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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Στηv σημεpιvή εποχή είvαι ποί'\ύ συvηθισμέvες οι μωφιvές; οδικές 
αποστάσεις που αποσκοπούν στην γεφύρωση περιοχών εντός της 

Εί\ί\άδας και όχι μόvο. Οι πολύωρες σuvεχείς διαδρομές, κυρf ως σε 
εθvικές αρτηρίες, κουράζουν και αποτεί\ούv σοβαρό κίνδυνο για την 
σωστή οδήγηση και πραγματοποίηση των αυτοκιvnτιστικώv ατυχημάτων. 

Στην μελέτη των εθνικών οδών λαμβάνεται μέριμνα για χώρους 
ανάπαυσης με σκοπό τnv ανάδειξη της φύσης και τnς ομορφιάς του 

τοπίου α/\ί'\ά και της ασφαί'\ούς και ευχάριστης οδήγησης. 

Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο οργανωμένος 
έτσι ώστε να προσφέρει στον οδηγό την ηρεμία και την ξεκούραση για 

να μπορέσει να ανταπεζέί'\θει στις ανάγκες της σύγχρονης ιω~<i\οφορίας 
που πο.ί\ί\ές φορές υπερβαίνουν τις φυσικές του δυνατότητες και 

αντοχές. Σαν χώρος ανάπαυσης και αναyυχής θεωρήται κάθε περιοχή 

στηv άκρη του δρόμου που μπορεί vα εξασφαλίσει τις συvθήι<ες αυτές 
στον οδηγό. Τα χαρακτηριστικά ενός χώρου στάθμευσης είναι η 

σύνδεση με είσοδο - έξοδο με τοv αυτοκινητόδρομο, οι χώροι 
στάθμευσης, τα παγκάκια, οι πάγκοι φαγητού, τα Ι<ιόσκια αvάπαυσης, οι 

παιδικές χαρές και τα όργανα αθ.ί\οπαιδείας, οι καφετέριες, οι τουαλέτες, 
οι βρύσες και ότι άί\ί\ο θα κάvει πιο ευχάριστη τηv διαμονή του οδηγού. 
Επίσης σnμαvτικός παράγοντας είναι και η γραφικότητα του χώρου 

όπως και n θέα που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη - οδnγό. 
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2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

2.1 Τοποθέτηση χώpω~ 

Στην μελέτη κατασκευής ενός αυτοκινητόδρομου θα πρέπει να 
συμπερύ\αμβάνεται ο προγραμματισμός εvός κατάλλτύ\ου αριθμού 

τέτοιων χώρων κατά μήκος της οδού, ώστε να εςυπnρετούνται οι 
ανάγκες για ασφαλή στάθμευση και οδήγηση. 

Η ελάχιστη ή η κατά μέσο όρο απόσταση μεταξύ δύο τέτοιων χώρων, 
δεν μπορεί να δοθεί εξαιτίας των πολλών ρυθμιστικών παραγόντων, 
όπως για παράδειγμα η κυκλοφορία t<αι η τοπογραφία της περιοχής. 

Γενικά όμως η απόσταση μετα~ύ τέτοιων χώρων μπορεί να ποικίί\ει από 
30 χ.ί\μ. για αυτοκινητόδρομους με πυκνή κυκ.ί\οφορiα σε αρκετά 

ανεπτυγμένες περιοχές, μέχρι 50 χi\μ. ή περισσότερα σε 
αυτοκινητόδρομους με αραιή κυκλοφορία. Η απόσταση μεταξύ των 
χώρων μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε περιοχές σποραδικά 

κατοικημένες. 

2.2. Μέγεθος και σχ1\μα των χώρων 

Ι ο μέγεθος των χώρων εζαρτάται άμεσα από την μεταξύ τους 
απόσταση. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ ανάπτυξης μικρού 
αριθμού μεγάί\ων χώρων σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις ή μεγάλου 
αριθμού μιιφών χώρων που βρίσκονται σχετικά κοντά. Η δεύτερη 
περίπτωση πλεονεκτεί έναντι της πρώτης διότι προσφέρει μεγαλύτερη 
προσιτότητα και άνεση στο κοινό που ταξιδεύει. Παρουσιάζει όμως το 
μειονέκτημα της μη ικανοποιητικής παροχής νερού, τουαλετι~ν κ.τ.ί\. 

Το μέγεθος ενός χώρου διαφοροποιήται ανάλογα με την τοπογραφία 
και τα υπάρχοντα φυσικό όρια και από τον πιθανό αριθμό οχημάτων 
που αναμένεται να εξυπηρετηθούν, ο οποίος uποί\ογ{ζεται στατιστικά για 
χρονική περίοδο 20 ετών από την ημέρα κατασκευής. Ανε~άρτnτα από 
το συνολικό μέγεθος της περιοχής η απαραίτητη έκταση που ηρέπει να 
καλύπτει ο χώρος στάθμευσης - ανάπαυσης κυμμαί vεται από 20 εώς 40 

στρέμματα. 

Επειδή όμως δεν είναι δυνατή n ακριβής ε•αίμησn του αριθμού των 
οχημάτων που θα χρησιμοποιούσαν ανά μία ώρα μια περιοχή για 
στάθμευση, εf ναι προτιμότερο να J<αrασκευασθεί περιοχή στάθμευσης 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προβ.ί\έποvτας όμως την μετέπειτα 
επέκταση του χώρου αvά/\οyα με τnv αύ~nση της ιωκ/\οφορίας. 
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Κύριοι παράγοvτες που υπαγορεύουv το σχήμα του χώρο11 ε{vαι τα 
φυσικά χαρακτηρισω<ά και η χρήση της παρακείμενης περιοχής. Βασικά 
διωφίvοvται τρεfς τύποι οχnμάτωv : 

α) Επιμήκες : Η βαθμιαία διαπλάτυvσn τnς δεειάς πλευράς του δρόμου 
είvαι ποί\ύ ευνοϊκή για τηv διατήρηση τωv φuσικώv χαραιαnριστικώv 
τnς περιοχής. 

---------------------- ---

β) Ορθογωvικό : Εvδείκvuται για τοποθεσία αvάπτuξnς ή για κάποια 
σημαντική θέα. Δάση και υδάτινα δεν είναι απαραίτητα. 

:--------. --------, 
----~-----;""'"'~-----
-------------------- -----

γ) Ακαvόvιστο : Το περίγραμμα ακολουθεί τα φυσικό σύvορα, όπως 
εiναι ποτάμια, λίμvες, βράχια ή άλλα φυσικά εμπόδια. Εvδεί•<vυται για 
ανώμαλο έδαφος και είναι πολύ αποτελεσματικό για τη διατήρηση της 
φυσικής ομορφιάς, για ασυvήθιστn μωφιvή θέα και για άλλα 
χαρακτηριστικά τοπ[α _ 

------------------------ ---
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2.3. Παράγοvτει; επιλογής χ(i)ρων. 

Για τnν επu\ονή των χώρων πρέπει να εεασφαλίζεται n άριστη 
ασφάλεια, ευχρηστία, οικονομία καθώς και τα πλεονεκτήματα της 
περιοχής. Ορισμένοι από αυτούς τους παράνοvτες, είναι : 

α) Τοπογραφία, που να εuvοεί τηv εύκολη πρόσβαση, τη συντήρηση των 
χαρακτηριστικών του τοπίου και την οικονομική εκμετά.ί\.ί\ευση_ 

β) Φυσικά πλεονεκτήματα, όπως δασώδεις περιοχές, δένδρα, ρεύματα, 
ακτές .ί\ψvών, ε~αίρετη θέα και σημεία ειδικού ενδιαφέροντος. 
ν) Φυσική απορροή. 
δ) Διαθεσιμότητα πόσιμου νερού. 
ε) Όγκος και είδος κuκί\οφορίας νια περίοδο μελέτης 20 ετιδv. 
ζ) Κόστος της γης που θα αποκτηθεί, εκτός από τη φυσιοί\ογη<ι\ έκταση 

νια τον αυτοκινητόδρομο. 
n) Αvαμεvόμεvες α.ί\.ί\αγές στη χρήση γειτονικής γης. 

θ) Ασφαλή είσοδο και έζοδο από και nρός τοv αuτοκιvητόδρομο. 

ι) Χώρους για παρκάρισμα. 
κ) Επαρκ11 σηματοδότηση πρίν, μέσα και μετά την ηεριοχή στάθμευσης. 
λ} Εuκο.ί\ίες για την εξυπηρέτηση των οδηγών και επιβατU:>ν, όπως 

τραπέ~ια, παγκάκια ΚJ\.π. 
μ) Τ οuα.ί\έτες και παροχή νερού_ 
ν) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών γραμμών. 
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.3.__ΔΙΑ ΤΑ -;:;-tί, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ XA_EAΚIHFlfJIΚA 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Κάθε χώρος θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να περύ\αμβάνει τα 
παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά : 

1. Το εζωτερικό χώρισμα μεταζύ του αυτωηvnτόδρομου ιωι τnς 
περιοχής στάθμευσης θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι παραπάνω 

από 3,0 m πi\ατύ και αρκετά ανοικτό, ώσ1'ε μι-~ρος του χώρου 
παρJωρiσματος vα εiναι ορατό από τοv αuτοκιvnτόδρομο. 

2. Ο χώρος δίπλα στοv αυτοκιvnτόδρομο, στο σημείο μετα~ύ τωv 
συνδέσεων εισόδου και εξόδου της περιοχής στάθμευσης, θα πρέπει να 
κi\ειστεί, ώστε vα εμποδισθεί οτιδήποτε όi\i\o εκτός από έvα επείγον 
σταμάτημα. Ο χώρος από την ά.ί\.ί\η π.ί\ευρά του αυτοι<ιvητόδρομου θα 

πρέπει να είναι το ίδιο κλεισμένος, ώστε να εμποδίζει τους οδηγούς να 
παρκάρουν εκεί και vα διασχίζουν πεζοί τον αυτοκινητόδρομο για να 
φθάσουν στην περιοχή αvαyυχής. Επίσης η χρησιμοποίηση ενός 

κιγκλιδώματος στην διαχωριστική νησίδα του αυτοκινητόδρομου μπορεί 
να εμποδίσει την διάβαση εγκάρσια από πεζούς τ'ι οχήματα. 

3. Όπου παρέχονται ευκολίες (τοuαί\έτες, vερό κJ\.π.) θα πρέπει να είvαι 
εγκαταστημένες ειαός του χώρου στάθμευσης και πρέπει vα 
συμβιβάζονται με τους κανόνες υγιεινής. 

4_ Όσο είναι δυνατό και πρακτικό, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είvαι 
προσιτές και εύχρηστες σε άτομα με κάποιο φυσικό ελάττωμα. 

5. Οι περιοχές στάθμευσης, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι συνδέσεις, 
πρέπει να αναπτυχθούν με την μικρότερη δυνατή καταστροφή του 
φυσικού εδάφους ιωι της υπάρχουσας βλάστησης. 

6. Η περιοχή στάθμευσης - ανάπαυσης πρέπει vα ε(ναι περιφραyμένη, 
όπου είναι απαραfτητο, για vα διατηρηθεί ο έ.ί\εγχος πρόσβασης . καθώς 
και να εμποδισθεί η ενδεχόμενη καταπάτηση με εμnορηωι)ς σκοπούς. 

Ακόμα για την μεί\έτη των χώρων σταθμεύσεως και ειδικότερα για τον 
καθορισμό της διατάξεως και τωv διαστάσεών τους, καθώς και για τη 
διαίρεσή τους σε θέσεις σταθμεύσεως και διαδρόμους προσβάσεως 
προς αυτές, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των παρακάτω βασικών 

παραμέτρων : 

- Διαστάσεις οχημάτων 
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- Βασικές διατάζεις οχημάτων 
- Διαστάσεις της θέσεως σταθμεύσεως 
- ΠΛάτος διαδρόμου rιροσβάσεως 

3.2. Διαστάσεις οχημάτων 

Η διάταξη J<αι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των χώρων σταθμεύσεως, 
τόσο στην οδό όσο και εκτός οδού, προκύπτουν από τα χαραιαnριστικά 
μεγέθη των οχημάτων ποu πρόκειται να εξυπηρετήσουν. Στον Πίνακα 

3.1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη για τέσσερις κατnγοp{ες 
οχnμότωv, όπως αυτά δίνοvται στους γερμανικούς κανοvισμούς. Τα 

μεγέθη αυτό καθορ{στnκαν με βάση τους συνήθεις τύπους ευρωπαϊκών 
οχημάτωv και εί vαι κατά.i\.ί\n.ί\α επομένως για vα χρησιμοποιηθούv και 

στnv Ε.ί\.i\άδα. Παρόμοια μεγέθη χρησιμοποιούνται και στις ό./\/\ες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Μήκος 'Ακτίνα πλήρους στροφής 

Κατηγορία 'Απόσταση προεξοχής Μήκος Πλάτος 

όχήματος άξόνων μπροστά 'Εξωτερική 'Εσωτερική 

'Επιβατικό 270 85 470 175 575 280 

αύτοκίνητο (320) (549) (198) (709) 

Φορτηγό 440 130 800 245 900 450 

Λεωφορείο 560 245 1100 250 1025 375 

Φορτηγό μέ 

ρυμουλκούμενο 1800 250 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Χαρακτηρtσrικά μεγέθη τυπικών οχημάτων για τον καθορισμό των 
δ10στάσέων χωρών σταθμtύσtως {Διαστάσέις σε cπ1). 
(Σε παρένθεση δίνονται τα μεγέθη που χρη01μοποιούντα1 στ~ς ΗΠΑ} 

.3.3. Βασικέ~; διατάΕειc οχnμάτωv 

Α νά.i\ογα με τnν γωνία φ που σχηματίζει το σταθμευμένο όχημα με το 
1φάσπεδο μιας οδού ή γεvικότερα με το διάδρομο προσβάσεως εvός 
χώρου σταθμεύσεως, διακρ{ vονται οι παρακάτω τρείς βασιι<ές διαiάζεις 
οχημάτων. 

ΠαράΜrνln στάθμευσn. 'Οταv το όχημα σταθμr::ύει •<ατά μήJως του 
διαδρόμου προσβέσεως. (φ = Ο). 

Λοξtf σrάtJμευσrι 'Οταv rό όχrψα σταθμεύεϊ υπό ;<6ποω γωviα, 
συνήθως μεγαί\ύτερn από 450, προς το διάδρομο προσβάσεως (450 ~ φ 
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s; 90°}. Γ ων{ ες μικρότερες από 450 δεν συνιστώνται γιατ( δημιουργούν 
μεγαλύτερη επιφάνεια ανεκμετάλλευτου χώρου. 

Κάθετn στάθμευσ11. 'Οταv το όχημα σταθμεύει κάθετα προς το διάδρομο 
προσβάσεως (φ = 900). 

Τις δύο τελευταίες διατάξεις σταθμεύσεως τις · ονομάζουμε ιωι με τοv 
γεvικότερο όρο στάθμεuσn uπ6 γωvfα. Η στάθμευση υπό γωνία στην 

οδό επιτρέπει την εξυπηρέτηση περισσότερων οχημάτων ανά μέτρο 
μήκους κρασπέδου. Το φαινομενικό αυτό πλεονέκτημα μεγαλώνει 
καθώς η γωνία αυξάνει, μέχρι τηv κάθετη στάθμευση οπότε 
εξυπηρετούνται 2,5 εώς 3 φορές περισσότερα επιβατικά αuτΟJ<fνητα από 
ότι στην παράί\ί\n/\n στάθμευση. Καθώς όμως αυξάνει n γωνία 
σταθμεύσεως χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος οδοστρώματος, τόσο για το 
σταθμευμένο αυτοκίνητο, όσο και για τους ε.i\ιγμούς κατά τnv άφιςη και 
αναχώρηση του αυτοκινήτου. 

Σε οδούς μικρι'ις κυκλοφορίας, όταv το πλάτος το επιτρέπει, η 
στάθμευση υπό γωv(α, ή αι<όμα περισσότερο n κάθετη στάθμευση, 
προσφέρεται γιατί εξασφαλίζει περισσότερες θέσεις σταθμεύσεως. Όταν 
όμως ο κυκ/\οφοριακός φόρτος αυξάνεται, η στάθμευση υπό γωνία, και 
ιδιαίτερα η κάθετη στάθμευση, πρέπει να αποφεύγεται γιατί παρουσιάζει 
αυξημένες πιθανότητες ατυχημάτων. 

Για τη στάθμευση εκτός οδού, όπου ο διάδρομος κυκί\οφορίας 
εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις θέσεις σταθμεύσεως ιωι επομένως 
παρουσιάζει ποί\ύ μικρό κυκί\οφοριακό φόρτο, η στάθμευση υπό γωνία 
δεν δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα ασφαί\είας και προτιμάται γιατί 
προσφέρει μεγαί\ύτερn χωρητικότητα ανά μονάδα επιφά\Jειας και 

μεγαλύτερη ευελιξία διατά~εως. 

Η επιφάνεια σταθμεύσεως που απαιτείται αν(ι αυτοκίνητο αυξάνει 

ουσιαστιι<ά όταv η γωvία σταθμείJσεως είναι μιιφότερn από 450_ Γι' 
αυτό, όπως αναφέρθηκε ήδη, n λοξή στάθμευση γίνεται συvήθως με 

vωvfa ίση t\ μεyα/\ύτερn από 45°. Οι διαφορές στnv απαιτούμεvn 

επιφάνεια σταθμεύσεως για γωνίες μεγαλύτερες 45° είναι μιιφtς, με 

ελάχιστες τιμές γύρω στις 500 και στις 90°. Με τnv ιωτά/\i\nί\η επύΊογn 
της γωνίας σταθμεύσεως, ε(vαι δυνατή η πί\ήρnς αξιοποίηση rou 

διαθέσιμου χώρου. 
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3.4. Διαστάσεις θέσεωv στάθμευσης 

Οι διαστάσεις τωv θέσεωv σταθμεύσεως καθορίί,οvται από τις 
διαστάσεις του τυπικού οχήματος και από τις ελεύθερες αποστάσεις που 
προβl\έποvται μεταξύ τωv οχnμάτωv ή από υπάρχοντα κτίσματα ή άl\Ι\α 
εμπόδια. Οι ελεύθερες αυτές αποστάσεις εξασφαί\ίζουv ένα χώρο 
ασφαl\είας γύρω από το όχημα που είvαι απαραίτητος για την 
προσπέλαση και το άνοιγμα των θuρών και του χωρού αποσκευών. 

3.4.1. Πλάτος 

Για τον καθορισμό του π/\άτοuς Β της θέσεως σταθμεύσεως, 01 

γερμανικοί κανονισμοί δέχονται ελεύθερη εγι<άρσια απόσταση μεταξύ 
επιβατο«δν αυτοκινήτων, ή μεταε11 επιβατικού αυτοκινήτου 1ωι J<τ{σματος, 
ίση κατά κανόνα με 0,75 m και τουλάχιστον 0,50 m. Έτσι προκύπτει 
πλάτος θέσεως σταθμεύσεως για επιβατικά αυτοκίνητα ίσο με 2,50 ή 
2,25 m. Για τnv Ελλάδα αvαφέρεται εi\έυθερη εγκάρσια απόσταση 0,70 
n1, δεv καθορίζονται όμως τα πλάτη του οχ1Ίματος ή της θέσεως 
σταθμεύσεως. 

Γενικά η επιλογή του πί\άτοuς των θέσεων σταθμεύσεως θα πρέπει να 
γίνεται ίΊαμβάνοvτας υπόyη τους τύπους τωv αυτοκινlίτωv και τnν 
κατηγορία των ανθρώπων που θα τις χρησιμοποιήσουν και ανάλογα με 
το διαθέσιμο χώρο σε σχέση με τις αvάγκες σταθμεύσεως. 
Περιορισμέvα πλάτη χώρωv στάθμευσης δεν δημιουργούν ποΛf\ές φορές 
την αναμενόμενη οικονομία χώρου, γιατί είναι πο/\ύ πιθανό μία ή 
περισσότερες θέσεις να αχρηστεύονται από αvτικαvονική στάθμευση 
ορισμέvων οχημάτωv που χρησιμοποιούν, λόγω της στενότητας του 
χώρου, τμήμα από μια γειτονική θέση. Π.χ. σε ένα χώρο κάθετης 
στάθμευσης μήκους 25,00 m η χρησιμοποίηση θέσεων σταθμεύσεως 
πλάτους 2,25 m αvτf 2,50 m δημιουργεί μία μόvο επιπλέον θέση 
σταθμεύσεως, ενώ μπορεί να αχρηστεύει από αvτικανονική στάθμευση 
μfα ή ι<αι δύο θέσεις. ΕπιπΪ\έοv ο καθορισμός θέσεων σταθμεύσεως 
μικρού πλάτους αυξάνει τις δυνατότητες δημιουργίας: J<αθυστερήσεωv, 

συγχύσεως 1<01 μικροατuχnμότωv. 

Για την στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτωv ή ρuμουΪ\ι<ώv, χωρfς όμως 
φορτοεκφόρτωση, συνιστάται από τους γερμανικούς ιωvοvισμούς 
εi\εύθερn εγκάρσια απόσταση μεταξύ οχnμάτωv ίση με 1,00 m και 
επομένως πλάτος θέσεως σταθμεύσεως 3,50 m. 
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.3Α.2. Βάθος 

Τα βάθη υποί\ονίίοvται με την παραδοχή ότι. το άθροισμα τωv 
αποστάσεων των καθοριστικιδν άκρων του τυπικού αυτοι<ινήτοu από τις 
οριογραμμές της θέσεως σταθμεύσεως πρέπει να εiναι, νια τα επιβατικά 
αυτοκίνητα, ίσο με 0,30 m. Για τα φορτηγά το άθροισμα αυτό 
i\αμβάvεται ίσο με 1,00 m. Τα βάθη των θέσεων σταθμεύσεως που 
γίνονται δε1<rά για ευρωπαϊκά και αμερικανικά επιβατικά αuτω~ίνnτα 
συγ1φίvοvται στον Πίνακα 3.2 μαζί με τις άί\ί\ες τυπικές διαστάσεις 
Χώρων σταθμεύσεως, για τέσσερις χαρακτηριστικές γωνίες. Για κάθε 
περίπτωση δίνονται δύο βάθη, ένα νια θέση σταθμεύσεως κοντά σε 
τοίχο ή άi\ί\ο εμπόδιο και ένα για θέση σταθμεύσεως που επικαi\ύπτεται 
με γειτονιι<ιί θέση σταθμεύσεως, οπότε το βάθος περιορίζεται 
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Αμερικάνικο, μήtcος 1 = 5.64 

πί\άτος b = 1.98 
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3.5. Πλότο_ς διαδρόμου πpοαβάσεως 

Για τον καθορισμό του πί\άτους του διαδρόμου θα πρέπει να αφεθούν, 
πέρα από την ί\ωρίδα που καταλαμβάνει το κινούμενο όχημα, οι 
απαραίτητες αποστάσεις ασφαί\ε{ας μεταξύ του κινουμένου οχήματος 
και των υφισταμένων εμποδίων (σταθμευμένα αυτοι<ίνnτα ' 
υποστηί\ώματα, τοίχοι κτ.λ}. Κατά τους γερμανικούς κανονισμούς οι 
αποστάσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 20 cm από 
την πλευρά του οδηγού J<αι 40 cm από την άί\ί\n πλευρά (Σχήμα 3.1). 

Το, ελάχιστο πλάτος διαδρόμου για κίνηση μιας κατευθύνσεως 
λαμβάνεται ίσο με 2,75 m και για κίνηση δύο Jωτευθύνσεων 5,00 m. Το 
μέγιστο πλάτος διαδρόμου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,75 rn για να 
αποφείJγεται η αντικανονικ1\ στάθμευση οχημάτων στο διάδρομο. Το 
πλάτος διαδρόμου μπορεί να μειωθεί σημαντικά εφόσον n στάθμευση 
γίνεται με την όπισθεν. Για την Ελλάδα αναφέρεται πλάτος διαδρόμου 
3,00 m για στάθμευση υπό γώνια 45° και 6,00 m για κόθετn 
στάθμευση. Τα πλάτη των διαδρόμων που γίνονται δεκτά για ευρωπαϊκό 
και επιβατικά αυτοκίνητα συγκρίνονται στον Πίνακα 3.2 για τέσσερις 
χαρακτηριστικές γωνίες σταθμεύσεως και για πέντε πλάτη θέσεων 
σταθμεύσεως. Στον ίδιο n{ναι<α δίνονται και οι λοιπές χαραι<τηριστικές 
διαστάσεις σταθμεύσεως υπό γωνία. 

"' 

1 
Επαφή μέ άλλη 
θiση σταθμεUσε~ς 

· επaφη μέ τοίχο 

•00 r οι . ιο 

ΣΧΗΜΑ 
3

_
1 
Παράδειγμα rφοοπεΛάσεως θέσεως σταθμεύσεως για στάθμευση υπό 
γωνία. 
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3.6. Σύνοy_n νεωμετρυ<ών χαρ_ακτnριστικών στα_ξlμεi!σειω; 
και απαιτούμενα εμβαδά. 

Στον πίναι<α 3.2 συvοyίί,ονται οι τυπικές διαστάσεις νια στάθμευση υπό 
διάφορες γωνίες και για διάφορα πί\άτn σταθμεύσεως, τόσο για 
ευρωπαϊκά όσο και για αμερικάνικα αυτοκίνητα, όταν εξετάζεται ένα 

μήκος σταθμεύσεως 1,00 m. Στοv ίδιο πίνακα δίvοvται και οι τύποι 
υπολογισμού των χαρακτηριστικών διαστάσεων και εμβαδών. 
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις σταθμεύσεως : n μία όταν η θέση 
σταθμεύσεως βρίσι<εται σε επαφή με τοίχο (ακραίες σειρές χώρων 
στάθμευσης) και n άλ/\n όταν βρίσι<εται σε επαφή με άλλη θέση 

στάθμευσης (ενδιάμεσες σειρές χώρων στάθμευσης) οπότε υπάρχει μια 
επικάί\υyn που μειι;)νει σημαντικά τον απαιτούμενο χώρο. Σε ηερ{πτωση 

nou στη θέση του τοίχου βρίσκεται •φάσπεδο (π.χ. στάθμευση στην οδό) 
τότε ο απαιτούμενος χώρος μειώνεται κατά το μ~~νεθος της ηροε~οχfις 
(u) του αυτοκινήτου. Η προε~οχή αυτή i\αμβόvεrαι για ευρωπαϊκά 

επιβατικά αυτοκίνητα ίση με 70 cm για γωνία σταθμεύσεως φ == 900 και 

40 cn1 για φ ;;;; 450_ 
Οι παραπάνω διαστάσεις και τα αντίστοιχα εμβαδά αναφέρονται σε 
χι~ροuς εί\εύθεροuς εμποδίων (uποστru'\ώματα, δένδρα, στύλοι κλπ.). 

Μια εικονογράφηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών σταθμεύσεως 

που εξετάζονται στον Πίνακα 3.2 δίνονται στο Σχήμα 32 για την 

περίπτωση σταθμεύσεως υπό γωνία 45° ευρωπαϊκών αuτοιηνήτων με 

ni\άτος σταθμεύσεως 2,50 m. 
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3.7. Στάθμευση σε ιδιαίτερους πλευρικούς χώρους. 

Όταv υπάρχει διαθέσιμο π/\άτοc και η οδός έχει σημαντική κυι<Λοφορία, 
τότε συνιστάται ο διαχωρισμός του χώρου σταθμεύσεως από το 
οδόστρωμα της διερχόμενης κυκ/\οφορίας με ιδιαίτερη νησίδα. 
Δημιουργείται έτσι μια τοπικής σημασίας παράπi\εuρn οδός με 
στάθμευση, παράi\i\ηi\η ή υπό γωνία, είτε στη μία είτε ιωι στις δύο 
πί\ευpές. Μια τέτοια διάταξη σταθμεύσεως δίνεται στο Σχήμα 3.3 για 
μονόπί\ευρη στάθμευση υπό γωνία. 

Οι συνδέσεις της παραπλεύρου με την κύρια οδό θα πρέπει va γίνονται 
σε κατάί\ί\nί\ες θέσεις ιωι να διαμορφώvοvται κατά τρόπο που vα μnv 
παρακωί\ύουv τnv κυκλοφορία στηv κύρια οδό και να μη δημιουργούν 
πιθανότητες ατυχημάτων. Η έξοδος από τnv κίψια στην rιαράπi\εuρη 
οδό θα πρέπει, ιδιαίτερα σε περίπτωση αρτηρι(δv με σημαντική 
κυκλοφορία, να διεu1<0.Ϊ\ύνεται με ειδική λωρίδα επιβραδύνσεως, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3.3. Η είσοδος από την παράπi\ευρη στην κύρια 
οδό θα πρέπει να γίνεται σε θέση με καi\ή ορατότητα. 

Το πί\άτος της διαχωριστιι<ής νησίδας ανάμεσα στηv κύρια 1<0ι τηv 

nαράπ/\εuρη οδό θα πρέπει vα είναι αρκετό ώστε να επιτρέπει να 
τοποθετηθούν, αν χρειαστεί, ιστοί φωτιστιι<ώv σωμάτων, σήματα 

κυι<i\οφορίας, παρκόμετρα κ.τ . ./\. 

λι..ι οιbο Ε(όδοv 

Κραοnι:όο 

~ ι=:::::ι ~ c=:ι c::::::::=ι =::::i 

Λc.ιοiδa ΚvιιλοφοΡiας 

Δ 1α~ ι.ιο1οr1ιιςη Νnσιδα . • 

,,,. ,,, ,, ,f fi. τ 

/' "/,/ L_:J/L/~-1 ~~QQ:~; •• ""< . 
~ 

1 

gi 
---~~~~~~~~~-~ 

ΣΧΗΜΑ 3.3 Στάθμευση υπό γωνία σε παράπί\ευρn οδό. 
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3.8. Δυνατές διατάlεις χι~φων στάθμευσης. 

·~ισμόι; 

Άναφοράι; 

Α 

Β 

c 

ο 

c 

[) 

Αιατάξι:ωι; 

+- tι 
t1 1 91 1 

tJ 

Μέ ένα διάδρομο 

Σέ yι:ιτυνικούς διαδρόμοuς 

μέ έναλλασσόμενη 

κατr:ύθuνση κuκλοφορίαι; 

Σέ yειτονικούι; διαδρόμους 

μέ ί)μοια κατεύθυνση 

κυκλοφορίας 

Κuκλ.οφορlα μιός κατι:uνθύνσι:ως g < s.ομ. - Ι(uκλ.οφοι>ία δύο καταινθύσεων 5.Dμ..s g ~ 6JSμ. 

ΣΧΗΜΑ 3.4 Δυνατές δ10τόξέις χώρων σταθμέύσέως. 
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3.9. Είσοδοι και έξοδοι χώρων σταθμεύσεωι;;. 

Παρακάτω υποδεικνύονται τυπικές εισόδοι και Λωρίδες επιβράδυνσης 
νια όσους εισέρχοvται στην περιοχή στάθμευσης - ανάπαυσης. 

1. Τμήμα παράί\ί\Ν\ης Λωρίδας επιβράδυνσης (Σχήμα 3.5). 
Σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι δυνατό να δοθούν περιθώρια μεγάi\nς 
απόστασης για να μπορούν τα οχήματα vα περνούν από τις κεντρικές 
1\ωρfδες στη λωρίδα επιβράδυνσης. 

1 
1 
1 

· ---, ι' 
······ '--- .... 

::.. _ ·.:..~---,~ ... , 1 
__ ::~ -----------------

ΣΧΗΜΑ 3.5 

2. Κωνοειδής λωρίδα επιβράδυνσης με μια σuvεχr\ Λέπτυνση 
(Σχήμα 3.6). 

Εuθuγρόμμισn τέτοιου χαρακη)ρα εfvαι συχνό iωτάi\i\nλn yια σχετικά 
ΥΜή ταχύτητα. 

' , 
' ' ... ' -, ... ' 

.. '---~ ...... :_------ ..... --
-~:-----------------------

ΣΧΗΜΑ 3.6 

Παρακάτω υηοδεικvύοvται τυπικές έξοδοι και Λωρίδες επιτάχuvσnς για 
όσους εξέρχονται από rnv περιοχή στάθμευσης - αvάπαuσnς. 

1. Τμήμα παράλf\nι\nς Λωρίδας επιτάχυνσης (Σχήμα 3.7). 
Η διάταξη εfvαι τέτοια, που ίσως τα οχήματα vα μπαfνοuv απότομα 
σrnv κανονική ί\ωρίδα του αuτοκιvήτοu, χωρίς vα έχουν φθάσει την 
αναγκαία ταχύτητα. 
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ΣΧΗΜΑ 3.7 

2_ Κωνοειδής Λωρίδα επιτάχυνσης (Σχήμα 3-8) 

Με αυτή την διάταξη, το όχημα μπορεί να φθάσει σε μεyαί'\ύτερn 
ταχύτητα πριν συvαvτήσει το σnμεfο ένωσης, αί\ί\ά n απόσταση εfvαι 
μεyαί\ύτερη. 

ι ;--- - -- .. 

ΣΧΗΜΑ 3.8 

Μια ενδιαφέρουσα διάταιn φαfvεται στο Σχήμα 3.9 όπου έvας οδηγός 
μπορεί va περιστραφεί γύρω από την περιοχή και να της ρίξει μια ματιά 
για να δει αν υπάρχουν δέντρα ή κενός χώρος για παρκάρισμα, πριν 
αποφασίσει vα μπεί σ' αυτή. Σ' αυτή τη διάταξη είναι πιθαvι'ι μια στροφή 
τύπου U, που απαιτεί μια χαμηί'\ή ταχύτητα J<αrά την είσοδο. 
Πάντως, σε περιπτώσεις μεγάί\ου όγκου κuκί\οφορίας, θα έχει σαν 
αποτέί'\εσμα κάποια πί'\έξn και ίσως και κινδύνους, αv υπάρχουν 
οχήματα nou εισέρχονται και εξέρχονται από την κύρια ί\ωρf δα την fδια 
στιγμή. Τα μήκη τωv Λωρίδων αi\.i\αγής ταχύτητας δίνονται στον Πίνακα 
3.3 

' 

.,,,.--- ~--- ----, : 

(ι(---~::~~:~ :~-~~:ΞΞΞΞ~~~~~:~~·~.~~:~--:::~~ 
, , , / Ι ' ... __ --- ~ 

---------~~ -----------------~--------- / 

ΣΧΗΜΑ 3.9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ·--- -- -~-- -
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΟΥΣ (Κατά μ~κοc κλί6η μέχρι 2%) r-~Τ:-~.~~_:_::.:.::....:::::::..:_:::;..._::.:..:...:..:.:,._:.::::::.:~_:.::.:::..:.:;_;.::.:.::;:.;:.~.:.:.:~~~:.__::~~-~-....----

α χ u τη τa μελέτηc: 
οτήv καμπύλη διαδρο- ) 
~ου σιροφήc χλμ/ώρ. ~ STOP 

Vμ 

χλμ/ώρ. 

1 
Μφωc; 

24 32 40 48 56 64 72 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΒL'ΑΔΥΝΣΕΩΓ. ΙΙΛΖΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΛΩΡΙΔΑ ΣΥtJΑΡΜΟΠ!Σ \Ι. 

80 

λωρί6αc 
σuvαpμοyήι;: 

μ. i 
r----+-----'ι_-!---,.--...,.----,--..,-----τ----...,----,----....-----1 

75 

105 

135 

150 

165 

180 

19? 

60 83 

113 

143 

158 

-

64 

80 

96 

104 

112 

120 

128 

Vμ 
Χλμ/ώp . 

64 

80 

96 

112 

__::μ 

νμ 

' 

-

-

' 

57 

6 9 • 

81 

87 

90 

95 

9 9 . 

98 90 

130 120 

150 150 

165 165 

180 173 165 

195 188 180 

210 203 ·195 

98 

128 

143 

158 

173 

180 

U3 

1 2 () 

] 35 

1 5 ιJ 

158 

173 

98 

ll] 

128 

143 

173 

90 

98 

120 

135 

14 3 

Μ11κοc 

λωpίδαc 
σuναpμογήc 

μ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΠ<ΟΣ ΕΠ. ΙΤΑΧΥΝΣΕΩΣ 1'1/1. Ζ Ι ΜΕ 

Ί11Ν ΛΩΡΙΔΑ Σ'ΠΙΑΡΜΟΓ!ΙΣ 11. 

57 

69 

81 

90 

; 

: 

χλμ/ώο'. 

Ολες: 

Όλε:c: . 

χλμ/ώp. 

Ι 

64 

80 

96 1 

112 

64 

80 
! 
1 
1 

96 1 

1 

11 2 i 

3-4% 

5-6% 

98 

210 

338 

465 

75 

188 

323 

450 

68 

180 

300 

420 

150 

270 

39 8 

ΔΙΟΡθΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΛΙΣΕΩΣ 

ΛΩΡΙΔΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΕΩΣ 

Σuντελεσηic 
.. 

120 

210 

JG8 

18 ο 

30 ο 

-
Ανωψέpε: ι α: Ο, 9 • 3-4% Κατωφέpε: ι α: 1, 2 

Ανωφέpε:ια:Ο,8 5-6% κατωφcpcια: 1, JS 
-· 

ΛΩΡΙΔΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΣ 

'fUντελε:στήc 

ΊtrX. ύτη τα μελέ τric στη~ καμπUλη διό..δ;::ο1 ου σιι:α/λ)ι;;: χλμ/ι:p. 

Ολεc οι ταχύτητες;: 

32 48 64 80 

3-4% Ανωφέρεια 
3-4% Κα τωφέ pε: ι α 

- ο, 7 
1, 3 .1, 3 -
1, 3 1 , 4 1 ~ 4 - O, GS 

11 4 11 5 11 5 1, 6 Ο, G 

1,5 1 , 6 1, 7 11 8 
O,G 

.. 

5-6% Αvω<Ρέρε:ια 
5-6% Κατωφέρεια --

0,6 -
1, 5 1, 5 -

11 7 1, 9 - 0,55 

1, 5 

11 9 2,2 2, 5 
ο,:, 

1, 7 

2, ο 2, 2 2 1 6 3, ο 0,5 
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4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗ.Σ 

Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει να διαθέτουν κατάί\ί\ηί\ο εεοπί\10μό, c:)στε να 
εξασφαλfζουv συvθ{ικες άνετης καt ευχάριστης δ1αμοvtl.ς στους 
ταξ1δ1C:Ηες. Μερικές από αυτές τις ανέσεις μπορεί να ε{νω παροχή 
πόσψου νερού, τηλέφωνο, τουαλέτες, παγκάκια, δοχεία απορριμάτων, 
καφετέρια, 1ατρε{ο, yραφεfο πί\ηροφοριC:)ν, κιόσκια, yησταριές ι<ί\π. 

Όπου υπάρχε1 παροχή πόσ~μου νερού, πρέπει να τnρούντω 01 κανόνες 
υyιεινl\ς. Σύνολα τραπεζι&Ν με πάγκους εfναι επιθυμητά σης περιοχές 
ανάπαυσης. Ποί\ί\οf ταξιδιώτες προτιμούν να κάνουν μ11φές στάσεις νια 
να απολαύσουν το φαγητό τους, χρησ~μοπο1ώντας την άνεση πotJ τους 
nαρέχε1 το τραπέζι με τους πάγκους. Για να υnολοyfσουμε τον αρ1θμό 
των συνόλων τραπεζιών-πάγκων μπορούμε να πάρουμε το 1/3 t~ως το 1/2 
του αριθμού των θέσεων στάθμευσης. Η τοποθέτηση του συνόί\ου 
τραπεζιού-πάγκου πρέπει να είναι το λιγότερο ένα σύνολο ανά 100 τ.μ. 
Το υλικό 1<ατασκευnς των τραπεζκδν και των πάγκων επιδιι:J)κεται να 
εfναι από κατεργασμένο 11 ακατέργαστο ξύλο. Το βάρος κάθε τραπεζιού 
r'ι πάγκου πρέπει να ε{ ναι τέτοιο, ώστε η μεταφορά τους από δύο άτομα 
vα είναι εύι<ολn, πράγμα που διευκο.ί\ύνει τη σuνη1ρηση. Σε υγρές 
Περιοχές πρέπει να χρnσ~μοnο1ε(ται ξυί\ε{α που να αντέχει στην υγρασf α. 
Σε ξηρές περ1οχές n τοπ1κ1\ ξυ.ί\εfα είναι ικανοπο1ητικ11. 01 πάνω 
επιφάνειες; των τραπεζιd)ν και των πάγκων πρέπει να ε(νω, όσο το 
δυνατόν, π10 λείες και οι γωνfες 1ωι οι αιφές τους πρέπε ι va είναι 
στροyyυλευμέvες. Στο πάνω μέρος τωv τραπεζ1ών ι<αι τωv πάγκων πpέπε1 
να υπάρχουν διαση1ματα μεταξύ των σανfδων από 0.3 έως 0_6 εκ για να 
<pεύyε1 το νερό. Τ 0 μέγεθος κάθε συνόί\ου τραπε,1ού-πάγκου r1ρέπει να 
υπολοyfζετω yια 4-8 άτομα_ Η τοποθέτηση κάθε τραπεζιού και πάγκων 
rτρέπει να γ( νεται εκε(, όπου έvα φράγμα βί\άστnσης r\ μια εδαφική 
έξαρση εμποδίζει τον 1ωκλοφοριακό θόρυβο κα1 τη θέα προς τις 
τουαλέτες. Τα στέγαστρα στα σύνολα τpαπεζιd)ν-nάγκων είναι επιθυμητά. 

01 θέσε1ς των yησταρκ:)ν πρέπει να ε(vαι μακρυ(Χ από τα δένδρα και σε 
τέτοιο μέρος όπου 0 αέρας vα μη μεταφέρει καπνό 1<01 στcιχτες σης 

θέσε1ς των τραnεζ 1cf)V. Η κατασι<ευr\ τους συvfστατω να νf νεται από 
nέτρα ιωι ως καί~σιμη ίJλη να χρησιμοποιείται ξύλο ή κϊιρβουνο 
Η αnόσταοη της μεταλλ~κ11ς σχ<)ρας της yησταρ1άς nρέπε1 υα απέχε1 
από τη θέση φωτ~άς 10-20 εκ Γύρω από κάθε yησταρ1ά npί~nε1 το 
έδαφος να ε(νω στρωμένο με θραυστό αδραvές υί\1κ() τ'ι καθαρό 
αμμοχ6λ1~~0 _ Γ~α κάθε τραπέζ~ 1\ 4-6 άτομα θα πρέπε1 να αvαλογεί κα1 
μ;α vησταρ1ά. 

Δοχεία απορρψμάτωv μnορούv να τοηο8ετn8ούv σε αρκετό ορ1θμό και 
1<ατά τέτ0 10 τρόπο σε σχέση με τα τραπέζ1α, C:jοτε vα ενθαρρύνουν γ:α τη 
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XPt\σn τους. Μια αvαλοy(α ενός δοχεf ου απορριμμάτων αvά τρ(α 
;ραπέζ1α εf να~ ί\ογ11<{ι_ 

0 1 τουαλέτες εfvα1 επ1θυμητές σε περ1οχές στάθμευσης-ανάπαυσης. 
Αυτές πρέπε1 να ε(νω τοποθετημένες και σχεδιασμένες κατάί\ί\nλα, ι:)στε 
να πληρούν τους όρους υγ1ε1v11ς. Η 1<ατασκευ11 πρέπεt vα εfvα1 τέτο1α 
{παράθυρα με πλέγμα κί\π), (f)στε vα έχουμε όσο το δυνατό ί\ιyότερες 
καταστροφές κα1 η συνη\ρησΛ τους να γf νεταt με τη .ί\1γότερη δαπάνη. 

Ο αριθμός τους, το μέγεθός τους και n ύπαρξη τρεχούμενου νερού, 
εξαρτάτQl από το μέγεθος του χC:ψου στάθμευσης. 

Ο φωτ1σμός των περ1οχC:)ν ανάπαυσης πρέπει να ε(ναι ιωτάλί\ηλος, όταν 
οι περιοχές πρόκεπαι vα χρnσιμοποιnθούν και το βρόδυ. Επfσης, πρέπει 
va φωτfζοντα1 επαρκώς κα1 01 περ1οχές στάθμευσης, όπως επf σης κα1 01 
συνδέσεις εισόδου-εξόδου, κυρίως για λόγους ασφαί\εf ας. Η επ(τευζn 
ομοιομορφfας φωησμού κα1 n αποφυγ11 σκοτε1νώv σημεfων εfvα1 
επιθυμητή, αί\ί\ά όχι πάντα πρακτικά δυνατή. Συνήθως δίνεται φωτισμός 
εντάσεως 1.0 έως 2.0 footcandles {1 footcandle :;;;; 10.7 lux) με δείκτη 
ομοιομορφf ας {μέσn προς ελαχιστn ένταση) 6:1. Το ύyος των 10τών 
φωησμοό κυμαf νετα1 συνήθως από 6.0 έως 15.0 μέτρα. Ι<ατά προτf μηση 
Πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις που δεν θα δnμ1ουρyήσουν 
δυσχέρε1ες σε π1θαv{ι μεί\ί\ονηκ11 αλί\αγ11 της δ1ατάξεως των θέσεων 
σταθμεύσεως. Οι f διοι ιστο( μπορεf να χρησιμοποιηθούν και για τnν 
ανάρτηση των π1να1,.ίδων σήμανσης. 

Οι ταξιδ1ώτες συν11ίθως συvεργάζοντα1 στη δlαπ\ρnσn της J.ωθαρ1ότητας, 
αί\ί\ά nοί\ί\ές φορές ε{ναι αnρόσεκτοι και ακατάστατοι Η διαη\ρnσn τnς 
καθαριότητας θα γίνετα1 πιο εύκολα, όταν οι ανέσεις που προσφέρει ο 
Χώρος σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι, (J)στε n χρt'ισn τους και n 
Περ10δη·σ1 '"αθαρ~ότητα να εfνΩl απλ11 κα1 εύι<ολη. Σε μεγάλους χιδρους 
στάθμευσης-ανάπαυσης ε(ναι επιθυμητή n εγκατάσταση επιστάτη, πουνα 
μπορεf va ασκεf συνεχή έλεγχο. Μια τέτο1α εvέργε1α μπορεf να 
εί\αττd)σει τις κλοπές και τους βανδαλισμούς και σε μερικές πF.ρ1πτC:)σεις, 
το κόστος συντήρησης. Το οfκημα εr11στασfας πρέπε1 va είναι στην 

~ερ1οχή ανάπαυσης, αλλά όχι τόσο κοντά για να μnv εnεμβαfνουν τα 
<::ηομα, που χρησψοπο~ούv την περ1οχή, στη ζω11 του επιστάτη. Μ1α . λύση 
νι' αυτή την περ(rιτωσn εfvαι ένας πρόσθετος διαχωρ10μός 011<ήματος 
επ~στασfας κα1 χ&)ρου ανάπαυσης. 
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LΣΗΜΑΝΣΗ 

Ηοριζόντια σήμανση {διαγράμμιση) των χC:)ρων στάθμευσης αποτεί\εf, 
ιδιαf τερα σε χ&)f)ους κάποιου μεγέθους, απαραfτητη προϋπόθεση για την 
ορθοί\ογική τοποθέτηση των αυτοκινήτων, ώσtε να εξασφαί\(ζεται 
ο~κονομfα χC:ψου κα1 ευχέρεια ε.ί\ιγμC:)ν, σύμφωνα με μια μεί\ετημένn και 
προκαθορισμένη επιθυμητή διάταξη των θέσεων στάθμευσης ι<αι των 
διαδρόμων κfνησης. 

~ια τη διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης χρησιμοποιούνται συνήθως 
ασπρες γραμμές ενu') οι κίτρινες γραμμές χρησ~μοποιούνται νια την 
ένδειξη απαγόρευσης της στάθμευσης. Σε δάπεδα με επ1φάvε1α από 
σκυρόδεμα το κίτρινο χρu')μα παρουσιάζει τη μεyαί\ύτερη αντίθεση 
(cont1·ast) και γι' αυτό χρnσιμοποιεf ται ορισμένες φορές για τη 
διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης. 

Για τrι διαγράμμιση χρησιμοποιούνται συνήθως χρu')ματα ή αυτοκόί\ί\ητες 
n.ίΊαστ1κές ταινfες, α.ί\λά μπορεί να γίνει σε ορισμένες περιππ~σεις και 
ΧΡήσrι άί\λων μεθόδων όπως π.χ. ειδικά καρφιά ή ί\{θοι ιδιαίτερου 
Χριόματος σε λιθόστρωτους χι~ρους. 

Oi γραμμές 1ωθορ1σμού των θέσεων στάθμευσης γfvοντα1 συνήθως 
πάχους 10-15 εκ Μερικές φορές, ε(ναι αρκετό να μn χαράσσονται 
ολόκληρες οι γραμμές, αλλά να δεfχvονται μόνο οι γωvfες 11 οι τομές 
των γραμμu')ν αυτών σε μήκος 50 έως 100 εκ 

Στο εσωτερικό των εκτεταμένων χώρων στάθμευσης θα πρέπει να 
εξασφαί\fζεται n ασφαί\1\ς και σαφ1\ς καθοδ{ιγηση n1ς κυκλοφορfας με 
τnv κατάί\ί\ηί\n σr\μανσn όπως n.x. ί\ευκά τόξα πορείας στους 
δι?δρόμους πρόσβασης, απαγορευτικές πιvακf δες εισόδου σε κάποιους 
Χωρους κλπ. 

Οι θέσεις εκτεταμένων δημόσιων χώρων στάθμευσης θα πρέπει να 
δf δοvται με τη βω\θεια π.ί\nροφοριαι<ώv πιvακfδωv ιωτάί\ί\ηί\α 
τοrτοθετnμένων στο οδικό δf κτυο, (f)στε να κατευθύνουν και να 
nροσαvατολfζουν τους οδηγούς. Οι πιvακfδες αυτές θα πρ€πει vα 
εντάσσονται μέσα στο όί\ο σύστημα καθοδηγήσεως στο οδικό δfκrυο. 

Στους χ{f)ρους ανάπαυσης θα πρέπει επfσnς να τοποθετηθεί κατάi\ί\ηi\η 
σrψαvση, (ί')στε va διευκο?ιόvοvται 01 επισκέπτες στnv μεται<ίvηση μέσα 
στο χd)ρο. τα σήματα αυτά μπορεf να εf ναι μικρές ενημερωτικές 
rιινω<f δες Ι<ατεύθυνσης, καθC:)ς και διάφορα συνθήματα αντιπυρικά, 
Καθαριότητας κί\π. 
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Πρέπει να τονιστε( ότι ο μεγάλος αριθμός πινακ(δων πολί\ές φορές έχει 
αvτfθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται Γι' αυτό στη σ1\μαvσn 
πρέπει να τοποθετούνται οι απολύτως απαραίτητες πινακf δες, πρC:)τα για 
τη δlευκόί\υvση του επ1σκέπτn κα1 1<ατά δεύτερο λόγο για τη δlάδοσn 
οποιουδήποτε συνθήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. Σύμβοί\α υπαίθριων χώρων aνayυχής. 
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6. ΦΥΤΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

6.1. Δ1αμόρφωση πρασίνου στους χC:)ρους στάθμευσης 

01 υπαfθρ101 χώρο1 στάθμευσης, 1δ1αf τερα 01 εκτεταμένοι, αποτελούν ένα 
αντιαισθητικό στοιχε{ο του περιβάί\ί\οντος, εfτε όταν ε{ναι ι<ενο{ εfτε 

όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Με την κατάλ.λπ.λπ δ1αμόρφωση 

του χώρου με δέντρα, θάμνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ί\ου?ιούδια 
11. χί\οοτάπητες η εμφάν10π ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης μπορεί να 

βεί\τιωθε{ σημαντικά και ο χ6)ρος μπορεί να ενσωματωθεί καί\ύτερα στο 
περιβάλλον του. Επfσης η κατάλληλη φύτευση προσφέρει σκιά, που εfναι 
απαραίτητη σε χd)ρες με μεyά?ιο ποσοστό ηί\ιοφάνειας όπως η Ε?ιi\άδα 

κα1 προστατεύε1 έως ένα σημείο ης γεηον1κές εγ1<αταστάσε1ς, α.ί\λά και 

τον (διο το χώρο στάθμευσης, από τους θορύβους, τη σκόνη και τα 
καυσαέρια __ 

Η κατάί\ί\nί\η επιί\οyή του ε(δους και της θέσεως της φύτευσης μπορε( 

να μην μειC:)σε1 τον ωφέi\ψο χώρο στάθμευσης και επιπλέον δεν 

δημιουρyεf σημαντιι<ές δαπάνες κατασκευής και συντήρησης. 

Δέντρα και θάμνοι προσφέρονται για τη φύτευση των χώρων στάθμευσης, 

yιατ{ εξυπηρετούν καί\ύτερα τους σκοπούς της φύτευσης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω κα1 επιπλέον απαιτούν τη μιιφότερη φροντίδα, 

αν γίνει n κατάί\ί\nί\η επιλογή από τα ε{δη που ευδοκψούν στην περωχή 
και δεν επηρεάζονται από τα καυσαέρια. Πάντως θα πρέπε1 να 

αποφεύγονται ε(δn που μπορούν να ρυπάνουν r\ να προκαλέσουν ζημιά 
στα αυτοκίνητα με την πτώση καρπών ή υγρού από το φύλλωμά τους. 

Στην περιοχή των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

δέντρα που εςασφαλfζουν σκιά. Όταν για λόγους ασφάλε1ας της 

κυκί\οφορ{ας, όπως στις εισόδους και εξόδους, απαιτείται η εξασφάλιση 

ορατότητας, θα πρέπει να προτιμάτ01 π φύτευση χαμηλών θάμνων. 

Κατά τη μελέτη διαμόρφωσης ενός χώρου στάθμευσης δημ10υργούvται 

πάντα επ1φάνειες που δεν εfνω δυνατόν να αξ1οnο1ηθούν y1α στάθμευση 

όπως π.χ. 01 τριγωνιιωf χώροι σε στάθμευση υπό γωνία, οι διάφορες 
διαχωριστικές ή κατευθυνη\ριες νησ{δες κί\π. Οι επιφάνειες αυτές 

αποτελούν ιδεC:)δεις χC:ψους φύτευσης. Η φύτευση μπορεί να 
συμπί\ηρωθε( ανά?ιοyα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, το διαθέσιμο χώρο 

και τα διαθέσιμα κονδύλια για κατασκευ1\ και συντήρηση_ 

Παραδεf γματα φύτευσης χώρων στάθμευσης 
ύπαρξη υyομετρικd)ν διαφορών μπορεί 

πλεονέκτημα για την καλύτερη οπηκή 

στάθμευσης. 

-26 -

δίνονται στο σχτ\μα 6.1. Η 
να χρησιμοτ1οιnθε{ σαν 

απομόνωση του 
, 

χωρου 



ΟΔΟΣ 

ΟΔΟΣ 

Χώρος σταθμεύσεως στό έπiπεδο τής όδοϋ. 
Διαχωρισμός μέ θάμνους καί δένδρα. 

Χώρος σταθμεύσεως κάτω άπό τό έπίπεδο τής όδοϋ. 
Διαχωρισμός μέ πρανές καi θάμνους. 

Χώρος σταθμεύσεως πάνω άπό τό έπίπεδο τής όδοϋ. 
Διαχωρισμός μέ θάμνους. 

ΣΧΗΜΑ 6.1. Παραδέίyματα τομώv διαμορφώσέως πρασivου σέ υπαίθριους χώρους 

στCιθμευσnι;;. 
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Κατά τις ενδεfξε1ς που δ(νονται στους γερμανικούς κανονισμούς, για 

μεμονωμένα δέντρα απαπείτα1 ακάλυπτη επ1<ράνε1α 2.α2Ο μ. κα1 

υπόγειος χώρος νια τις ρ{ζες, ελεύθερος από αγωγούς και άί\ί\ες 
εγκαταστάσε1ς, μεγαλύτερος από 3.0 μ. Σειρές δέντρων και συμπαγείς 

φυτεύσεις θάμνων απαιτούν Λωρίδες φύτευσης τουλάχιστον 3.0 μ. 01 
αποστάσεις μεταςύ των δέντρων, που καθορίζονται από την τελική 

διάμετρο του φυί\ί\6ψατός τους, κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 6.0 και 
12.0 μ. Τυπικές δlαστάσεις μιας .ί\ωρiδας φύτευσης δίνονται στην τομή 
του σχ1\ματος 6.2. Επειδή για ορισμένα αυτοκf νητα η προεξοχή με την 
όπισθεν, δηλαδή το μι1κος από τον πίσω τροχό μέχρι τον προφυλακτήρα 

(rear ove1·11ang), ε<vαι μεyάί\ο, θα πρέπει η φύτευση, όταν δεν 

περιβάλλεται από τοfχο ύyους μεyα.(ιύτερου από εκείνο του 
προφυί\ακη\ρα, να προφυλάσσεται με κράσπεδα σε απόσταση 
τουλάχιστον ενός μέτρου από αυτήν. 

,~u •. 
~3.00 

' 
u = Προεξοχή αύτοκινήτοu 

ΣΧΗΜΑ 6.2. Τυπική εγκάρσια τομή Λωρίδας φύτi1υσηι;; 

6.2. Στάδ1α φύτευσης κω κpηήpια επ1ί\ογt\c φυη))V 

Για την επιί\ογή της βί\άστησης στους χώρους πρασίνου πρέπει να 

γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ανάί\υσn και βάθος εδάφους. 
2. Οικο.ί\οyικτ1 διερεύνηση του χ&)ρου. 
3. Διατήρnσn ή ενfσχυσn τυχόν υπάρχουσας βi\άστnσnς. 
4. Επιλογτ1 νέων ειδG'}ν φυτ&)ν {δέντρα, θάμνοι, αναρριχόμενα, ποώδη 

ποi\υετn, ετήσια, φυτά κάί\υyης εδάφους). 
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Τα κριτήρια επιλογής των φυτών για ·rη δημιουργ(α του πρασ(νου του 

χC:)ρου ανάπαυσης μπορούν να συνοyιστούν στα παρακάτω: 

α) Οικοί\ογική προσαρμοσηκότητα στο άμεσο περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχι'ις 

6) Αντοχή στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. 
γ) Εfδος φυi\i\c~ματος. 

δ) Εποχή, συχνότητα, δομfι και διάρκεια ανθοφορίας. 
ε) Είδος και ποσότητες καρποφορίας. 
στ) Κόστος εγκατάστασης - συντfιρησης. 

Στην προσπάθεια δημιουργfας του πρασίνου των χd)ρων στάθμευσης

αvάπαυσης, η αισθητ11<ή και η λειτουργικότητα είναι συνυφασμέvες με 

τους τρόπους σχεδωσμού και παρουσ(ασης των φυτεύσεων. Μερικές από 

τις αρχές σχεδιασμού της φύτευσης ε{ναι: 

i) Ομαδοποίηση των φυτύ')ν σε περιττούς αριθμούς, πάντα, κα1 να 

αποφεύγεται να κρατεf ται σταθερfι απόσταση μεταξύ των φυτd)ν .. 
ii) Ομαδοποίηση φuτeι')ν, δέντων, θάμνων με συναφείς απαιπ'ισεις σε φως, 

έδαφος και άρδευση. 

iii) Φροντίζουμε να δημ1ουρyούμε με ης φυτεύσεις πολλές επκράνειες, 

C:)στε να αυξάνει η χ<J:ιρητικότητα του ελεύθερου χC:)ρου. 

iv) Ef δη με εντυπωσιακό φύλλωμα 11. άνθη, φυτεύονται μεμονωμένα και 
φροντίζουμε να αnοτεί\ούν τnν κατάληξη γραμμικών φυτεύσεων σαν 

σημεία προσοχ11ς {Focal Points)_ 
v) Χρωματικά, φροντίζουμε ώστε φυτά με άνθη με θερμά χρώματα να 
εiναι μεμονωμένα {δηλ κfτρ1νο, καφέ, κόκκινο)_ 

vi) Τα άκρα των ελευθέρων χ6)ρων 1<αί\ύnτονται με nυκvfι φύτευση, ώστε 
να δημιουργούν ισχυρό μανδύα ηχομόνωσης. 

v\1) Αποφεύγουμε έντονες φυτεύσεις αειθαλών ειδυ)v, ώστε 01 χ(;)ροι να 
είναι κατάλληλοι γ1α χρήση και το χειμc~να_ 

v1ii) Φροντ(ζουμε να μη φυτεύουμε ε{δη με έντονο επιφανειακό ριζη<ό 
σύστημα, που μπορεί να δημιουργ1ίσει προβϊVιματα σε υπόγε1α δίκτυα ή 

στα καταστρdψατα δρόμων 1-ωι πεζοδρόμων {π.χ. ευκάί\υπτοι). 

Μετά τη σωστή φύτευση, τα φυτά χρειάζονται συντfιρηση. Η υnnρεσ(α 

συvτ11ρησης ε{ναι πρωταρχ11·01ς σημασfας, ειδικά 1<ατά τη δ~άρ1<ε10. των 
πρdΗωv ί\(yωv κρfσψων χρόνων. Το αναγκαίο νερό και ίΊ(nασμα ε(ναι 
στο1χ εία γ1α να ελαττωθεί ο χρόνος, που απαιτείται γ1α τα φυτά να 

φθάσουν στο μέγιστο μέγεθος και στη μέγιστη πυι<νότητα. 

Διακρ(νουμε: 

ι Περιποι11σεις φύτευσης. 

α) Ποτίσματα. 

β) Κλαδ€ματα. 

y) Λιπάνσεις. 
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δ) Προστασ{α αnό έντομα, μύκητες {ραvησμο( και βοταν{σματα). 

2. Περ1φρά~ε1ς. 
Η περfφραξn προσφέρει προστασfα και ταυτόχρονα μπορε( να γfνει 
και ένα πρόσθετο αισθnηκό στο1χεfο, αν επιί\εγούν προσεκηκά στο 
σχέδιο το υί\ικό, το χρu')μα και το μέγεθος της περίφραξης. 

3. Προστασfα κορμc~ν δενδροστοιχειών. 
Αυτό επ1τυγχάνετω με την τοποθέτηση ειδ1κών πλεγμάτων γι)ρω από 
τους κορμούς. 

4. Περιποίηση σε τραυματισμένα δέντρα. 
Συχνά 01 κορμοί των δέντρων τραυματίζοντω, 1δ1α(τερα σε χd)ρους 
όπου εισέρχονται αυτοι<ίνητα. Για να αποφύγουμε τους κινδύνους 

σαn{σματος, θα πρέπε1 να επα.ί\ήyουμε το τραυμαησμένο κομμάτι με 

πίσσα, χρu')μα 11. μυκητοκτόνα υί\ικό ή γαλαζόπετρα. 

5. Συμπίεση του εδάφους. 
Μακροχρόνια χρήση του εδάφους δnμιουpγεf κακές συvθr\κες; 

αερισμού των ριζcDν και φυτcDν. Σ1 αυτές τις περ1πτC:Jσεις επ1στρc;')νουμε 
την επιφάνε1α του εδάφους με υλικά, όπως κομμάτια φί\οιών, ξύλου, 
περλfτη 11 ανακατεύουμε στο έδαφος βερμ1κου7\fτη. 

6.3. Ηχοπροστασ(α με δενδροφύτευση 

6.3.1. Κρ1πίρ1α χρησψοποίησης 

Τα δέντρα μπορούν να χρησιμοπο1ηθοόν σαν ηχοπροστατευτ1κό μέσο 
μόνο σε δρόμους σχεδόν επ1φανε1ακούς. Σε δρόμους σε όρυγμα n 
δενδροφύτευση δρα θε11κά στην υπάρχουσα ηχητ1κ11. καταπόνηση. 

Η δενδροφύτευση πρέπε1 να εfνα1 τόσο πυ1<ν11. κα~ yn/\11, c;')στε ο 

αυτοκ1νητόδρομος και τα κ1νοίψενα σ' αυτόν οχfιματα να μην φαfνονται 
καθαρά από τον τόπο που θέλουμε να προστατεύσουμε. Μ~α . ήδη 

υπάρχουσα δενδροφύτευση μπορε{ να χρησ~μοπο1ηθε{ άμεσα με 
ανάλογη χάραξη του δρόμου. Αυτές οι δεvδροφυτεύσε1ς έχουv ευνοϊκά 
yυχοί\ογικά αποτελέσματα. 

Αρκετή μεfωση της ηχητικής στάθμης παρουσιάζεται, όταν ο r\χος πρέnε1 

να διανύσε1 δενδροφύτευση από 50-100 μ. Ανάλογα με το είδος 1<α1 την 
κατάσταση του ξύί\ου,nαρουσιάζεται με{ωσn στάθμης από 5-10 DB. Μια 
δενδροφυτευμένη περ1οχ{ι 200-400 μ. αρ1στερά και δεξιά του δρόμου 
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επηρεάζεται από τους κυκί\οφορtακούς θορύβους, πράγμα ασύμφορο γ1α 
την ανάπαυση στο δάσος_ 

6.3.2. Μορφt\ 

Γtα να χρησψοποtnθεί n δενδροφύτευση σαν nχοπροστατευηκό εμnόδtο 
πρέπε1 να αρχίζε1 δίπλα από το δρόμο 1ω1 ο μέσος όρος του ύyους των 

δέντρων πάνω από τnν εn1φάνε1α να είνω τουλάχ1στον 5.00 μ. 

Τα αποτελέσματα nχηηκών μετρήσεων σε παρόμο1ες καταστάσεις 
οδt1γησαv στα εt{ις συμπεράσματα: 
- Η ηχομονωτική δράση των δασών οφείλεται στα νεαρά δέντρα, όπως 
πεύκα, έλατα κα1 στα πλατύφυλλα, όπως κ10σός κλπ_ Τα μεγαλύτερα σε 
ηί\1κf α δέντρα καθ(Δς κω τα νεώτερα άλλου είδους δεν συμβάλλουν 
Η<ανοπο1ητικά στην ηχομόνωση_ Κατάλί\ηί\ες επίσης εfνΩ1 01 ει<τάσε1ς με 
φράουλες, βατόμουρα, θάμνους κλπ. {ελάττωση 1-2 DB). 

- Η εί\άττωση του θορύβου από τα δάση, σε αντίθεση με τις ανο1χτές 

εκτάσεις, αυξάνει yρ11yορα με την απόσταση, μετά όμως από 200 μ_ από 
την πηγή του ήχου ο ρυθμός με1ώσεως του θορύβου γ(νετω τόσο μικρός, 

ώστε ουσιαστ11<ά παύει να υπάρχει 

- Τον χειμci)vα, η μείωση του θορύβου σε δάση με παλαιά δέντρα είνΩl 
κατά 1-2 DB μεγαί\ύτερn απ' ότι το καί\οκαίρ1 λόγω ανακλάσεως του 
ήχου στα σύνορα του δάσους_ Σε περιοχές, όμως, με νεαρά δέντρα με 

φύί\i\ωμα μέχρ1 το έδαφος, tσχύε1 το αντίθετο. 

- Ο θόρυβος με1d)vετα1 από τnv πtθανfι δενδροφύτευση, όταν έχει 
συχνότητα 250 Hz κα1 από 2-4 KHz_ Αυτό σημαfνε1 σε υyηλούς τόνους. 

Σε συχνότητα 500 Hz n μείωση είνα1 ε.i\άχιστr\ κω στο 1 KHz σχεδόν 
ανύπαρκτη_ 

- Σn1ν ηλικία των δέντρων, που nδένε( ο κορμός 1<α1 υπάρχουν J<αι ξερά 
κλαδ1ά, το άγριο πεύκο υπερτερεί του κ~σσού, της οζεtάς και του ~1μερου 
πεύιωυ_ Συγ1φ111κά τη χειρότερη ηχομόνωση προσφέρει το {ιμερο πεύκο. 

Πυκνό γρασίδι κω βατομουρ1ές μει<f)νουν τnv nχnηκή στάθμη 1ωτά 
1-2 DB περ1σσότερο απ' όσο η απ.i\ή επ1κά.i\υyη του εδάφους με θ(1μνους 
~ωφού ύyους. 
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7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ 
Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ 

ι Περιοχή με μονόδρομο αρκετοό πλάτους και με χc~ρους στάθμευσης 
κατά μήκος των δύο nλευρ6)ν. Ο εσωτερικός δρόμος έχει σχεδιαστε{ με 

οριζόvηες καμπύλες για vα εμποδίζουν τα οχ~'ιματα vα αvαιπύσσουv 
μεγάλες ταχύτητες μέσα στο χd)ρο {Σχήμα 7.1). 

11 

11 

ft 

• e>o 

ο ro '° •ο "° 
~ 

1. ΤΡΑΠΕΖΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ 
2. ΨΗΣΤΑΡΙΑ 

3. ΤΟΥΑΛΕΤΛ 
4. ΝΕΡΟ 

5. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΡ()ΦΟΡΙΩΝ 

ΣΧΗΜΑ 7.1. 
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2. Περιοχή σχεδιασμένη για εισερχόμενα και εξερχόμενα αυτοκίνητα με 
κοιvτ\ λωρίδα αλλαγτ\ς ταχύτητας. Αυτός ο σχεδιασμός εfvαι 
ικανοποιητικός όταν n κυκί\οφορ(α είναι μικρή (Σχήμα 7.2). 

1~~~4 
w ο -
ι@ 

~ . 1 
1. ΦΟΡΤΙΙΓΑ 

2. ΕΠΙΙ3ΑΤΙΚΑ 

Ι · ~ 3. ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΚΛΙ ΝΕΡΟ 

ο 4. ΚΙΟΣΚΙ ΠΙΚ - ΝΙΚ 

Η 

ο 100 200 
t=:::- _____, 

ΣΧΗΜΑ ϊ.2. 

-33-



3. Περιοχή όπου τα φορτηγά σταθμεύουν δ(πί\α στην εξωτερικtί νησ(δα 
του χώρου. Η περιοχt1 στάθμευσης τωv φορτηγών είναι χωρισμένη από 
την περιοχt\ στάθμευσης των επιβατικών με χρωματιστή λωρίδα nί\άτους 
1.2 μ. , περ(που (Σχ1\μα 7 .3). 
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4. Ειδική περfπτωσn περιοχής στο ενδιάμεσο τμήμα αυτοι"<ιvητοδρόμου 
δύο κλάδων_ Η ευθυγραμμfα των δύο κλάδων προσφέρετ καί\r\ ορατότητα 
για είσοδο και έξοδο (Σχήμα 7.4). 
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8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλα1α, μ1α 
κατάί\ί\nί\n περ1οχΛ y1α δ1αμόρφωσn χώρου ανάπαυσης κω αvαyυχr1ς 

βρ(σκεται στο 440 χί\μ. της εθνικής οδού Αθnν(~ν-Λαμf ας {<πο ρεύμα 
προς Λαμfα)_ Η τοποθεσ(α θεωρήθηι<ε κατά.ίΊ.ί\n.ί\η δlόη εfνα1 στο ύyος 

του δρόμου, επ(πεδη κω χωρ(ς φυσ11-<ά εμπόδ1α. Υπάρχε1 επ(σnς n 
π1θaνότητα παροχ11ς νερού κα1 η.ί\εκτρ1κού ρεύματος_ 

Ο χώρος στάθμευσης θα κατασκευαστεί παραπλεύρως, σε παρα1ωμπτ{ιρ10 
δρόμο, παράί\ί\nί\ο στην εθν11<11 με την οποfα συνδέετω στο 420 χλμ. 
Στο σημείο σύνδεσης 1<α1 πρ1v από αυτό τοποθετεfτΩl ι<ατάί\ί\nί\n 
σr1μανσn. 

Γ1α τη δ1αμόρφωση του χd)ρου επ1ί\έζαμε τη διάταζn 3 {Σχ1\μα 7.3), n 
οπο(α θα κα.ί\ύyε1 εμβαδόν 40 στρεμμάτων, ενώ εfνα1 δυνατή n 
περαιτέρω ανάπτυξη του χd)ρου στο μέλλον καθώς n συνοί\11η\ έκταση 
αποτεί\εfτα1 από εμβαδόν 90 στρεμμάτων. Η είσοδος κα1 η έξοδος στο 
Χ<i)ρο αυτό θα πραγματοπο1εfτω με δ1άδρομο ακτfνας 150 μ. 
Στην tιηαση αuη1 θα δ1αμορφωθούv χώρο1 στάθμευσης y1α φορτηγά, σε 
nαράλληί\η διάταξη και εnιβατικ6)ν οχημάτων, σε ί\οζή δ1άτα~η γωνίας 

45° {Σχήμα 8.1). 

Στον υπόί\οη10 χC:)ρο 1<ατανέμονται οι εγκαταστάσεις αναyυχτ\.ς, στ~ς 
οποfες συμπεριλαμβόvοντω τα ακόλουθα: 
• Ξύλ1νο κτfρ10 προορ1σμέvο y1α καφετέρ1α (Σχι1μα 8_2)_ 
• Ξύλ1vο κτiρ10 προορ1σμένο y1α xC:)pO επιστασίας J<QJ 1ατρε(ο 
{Σχήμα 8.3). 

• Ξύλινα κ1όσκια πληροφορ1ών {Σχήμα 8.4). 
• Ξύλινα αφοδευτήρια σκεπασμένα με πέτρ1νες πλά1<ες {Σχήμα 8.5α,β). 

• Πυροσβεση1<ές φωί\ 1ές κατασι<ευασμέvες από πέτρα και ξύλο 
(Σχήμα 8.6). 

• Ξύλινα Ι<ιόσκια με πάyι<ους φαγητού {Σχήμα 8.7). 
• Παροχή πόσ~μου νερού με πέτρ1νες βρύσες (Σχrίμα 8.8). 
• Τραπέζια φαγητού για υπαίθρια γε,ύμαrα, από αδιαμόρφωτο ξύί\ο 

πεύκnς (Σχήμα 8.9). 
• Ξύλινα παγκάκια {Σχτ!ψα 8.10). 
• Πέτρινες yησταρ1ές (Σχήμα 8.11). 
• Ξύλ1να δοχεfα απορριμμάτων (Σχήμα 8.12). 
• Ξύλινες πινακίδες ενημέρωσης (Σχήμα 8.13). 

• Παιδική χαρά που περιλαμβάνε1: 

- (.-\ 6-·· 



α) Ξύλινη τραμπάλα {Σχήμα 8.14α). 
β) Ξύί\ιvη τσουλήθρα {Σχt'ιμα 8_146). 
ν) Λασηχένιες κούν1ες (Σχr\μα 8.14γ). 
δ) Ξύί\1vη δοκό 1σσρρσπfας {Σχήμα 8_14δ)_ 
ε) Ξύλ1νn κατασκευr'ι συvδ1ασμού αθλοπα~διών (Σχήμα 8.14ε). 

Όσον αφορά τn δενδροφύτευση του χώρου επιλέγουμε φυτά ανάλογα με 
τα nροαvαφερθέvτα κρπfφια {Κεφάλαιο 6)_ 
Για το χώρο στάθμευσης: 
1) Δέντρα: 

α) Δάφνη 

β) Σφεvδό:μι ιωιvό 
2) Θάμνοι: 

α) Πηφοδό:φvη. 

Για το χ6)ρο αvαyυχτ1ς: 
1) Δέντρα: 

α) Πεύκο χα.ί\έnιο_ 
2) Θάμνο~: 

α) Θυμάρι 
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ΣΧΗΜΑ 8.2. Καφtηέρια (12.0 ,. 10.Ο)τ.μ 
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9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. 440 χί\μ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμfας. 
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2. Υπόδειyμα παιδικής χαρ{χς. 
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