
Τίτλος Χώροι Πρασίνου 

Τομέας Αστικής 

Κινητικότητας 
Αστικό Περιβάλλον και Υποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

ΕΞΥΠΝΟΙ Στόχοι 

ΣΒΑΚ 

Σύνδεση με τους ΕΞΥΠΝΟΥΣ Στόχους του ΣΒΑΚ Δήμου 

Αμαρουσίου  

(Κεφάλαιο 3 Παραδοτέο 4) : 

 

Π2.1 Αύξηση της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο 
 
Π.3.1 Αστική ανάπλαση ρεμάτων, εμπλουτισμός του πρασίνου 
και σύνδεση με κοινόχρηστους χώρους 
  

Συνάφεια με 

Προγράμματα & 

Στρατηγικές 

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2015-2019 

- Άξονας 1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
o Στόχος 1.1.2: Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων 

πρασίνου  
o Στόχος 1.2.1: Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού  
o Στόχος 1.2.2:. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινόχρηστων 

χώρων  
o Στόχος 1.2.4: Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, 

δρόμων και κοινόχρηστων χώρων  

Πενταετές ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (2014-2019): 

- Άξονας Προτεραιότητας 6: Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων 

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής (ΡΣΑ) 

- Άρθρο 5 Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγής  

Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δ. Αμαρουσίου (2015) 

- 1. Επανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, λαμβάνοντας 
κατ’ ελάχιστον υπόψη τα παρακάτω: 
o 1.4. τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και με 

καινοτόμους τρόπους, αξιοποιώντας φιλικά προς το 
περιβάλλον ψυχρά υλικά και νέες τεχνολογίες  

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισμός / Θεσμική 

Παρέμβαση: 
Χ 

Υπηρεσία / Διαδικασία:  

Επιμέρους παρεμβάσεις και Χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο πακέτο μέτρων έρχονται σε 

συνδυασμό με όλες εκείνες που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο δελτίο για τις πράσινες 

διαδρομές. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων που να 

βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον, να ενοποιούνται μέσω διαδρομών ώστε να 

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε αυτούς, και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωή 



τους κατοίκων του Αμαρουσίου. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην επίτευξη του 

«έξυπνου» στόχου της αύξησης της έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο τουλάχιστον κατά 

0,5 τ.μ. σε βραχυπρόθεσμο άξονα 5ετίας, 1 τ.μ. σε μεσοπρόθεσμο άξονα 10ετίας και 

2 τ.μ. μακροπρόθεσμα σε 15ετία. Συνοπτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 

7.1. Την αξιοποίηση του παρατημένου χώρου του ΧΕΥ Κύμης  

Θα γίνει μέσω μεταβολής του σε κοινόχρηστο χώρο για τους κατοίκους. Μέσω του 

ΣΒΑΚ επιδιώκεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό της 

έκτασης, ως κοινόχρηστου χώρου και οι μετέπειτα ενέργειες για τροποποίηση του 

ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής. 

 

Εικόνα 1: Η ανεκμετάλλευτη έκταση του ΧΕΥ Κύμης 

7.2. Βελτίωση υφιστάμενων χώρων πρασίνου 

Σε εναρμόνιση με την δημιουργία πράσινων διαδρομών, την ανάπλαση ρεμάτων και 

την αξιοποίηση του ΧΕΥ Κύμης, προτείνεται και η περεταίρω αξιοποίηση των 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός του Δήμου με έργα βελτίωσης 

των υποδομών τους (παγκάκια, φυτεύσεις, πλακόστρωτες διαδρομές). 

7.3. Αύξηση αστικού πρασίνου με νέες δεντροφυτεύσεις 

Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, επίσης σε διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους.  

7. Ζήτημα που εξυπηρετείται 

Με την ανάπτυξη και βελτίωση του πράσινου στοιχείου στον αστικό χώρο θα ενισχυθεί 

η ελκυστικότητα επίσης περιοχής και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πεζών, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη των παρακείμενων 

εμπορικών καταστημάτων. Επίσης, θα υπάρχει και διαθέσιμος χώρος για την 

ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

8. Πεδίο εφαρμογής 



1. ΧΕΥ Κύμης: Παραχώρηση της ακάλυπτης έκτασης (περίπου 4,5 στρεμμάτων) στον 

Δήμο Αμαρουσίου και ανάπλασή της σε χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους 

κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του όμορου Δήμου 

Ηρακλείου Αττικής. Διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό της έκτασης, ως κοινόχρηστου 

χώρου και σχετική τροποποίηση τους ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής. 

 

Εικόνα 2: Η μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε χώρο πρασίνου και σύνδεσή του 
με άλλους κοινόχρηστους χώρους μέσω πράσινης διαδρομής 

2. Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που βρίσκονται εντός του Δήμου. 

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση υποδομών τους (παγκάκια, ιστοί φωτισμού, φύτευση 

κτλ). Διασύνδεσή τους μέσω πράσινων διαδρομών (συνδυασμός με παρεμβάσεις 

πράσινων διαδρομών) 

 

Εικόνα 3: Ενδεικτική ανάδειξη πράσινων χώρων μέσω διασύνδεσής του με 
πράσινες διαδρομές. 



3. Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, όπως σε διαπλατύνσεις 

πεζοδρομίων, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους. 

Επιμέρους μέτρα 
Ανάπλαση 
του ΧΕΥ 
Κύμης  

Έργα 
βελτίωσης 

χώρων 
πρασίνου 

Νέες 
δενδροφυτεύσεις  

Προτεραιότητα Χαμηλή Μέτρια Μέτρια 

Α
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ιτ

ο
ύ

μ
ε
ν

η
 Ω

ρ
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ό
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τα
 

Α) Μελέτη σκοπιμότητας    

Β) Διαδικασίες Θεσμικού 

πλαισίου 
Χ   

Γ) Οριστική Μελέτη/ 

Ολοκλήρωση Χωροθέτηση 

της παρέμβασης 

Χ X  

Δ) Εγκρίσεις προ εφαρμογής Χ X X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης 

παρεμβάσεων 
Χ X X 

Στ) Διαδικασία 

Δημοπράτησης 
Χ X  

Άλλη δράση Ωριμότητας:     

Βήματα Υλοποίησης ανά μέτρο Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Μετατροπή του ΧΕΥ Κύμης σε χώρο πρασίνου 

Διαδικασίες παραχώρησης έκτασης 

Διαδικασία χαρακτηρισμού έκτασης σε κοινόχρηστο 

χώρο 

Οριστική Μελέτη Ανάπλασης  

Διαδικασία Διαγωνισμού  

Κατασκευή Πρότασης Ανάπλασης  

 

6 έως 12 μήνες 

3 έως 5 μήνες 

6 έως 9 μήνες  
3 έως 6 μήνες  
9 έως 12 μήνες  

Έργα βελτίωσης χώρων πρασίνου 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Βελτίωσης  

Διαδικασία Διαγωνισμού Υλοποίησης των Βελτιώσεων 

Υλοποίηση βελτιώσεων 

 

5 μήνες  
2 μήνες  
2 μήνες  

Νέες δενδροφυτεύσεις 

Έλεγχος των προτεινόμενων δεντροφυτεύσεων από 

τις μελέτες ανάπλασης οδών 

Έλεγχος υπαρχουσών δενδροφυτεύσεων 

Υλοποίηση δενδροφυτεύσεων 

 
1 μήνα 

  
2 μήνες  
3 μήνες 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Σχεδιασμού: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιώτης μηχανικός-αρχιτέκτονας 

Υλοποίησης: Δήμος Αμαρουσίου, Ιδιωτικές εταιρίες  



Εποπτείας: Δήμος Αμαρουσίου 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

+Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών  

+Αύξηση αισθητικού χαρακτήρα Δήμου Αμαρουσίου 

+Βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων 

Δείκτες 

Παρακολούθησ

ης 

• Νέοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου 

Προεκτίμηση 

δαπάνης 

Μετατροπή του ΧΕΥ 

Κύμης σε χώρο πρασίνου 
 

100.000 € 

Έργα βελτίωσης χώρων 

πρασίνου 
50.000€ 

Νέες δενδροφυτεύσεις 50.000€ 

Χρηματοδότηση 
• Ίδιοι πόροι 

• «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020», 
Πράσινο Ταμείο.  

 


