- Στύλοι της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του οδοφωτισμού εμποδίζουν σε αρκετές περιπτώσεις  την 

κίνηση των πεζών 
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Β. Χαρακτηριστικά κόμβου στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, 

Βιστωνίδας και Κων/νου Αντωνιάδη 

 

 Ο κόμβος βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της πόλης σε περιοχή αμιγούς κατοικίας στη 

συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, Βιστωνίδας και Κων/νου Αντωνιάδη 

Πρόκειται για μία συνοικιακή γειτονιά και σε πολύ μικρή απόσταση από τον κόμβο υπάρχει 

χώρος πρασίνου (προς μελλοντική διαμόρφωση). Επίσης επισημαίνεται ότι στον κόμβο 

υφίσταται γυμναστήριο εν λειτουργία.  Ο κόμβος λόγω της θέσης του στον αστικό ιστό της 

πόλης ναι μεν συγκεντρώνει χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο ωστόσο παρατηρούνται πολλά 

οχήματα όπως ΙΧ, φορτηγά και ρυμουλκούμενα που σταθμεύουν στον δακτύλιο. 

 

 

Άποψη κόμβου 

 

  

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  Κυκλάδων – στο ισόγειο 

της οικοδομή υφίσταται γυμναστήριο εν λειτουργία και τα οχήματα των αθλουμένων 

εμποδίζουν την ορατότητα; 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  Ζαχαρίου Μαρίνου 

 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Βιστωνίδας – οχήματα 

σταθμεύουν εμποδίζουν την ορατότητα  

 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  Κωνσταντίνου Αντωνιάδη 

 

Περιγραφή κόμβου 

Πρόκειται για έναν ισόπεδο αστικό κόμβο κυκλικής κίνησης με 4 σκέλη κόμβου, κεντρική 

νησίδα και δακτύλιο κυκλοφορίας.  Στα πεζοδρόμια πέριξ  του κόμβου υπάρχουν ράμπες 

ΑΜΕΑ αλλά δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις,  

Χρήστες του κόμβου είναι πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα όλων των κατηγοριών.  

Η κεντρική νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα με το σχέδιο 

πόλης. Η νησίδα έχει κυκλικό σχήμα, είναι υπερυψωμένη κατά 0,15μ, και αποτελείται από 

κυκλική ζώνη πρασίνου και έχει περιμετρικό πεζοδρόμιο πλάτους 2,10μ. Εντός της ζώνης 
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πρασίνου υπάρχει γκαζόν και σύστημα άρδευσης ενώ στο πεζοδρόμιο υπάρχουν οκτώ (8) 

στύλοι φωτισμού. 

Τα σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα 

εξόδου. 

Ο δακτύλιος κυκλοφορίας έχει πλάτος που κυμαίνεται από 10,90μ έως 11,00μ.  

Στον δακτύλιος κυκλοφορίας εισέρχονται οχήματα όλων των κατηγοριών: 

1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα.  

2 Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και 

σχάρα, h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h < 1,30m επάνω από τον τρίτο 

άξονα. 

3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα, h > 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό 

ύψος < 2,70m 

4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα h < 1,30μ επάνω από τον πρώτο άξονα και h > 1,30m 

επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων). 

5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h > 2,70m με 2 ή 3 άξονες και 

μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 

6 Μεγάλα φορτηγά HGVs , συνολικού ύψους h > 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.  

 

Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλα τα σκέλη του κόμβου και στην κεντρική νησίδα του κόμβου.  

Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι: 

οδός Κλάδος εισόδου Κλάδος εξόδου 

Κυκλάδων 1,75 1,75 

Σαχαρίου Μαρίνου 9,80 και 1,50 1,80 

Βιστωνίδας 1,75 1,75 

Κων/νου Αντωνιάδη 1,75 1,75 

 

- επί της κεντρικής νησίδας του κόμβου: 2,10μ 

 

Διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις δεν υπάρχουν. 

Ράμπες ΑΜΕΑ υπάρχουν στα πέριξ πεζοδρόμια του κόμβου  ωστόσο πολλές από αυτές δεν 

βρίσκονται στα σωστά σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 
Ράμπα στον δακτύλιο του κόμβου                                    Ράμπα μπροστά στο γυμναστήριο 
 

Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν. 
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Η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων γίνεται μόνο με ρυθμιστικές πινακίδες αφού 

φωτεινοί σηματοδότες δεν υπάρχουν. 

Στύλοι φωτισμού υπάρχουν μόνο στην κεντρική νησίδα του κόμβου. 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 

- Στον δακτύλιο κυκλοφορίας σταθμεύουν συχνά οχήματα που εμποδίζουν την ορατότητα.  

Πρόκειται κυρίως για ΙΧ αθλουμένων του γυμναστηρίου , φορτηγά και ρυμουλκούμενα. 

- Στις κορυφές των σκελών του κόμβου συχνά υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις και πολλές από τις ράμπες ΑΜΕΑ κρίνονται 

ακατάλληλες αφού δεν βρίσκονται στα σωστά σημεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

 

Γ. Χαρακτηριστικά κόμβου στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού και 

Μάνου Χατζηδάκη 

 

 Ο κόμβος βρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας στη συμβολή των οδών 29ου 

Συντάγματος Πεζικού και Μάνου Χατζηδάκη. Πρόκειται για συνοικιακή γειτονιά και σε πολύ 

μικρή απόσταση από τον κόμβο βρίσκονται το Μουσικό Σχολείο, το 10ο Δημοτικό Σχολείο και 

το 10ο Νηπιαγωγείο.  Λόγω της θέσης του ο κόμβος συγκεντρώνει χαμηλό κυκλοφοριακό  

φόρτο. 

 

 

Άποψη κόμβου 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  29ου Συντάγματος 

Πεζικού 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού 29ου Συντάγματος 

Πεζικού 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού  Μάνου Χατζηδάκη 

 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Μάνου Χατζηδάκη 
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Περιγραφή κόμβου 

Πρόκειται για έναν ισόπεδο αστικό κόμβο κυκλικής κίνησης  με 4 σκέλη κόμβου χωρίς 

διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις, κεντρική νησίδα και δακτύλιο κυκλοφορίας.   

Χρήστες του κόμβου είναι πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών. 

Η κεντρική νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα με το σχέδιο 

πόλης. Η νησίδα είναι υπερυψωμένη κατά 0,15μ, και σχηματίζει οκτάγωνο. Αποτελείται από 

οκταγωνική ζώνη πρασίνου και περιμετρικό πεζοδρόμιο πλάτους 1,70μ. Εντός της ζώνης 

πρασίνου υπάρχει μόνο γκαζόν και ένας στύλος φωτισμού.  

Τα σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα 

εξόδου. 

Ο δακτύλιος κυκλοφορίας έχει πλάτος που κυμαίνεται από 8,60μ έως 8,75μ.  

Στον δακτύλιος κυκλοφορίας εισέρχονται οχήματα  των κάτωθι κατηγοριών: 

1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα.  

2 Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και 

σχάρα, h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h < 1,30m επάνω από τον τρίτο 

άξονα. 

3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα, h > 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό 

ύψος < 2,70m 

4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα h < 1,30μ επάνω από τον πρώτο άξονα και h > 1,30m 

επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων). 

5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h > 2,70m με 2 ή 3 άξονες και 

μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 

 

Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλα τα σκέλη του κόμβου και στην κεντρική νησίδα του κόμβου.  

Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι: 

οδός Κλάδος εισόδου Κλάδος εξόδου 

29ου Συντάγματος Πεζικού  

(Μουσικό Σχολείο προς 

κόμβο) 

1,80 1,50 

29ου Συντάγματος Πεζικού 

(Κέντρο πόλης προς κόμβο) 

1,60 1,75 

Μάνου Χατζηδάκη (10ο 

Δημοτικό Σχολείο προς 

κόμβο) 

1,60 1,75 

Μάνου Χατζηδάκη 

(Κοσμόπολης προς κόμβο) 

1,75 1,65 

 

- επί της κεντρικής νησίδας του κόμβου: 1,70μ 

 

Διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις δεν υπάρχουν. 

Ράμπες ΑΜΕΑ υπάρχει μόνο επί της οδού Μάνου Χατζηδάκη. 
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Ράμπα ΑΜΕΑ                                                                      Ράμπα οχημάτων στη διασταύρωση του κόμβου 

 

Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν. 

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων γίνεται μόνο με ρυθμιστικές πινακίδες αφού 

φωτεινοί σηματοδότες δεν υπάρχουν. 

Στύλοι φωτισμού υπάρχουν στα πεζοδρόμια της οδού 29ου Συντάγματος Πεζικού και επίς 

της κεντρικής νησίδας του κόμβου. 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:  

- Στον δακτύλιο κυκλοφορίας  υπάρχουν ράμπες αυτοκινήτων προκειμένου να εξέλθουν τα 

ΙΧ από Pilotes και αύλειους χώρους ιδιοκτησιών.  

- Στις κορυφές των σκελών του κόμβου συχνά υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις.  

- Δεν υπάρχουν επαρκείς ράμπες ΑΜΕΑ και αυτή που υφίσταται κρίνεται ακατάλληλη. 
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Δ. Χαρακτηριστικά κόμβου στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου 

Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Καραμανλή 

 

 Ο κόμβος βρίσκεται ΒΔ στις παρυφές του αστικού ιστού της πόλης στη συμβολή των 

οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επειδή οι 

δρόμοι Γεωργίου Παπανδρέου και Ξάνθης αποτελούν παρακαμπτήριες οδοί και συνδέουν τα 

διάφορα τμήματα της πόλης μεταξύ τους παρατηρείται αυξημένη κίνηση στον κόμβο κατά 

τις ώρες αιχμής των εργάσιμων ημερών. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες όταν αναπτύσσονται μεγάλες ροές ξένων οχημάτων που εισέρχονται 

στη χώρα από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και κατευθύνονται προς τους τουριστικούς 

προορισμούς τους.  

 

 

Άποψη κόμβου 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Κωνσταντίνου 

Καραμανλή προς ΟΑΕΔ 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Ευξείνου Πόντου 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Γεωργίου  Παπανδρέου 

από τον ΟΑΕΔ 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Ευξείνου Πόντου 
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Περιγραφή κόμβου 

Πρόκειται για ένα κομβίδιο κυκλικής κίνησης με τέσσερα σκέλη κόμβου χωρίς 

διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις, κεντρική νησίδα και δακτύλιο κυκλοφορίας.  

Χρήστες του κόμβου είναι πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα όλων των κατηγοριών.  

 

Η κεντρική νησίδα είναι υπερυψωμένη κατά 0,15μ, και αποτελείται από κυκλική ζώνη 

πρασίνου διαμέτρου 1,40 μ. Εντός της ζώνης πρασίνου υπάρχει γκαζόν και ένας (1) στύλος 

φωτισμού. 

   Άποψη κεντρικής νησίδας 

Η ανάπτυξη των σκελών του κόμβου γίνεται ως εξής: 

- Δύο (2) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης και διαθέτουν δύο λωρίδες εισόδου 

και δύο λωρίδες εξόδου που χωρίζονται με  κατευθυντήρια διαχωριστική νησίδα πρασίνου 

μεταξύ τους.  

- Δύο (2) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα 

εξόδου. 

 

Ο δακτύλιος κυκλοφορίας έχει πλάτος που κυμαίνεται από 10,40μ έως 11,00μ.  

Στον δακτύλιος κυκλοφορίας εισέρχονται οχήματα όλων των κατηγοριών: 

1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα.  

2 Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και 

σχάρα, h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h < 1,30m επάνω από τον τρίτο 

άξονα. 

3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα, h > 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό 

ύψος < 2,70m 

4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα h < 1,30μ επάνω από τον πρώτο άξονα και h > 1,30m 

επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων).  

5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h > 2,70m με 2 ή 3 άξονες και 

μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 

6 Μεγάλα φορτηγά HGVs , συνολικού ύψους h > 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.  

 

Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλα τα σκέλη του κόμβου.  
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Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι: 
οδός Κλάδος εισόδου Κλάδος εξόδου 
Ευξείνου Πόντου (Γήπεδο 
ποδοσφαίρου προς κόμβο) 

0,95 2,90 

Γεωργίου Παπανδρέου 5,60 με ποδηλατόδρομο και 
2,60 καθαρό πεζοδρόμιο 

2,10 

Κωνσταντίνου Καραμανλή 2,40 2,55 
Ευξείνου Πόντου (περιφέρεια 
πόλης προς κόμβο) 

0,95 0,95 

 

Διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις δεν  υπάρχουν. 

Ράμπες ΑΜΕΑ δεν υπάρχουν. 

Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχου.  Πιο συγκεκριμένα ο ποδηλατόδρομος επί της οδού 

Γ.Παπανδρέου έχει μετατραπεί σε «ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και σε «ιδιωτικό χώρο 

πρασίνου». 

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων γίνεται μόνο με ρυθμιστικές πινακίδες αφού 

φωτεινοί σηματοδότες δεν υπάρχουν. 

 

Στύλοι φωτισμού υπάρχουν επί της διαχωριστικής νησίδας που χωρίς τα ρεύματα ανόδου 

και καθόδου των οδών Γεωργίου Παπανδρεόυ και Κωνσταντίνου Καραμανλή μεταξύ τους.  

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:  

- Στις κορυφές των σκελών του κόμβου συχνά υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις.  

- Δεν υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ. 

- Ο ποδηλατόδρομος επί της οδού Γ.Παπανδρέου έχει μετατραπεί σε «ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης και σε  «ιδιωτικό χώρο πρασίνου». 
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Ε. Χαρακτηριστικά κόμβου στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και 

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού  

 

Ο κόμβος βρίσκεται ΒΔ στις παρυφές του αστικού ιστού της πόλης στη  συμβολή των οδών 

Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Επειδή οι δρόμοι Γεωργίου 

Παπανδρέου και Ξάνθης αποτελούν παρακαμπτήριες οδοί και συνδέουν τα διάφορα 

τμήματα της πόλης μεταξύ τους παρατηρείται αυξημένη κίνηση στον κόμβο κατά τις ώρες 

αιχμής των εργάσιμων ημερών. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και  κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες όταν αναπτύσσονται μεγάλες ροές ξένων οχημάτων που εισέρχονται στη χώρα από τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και κατευθύνονται προς τους τουριστικούς προορισμούς τους.  

 

 

Άποψη κόμβου 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Γεωργίου Παπανδρέου  

προς τον ΟΑΕΔ 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Κοσμά του Αιτωλού 
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Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 

από τον ΟΑΕΔ 

 

Άποψη κεντρικής νησίδας κόμβου από το σκέλος εισόδου της οδού Κοσμά του Αιτωλού 
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Περιγραφή κόμβου 

Πρόκειται για ένα κομβίδιο κυκλικής κίνησης με τέσσερα σκέλη κόμβου χωρίς 

πεζοδιαβάσεις, κεντρική νησίδα και δακτύλιο κυκλοφορίας.  

Χρήστες του κόμβου είναι πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα όλων των κατηγοριών.  

 

Η κεντρική νησίδα είναι υπερυψωμένη κατά 0,15μ, και αποτελείται από κυκλική ζώνη 

πρασίνου διαμέτρου 1,40 μ. Εντός της ζώνης πρασίνου υπάρχει γκαζόν και ένας (1) στύλος 

φωτισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                       ‘Αποψη κεντρικής νησίδας 

 

Η ανάπτυξη των σκελών του κόμβου γίνεται ως εξής: 

- Δύο (2) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης και διαθέτουν δύο λωρίδες εισόδου 

και δύο λωρίδες εξόδου που χωρίζονται με  κατευθυντήρια διαχωριστική νησίδα πρασίνου 

μεταξύ τους.  

- Δύο (2) σκέλη του κόμβου είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα 

εξόδου. 

 

Ο δακτύλιος κυκλοφορίας έχει πλάτος που κυμαίνεται από 10,40μ έως 11,00μ.  

 Στον δακτύλιος κυκλοφορίας εισέρχονται οχήματα όλων των κατηγοριών: 

1 Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα.  

2 Επιβατικά (Ι.Χ.) ίδιας χρήσης περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer  και 

σχάρα, h < 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή h < 1,30m επάνω από τον τρίτο 

άξονα. 

3 Ελαφρά εμπορικά οχήματα, h > 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό 

ύψος < 2,70m 

4 Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα h < 1,30μ επάνω από τον πρώτο άξονα και h > 1, 30m 

επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων).  

5 Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά, συνολικού ύψους h > 2,70m με 2 ή 3 άξονες και 

μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 

6 Μεγάλα φορτηγά HGVs , συνολικού ύψους h > 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.  
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Πεζοδρόμια υπάρχουν σε όλα τα σκέλη του κόμβου.  

Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι: 

οδός Κλάδος εισόδου Κλάδος εξόδου 

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: 2,90 5,75 

Γεωργίου Παπανδρέου 

(Κοσμόπολης προς Μοσυνούπολη) 

5,55 με ποδηλατόδρομο 

και 2,45 καθαρό 

πεζοδρόμιο 

2,10 

Γεωργίου Παπανδρέου 

(Μοσυνούπολη προς Κοσμόπολη) 

3,50 5,55 με ποδηλατόδρομο 

και 2,45 καθαρό 

πεζοδρόμιο 

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: 2,10 2,10 

 

Διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις δεν  υπάρχουν. 

Ράμπες ΑΜΕΑ δεν υπάρχουν. 

Ποδηλατόδρομος υπάρχει επί της οδού Γ.Παπανδρεόυ στο σκέλος του δρόμου που οδηγεί 

προς την Μοσυνούπολη. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο σκέλος του δρόμου που οδηγεί από 

τον κόμβο προς την Μοσυνούπολη ο ποδηλατόδρομος έχει μετατραπεί σε «ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης» και σε «ιδιωτικό χώρο πρασίνου».  

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων γίνεται μόνο με ρυθμιστικές πινακίδες αφού 

φωτεινοί σηματοδότες δεν υπάρχουν. 

Στύλοι φωτισμού υπάρχουν επί της διαχωριστικής νησίδας που χωρίς τα ρεύματα ανόδου 

και καθόδου της οδού Γεωργίου Παπανδρεόυ μεταξύ τους.  

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:  

- Στις κορυφές των σκελών του κόμβου συχνά υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 

- Δεν υπάρχουν διαγραμμισμένες πεζοδιαβάσεις.  

- Δεν υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ. 

- Τμήμα του Ποδηλατόδρομου που υπάρχει επί της οδού Γ.Παπανδρεόυ στο σκέλος του 

δρόμου το οποίο οδηγεί από τον κόμβο προς την Μοσυνούπολη έχει μετατραπεί σε «ιδιωτικό 

χώρο στάθμευσης» και σε «ιδιωτικό χώρο πρασίνου».  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ: 

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο ανασχεδιασμός των «κόμβων – κεντρικών νησίδων 

κόμβων» που περιεγράφηκαν παραπάνω με σκοπό: 

- την αισθητική τους αναβάθμιση, 

- την αναβάθμιση της γενικής εικόνας των περιοχών όπου είναι ενταγμένες και 

- να παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες των κόμβων  

 

Παράλληλα, επιδιώκεται οι κεντρικές νησίδες να αποτελέσουν σημεία αναφοράς 

στον ευρύτερο χώρο παρέχοντας ταυτοχρόνως την απαιτούμενη ασφάλεια όσων διέρχονται 

από τον κόμβο. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «τοπιοτεχνία» των νησίδων 

διότι αυτή συντελεί άμεσα στην γενικότερη ασφάλεια του κόμβου. Τα διάφορα στοιχεία 

διαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας του κόμβου αποτελούν σημεία εστίασης που πρέπει να 

ενθαρρύνουν την κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες και να αποθαρρύνουν τους πεζούς να 

διασχίζουν την κεντρική νησίδα. 

Για κάθε νησίδα κόμβου επιλέγονται τα κατάλληλα στοιχεία διαμόρφωσης έτσι ώστε 

να  εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον στο οποίο είναι χωροθετημένη.  

Στοιχεία διαμόρφωσης αποτελούν: 

- τα υλικά επίστρωσης  
- οι μικροκατασκευές όπως βάθρα, βάσεις, πεζούλια κλπ.  
- οι κατασκευές όπως σιντριβάνια, πέργκολες κλπ.  
- το γλυπτό ή σύμπλεγμα από διάφορα υλικά (γυαλί, μέταλλο, μάρμαρο, ξύλο) 
- η φυτοτεχνία με γκαζόν, λουλούδια, θάμνους και δένδρα 
- οι στύλοι φωτισμού 

 

Για την ασφάλεια των οδηγών ορίζονται σε κάθε νησίδα δύο ζώνες παρέμβασης που 

χρίζουν διαφορετικής αντιμετώπισης: 

- Ο εξωτερικός δακτύλιος πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ όπου προσμετράτε το 

πλάτος του περιμετρικού πεζοδρομίου της νησίδας.  

Στη ζώνη αυτή προτείνονται διαμορφώσεις που περιορίζονται στο έδαφος ώστε 

να μην υπάρχουν εμπόδια στο οπτικό πεδίο των οδηγών που βρίσκονται μέσα 

στον δακτύλιο του κόμβου.  

Οι διαμορφώσεις επιτυγχάνονται με την εναλλαγή των υλικών επίστρωσης και 

με το γκαζόν.  

 

- Ο εσωτερικός κύκλος όπου προτείνονται χαμηλές διαμορφώσεις με θάμνους και 

φυτά αλλά και κατασκευές και δένδρα που αναπτύσσονται σε ύψος.  

Πιο συγκεκριμένα για τις κατασκευές και τα ψηλά δένδρα επιλέγονται 

συγκεκριμένα σημεία προς το κέντρο του εσωτερικού κύκλου ενώ οι θάμνοι και 

τα φυτά τοποθετούνται προς την περίμετρο του εσωτερικού κύκλου, κοντά στον 

εξωτερικό δακτύλιο κατά τρόπο που να μην εμποδίζουν την ορατότητα των 

οδηγών. 
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Στην ακόλουθη εικόνα απεικονίζονται οι δύο ζώνες παρέμβασης της κεντρικής νησίδας του 

κόμβου: 

 

Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές σχεδιασμού προτείνονται οι ακόλουθες 

παρεμβάσεις: 

 

Α. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, 

Ξάνθης, Πλάτωνος, του δρόμου έμπροσθεν του ΟΑΕΔ και της αδιεξόδου που 

κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου 

Λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου κόμβου δεν προτείνεται μόνο η 

αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας αλλά ο γενικότερος εξωραϊσμός του κόμβου.  

Έτσι λοιπόν προτείνεται: 

- η εκ νέου οριοθέτηση του δακτυλίου κυκλοφορίας από την πλευρά του ΟΑΕΔ ώστε 

να μην σταθμεύουν οχήματα εντός του δακτυλίου 

- ο ανασχεδιασμός των πεζοδρομίων πέριξ του κόμβου με την δημιουργία περιοχών 

πρασίνου, την χωροθέτηση πεζοδιαβάσεων και την τοποθέτηση οδηγού τυφλών επί των 

πεζοδρομίων 

- η μετατροπή της οδού που οδηγεί προς το Πανθρακικό Στάδιο σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας με το οδόστρωμα να βρίσκεται στην στάθμη του πεζοδρομίου και φυσικά 

- η διαμόρφωση της κεντρικής κυκλικής νησίδας του κόμβου.  

Πιο συγκεκριμένα εντός της κυκλοφοριακής νησίδας προτείνονται αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις που περιορίζονται στο έδαφος. Εμπνευσμένα από το Πανθρακικό Στάδιο που 

γειτνιάζει άμεσα με τον κόμβο προτείνεται τμήμα της ζώνης πρασίνου να διαμορφωθεί ως 
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λωρίδες διαδρομών του στίβου. Προς το κέντρο της νησίδας προτείνεται η τοποθέτηση 

γλυπτού που εδράζει σε βάση από C 16/20 συνολικού ύψους 1,70 μ. Η βάση εξέχει από τη 

γη 1,20 μ σύμφωνα με τα σχέδια του καλλιτέχνη  και περιβάλλεται από ψηφίδα -λευκό 

μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm και γκαζόν.  

Για την κατασκευή της οδού ήπιάς κυκλοφορίας αποξηλώνεται αρχικά ο 

ασφαλτοτάπητας, οι στρώσεις οδοστρωσίας, τα πεζοδρόμια και η επίχωση κάτω από τις 

πλάκες πεζοδρομίου. Στη συνέχεια γίνεται εκσκαφή για την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων 

που εδράζει πάνω σε σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 εκ. Σε όλο το πλάτος του δρόμου (μαζί 

με τα πεζοδρόμια) στρώνεται υπόβαση πάχους ~20 εκ, μία στρώση βάσης πάχους 0,10 εκ και 

κοιτόστρωση πάχους 10 εκ. Φυσικός κυβόλιθος από γρανίτη διαστάσεων 15εκΧελευθέρου 

μήκους και πάχος 5-7 εκ στρώνεται στο τμήμα που είναι βατό από οχήματα ενώ τα 

«πεζοδρόμια» της οδού σχηματίζονται με βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου χρώματος γκρι 

που διακόπτονται από λωρίδες που σχηματίζονται με φυσικό κυβόλιθο γρανιτικό 

διαστάσεων 10Χ20 εκ και πάχος 5-7 εκ που εδράζουν σε κοιτόστρωση C12/15 πάχους 10 εκ.  

Σημειώνεται ότι οδόστρωμα και πεζοδρόμιο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των πεζοδρομίων και των 

πεζοδιαβάσεων πέριξ του κόμβου είναι: 

- Βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος γκρι. 

Τοποθετούνται ως γενική επίστρωση των πεζοδρομίων 

- Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος λευκό.  Τοποθετούνται 

σε συνδυασμό με σκυρόδεμα κατηγορίας C12-15 στις απολήξεις των κεντρικών 

νησίδων επί των οδών Ξάνθης και Γ.Παπανδρέου καθώς και στα σημεία όπου το 

νέο πεζοδρόμιο συναντά το υφιστάμενο. 

- Φυσικός κυβόλιθος από γρανίτη διαστάσεων 10Χ20 εκ και πάχος 5-7 εκ. 

Τοποθετείται στα πεζοδρόμια κατά πλάτος σε  λωρίδες με πλάτος 20 εκ ανά 

6,οο – 7,00 μ. Τοποθετείται επίσης στις περιοχές των διαβάσεων ως 

περιμετρικό περίγραμμα που ορίζει το κεκλιμένο επίπεδο της ράμπας και στις 

νησίδες των οδών Ξάνθης και Γ.Παπανδρέου.  

- Βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων ~10Χ10 εκ χρώματος γκρι. Τοποθετείται 

στο διευρυμένο  τμήμα του πεζοδρομίου όπου χωροθετείται  η ράμπα και στις  

νησίδες των οδών Ξάνθης και Γ.Παπανδρέου. 

- Βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων ~10Χ10 εκ χρώματος άσπρο και μαύρο. 

Τοποθετείται ως οριζόντια διαγράμμιση των διαβάσεων πεζών. 

- Οδηγός τυφλών λευκού χρώματος τοποθετείται σε όλα τα νέα πεζοδρόμια.  

- Ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm. Τοποθετείται σε 

επιμέρους διαμορφώσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο της πρότασης.  Τα βότσαλα 

τοποθετούνται πάνω σε γεωϋφασμα (2 στρώσεις) και περικλείονται από 

εύκαμπτους πλαστικούς οδηγούς (τύπου DECO UNI). 

- Ακανόνιστες πλάκες Ελευθερουπόλεως. Τοποθετούνται όπου κρίνεται 

απαραίτητο για την συντήρηση των υφιστάμενων επιφανειών. 

Σημειώνεται ότι στο πεζοδρόμιο μεταξύ των οδών Γ.Παπανδρέου και Πλάτωνος 

τοποθετούνται νέες βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου πάνω στην υφιστάμενη 

κοιτόστρωση! 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση της κεντρικής νησίδας είναι: 

- Tartan για τις διαδρομές του στίβου 

- εμφανές σκυρόδεμα C16/20 για την βάση  
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- Ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm.  περιμετρικά της βάσης. 

Τα βότσαλα τοποθετούνται πάνω σε γεωϋφασμα (2 στρώσεις) και περικλείονται από 

εύκαμπτους πλαστικούς οδηγούς (τύπου DECO UNI). 

- Κράσπεδα διαστάσεων 100Χ25Χ6 εκ που οριοθετούν την περιοχή φύτευσης 

- Βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος  

  γκρι. Τοποθετούνται ως γενική επίστρωση στο περιμετρικό πεζοδρόμιο 

-  γκαζόν για τις υπόλοιπες επιφάνειες 

 

 Όσον αφορά τα υφιστάμενα δένδρα προτείνεται αυτά να κλαδευτούν και κάποια να 

εκριζωθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα των οδηγών και να επιτρέπον την 

ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών (ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας 2,20 μ).  

Επιπρόσθετα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης για την άρδευση του 

πρασίνου ενώ για τον φωτισμό της κεντρικής νησίδας του κόμβου προτείνονται προβολής 

εδάφους που εστιάζουν στο βάθρο και δεν εμποδίζουν την κίνηση των οχημάτων. 

Τέλος, προτείνεται η διερεύνηση για υπογειοποίηση  των δυκτίων ΔΕΗ και ΟΤΕ και η 

μετατόπιση ορισμένων στύλων οδοφωτισμού και πινακίδων οδοσήμανσης. 

 

Β. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, Βιστωνίδας και 

Κων/νου Αντωνιάδη. 

Όπως αναφέρθηκε η νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα 

με το σχέδιο πόλης. Όμως η θέση και το μέγεθος της πλατείας την μετατρέπουν σε μία απλή 

κυκλοφοριακή νησίδα. Για το λόγο αυτό ο χώρος ανασχεδιάζεται σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις σχεδιασμού που τέθηκαν πιο πάνω.  

Για την διαμόρφωση της νησίδας επιλέγεται ένας πιο ελεύθερος τρόπος σχεδιασμού 

με καμπύλες και μικρότερους κύκλους και τοποθετείται γλυπτό στη μνήμη της αεροπορίας. 

Η βάση του μνημείου κατασκευάζεται από C16/20, έχει συνολικό ύψος 1,50 μ και 

εξέχει από τη γη 1,00 μ σύμφωνα με τα σχέδια του καλλιτέχνη.  Περιβάλλεται από φυσικό 

κυβόλιθο διαστάσεων 10Χ10 εκ και μία λωρίδα στρωμένη από ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- 

Θάσου διαστάσεων 8-16 mm. 

Εντός της ζώνης πρασίνου υπάρχουν διάφορες ζώνες στρωμένες με ψηφίδα -λευκό 

μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm και επιφάνειες από εμφανές σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20. Tο περιμετρικό πεζοδρόμιο έχει επίστρωση  βοτσαλωτές πλάκες χρώματος γκρι. 

Τέλος, αναφέρεται ότι υπάρχει φρεάτιο ύδρευση στην υφιστάμενη ζώνη πρασίνου 

της νησίδας και εύκολα θα εφαρμοστεί το δίκτυο άρδευσης.  

 

Γ. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού, Μάνου Χατζηδάκη 

Όπως αναφέρθηκε η νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα 

με το σχέδιο πόλης. Όμως η θέση και το μέγεθος της πλατείας την μετατρέπουν σε μία απλή 

κυκλοφοριακή νησίδα. Για το λόγο αυτό ο χώρος ανασχεδιάζεται σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις σχεδιασμού που τέθηκαν πιο πάνω.  

Κυρίαρχο στοιχείο στον ευρύτερο χώρο αποτελεί το Μουσικό Σχολείο το οποίο 

προσφέρει μουσικές εκδηλώσεις και πολυάριθμες δράσεις ανοιχτές προς τους κατοίκους της 
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πόλης. Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία διαμόρφωσης της νησίδας «δανείζονται» από το χώρο της 

μουσικής.  

Για την διαμόρφωση του χώρου πρασίνου της νησίδας διατηρείται το οκταγωνικό 

σχήμα μέσα στο οποίο αναπτύσσονται στο έδαφος γεωμετρικά σχήματα τα οποία 

διακοσμούνται με ψηφιδωτά δάπεδα από λευκές και μαύρες πέπλες – φυσικά πετρώματα - 

διαστάσεων 2-5 εκ περίπου. Οι πέπλες τοποθετούνται ανάλογα είτε με τσιμέντο μαύρο είτε 

με κονίαμα όπου εμπεριέχεται μαρμαρόσκονη πάνω σε υφιστάμενη βάση σκυροδέματος 

πάχους 0,10 μ σχηματίζοντας το θέμα του ψηφιδωτού δαπέδου. Θέματα αποτελούν οι 

μουσικές νότες, το μουσικό κλειδί και οι γραμμές του πενταγράμμου. 

Στο κέντρο της νησίδας προτείνεται η τοποθέτηση γλυπτού που εδράζει σε βάση από 

C16/20. Η βάση έχει συνολικό ύψος 1,70 μ και εξέχει από τη γη 1,20 μ σύμφωνα με τα σχέδια 

του καλλιτέχνη. Περιβάλλεται από ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm. 

Όσων αφορά το φωτισμό, ανάλογα με το σύμπλεγμα που θα προταθεί, θα 

παραμείνει ο κεντρικός στύλος φωτισμού ή θα απολιθωθεί και θα τοποθετηθούν νέοι στύλοι 

στο περιμετρικό πεζοδρόμιο της νησίδας.  

Επιπρόσθετα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης για την άρδευση του 

πρασίνου 

Δ. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και 

Κωνσταντίνου Καραμανλή 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρόκειται για ένα υπερυψωμένο κομβίδιο κυκλικής 

κίνησης διαμέτρου μόλις 4,10μ. Το μέγεθός του, η απουσία συστημάτων άρδευσης και το 

γεγονός ότι στο κέντρο της νησίδας υφίσταται στύλος φωτισμού , μας επιτρέπει 

περιορισμένες μόνο παρεμβάσεις. 

Προτείνεται λοιπόν η νησίδα να παραμείνει υπερυψωμένη κατά 0,15 μ και να 

επιστρωθεί με φυσικό κυβόλιθο διαστάσεων ~0,10Χ0,10 μ ο οποίος θα τοποθετηθεί κυκλικά 

γύρω από το στύλο πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,10 μ. 

 

Ε. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του 

Αιτωλού 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρόκειται για ένα υπερυψωμένο κομβίδιο κυκλικής 

κίνησης διαμέτρου μόλις 4,10μ. Το μέγεθός του, η απουσία συστημάτων άρδευσης και το 

γεγονός ότι στο κέντρο της νησίδας υφίσταται στύλος φωτισμού, μας επιτρέπει 

περιορισμένες μόνο παρεμβάσεις. 

Προτείνεται λοιπόν η νησίδα να παραμείνει υπερυψωμένη κατά 0,15 μ και να 

επιστρωθεί με φυσικό κυβόλιθο διαστάσεων ~0,10Χ0,10 μ ο οποίος θα τοποθετηθεί κυκλικά 

γύρω από το στύλο πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,10 μ.  

 

 

 

 



 
32 

 

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 

Για την φύτευση προτείνονται τα παρακάτω: 

 ΟΜΑΔΑ (Α) ΑΝΘΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΒΙΓΟΝΙΑ (Begonia) TEM 50 3,50  

 ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΟΛ 

 ΟΜΑΔΑ (Β) ΘΑΜΝΟΙ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΝΑΝΑ TEM 23 7,40  

2 ΝΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΑ TEM 10 14  

 

 
Τα φυτά θα τοποθετηθούν με υπόδειξη της υπηρεσίας στους 3 μεγάλους κόμβους 
της μελέτης. 

 
Στον κόμβο του ΟΑΕΔ προτείνεται η κοπή της λεύκας. 
 
 

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04.12.2020    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 

 
 

ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΛΑΣΠΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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