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Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου επιδιώκει την ενίσχυση και την τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας στην εμπορική περιοχή του Ωραιοκάστρου του Νομού 
Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η προώθηση της τοπικής, εμπορικής & οικονομικής ανάπτυξης 
και η δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, όχι 
μόνο τοπικής αλλά και υπερτοπικής εμβέλειας, ώστε όλο το Ωραιόκαστρο και η περιφέρεια 
να εξυπηρετείται με τρόπο που θα ενισχύει τη ζωτικότητα και τη βιωσιμότητα ολόκληρου 
του Δήμου. Ταυτόχρονα στοχεύει στην ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής 
και την προσέλκυση αγοραστικού κοινού από άλλες πιο μακρινές περιοχές μέσω της 
λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής παρέμβασης, η οποία περιλαμβάνει 
τον κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο αλλά και τμήμα του ιδιωτικού, το οποίο αφορά τις κύριες 
όψεις των συμμετεχόντων καταστημάτων.   

Η περιοχή παρουσιάζει το πλεονέκτημα της μικρής απόστασης από την πόλη της Θεσσαλονίκης 
και φημίζεται για το φυσικό της περιβάλλον. Για το λόγο αυτό παλαιότερα όταν ο Δήμος υπήρξε 
ως αγροτική κοινότητα επεδίωξε συστηματικά να μετατραπεί σε παραθεριστικό κέντρο, 
όπως και έγινε. Μεταπολεμικές αποφάσεις της Κοινότητας Ωραιοκάστρου περιλάμβαναν την 
εκποίηση οικοπέδων σε αστικές οικογένειες, προκειμένου να προσελκυστούν περισσότεροι 
παραθεριστές. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση 
στους οικισμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου από αστούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα 
επιλέγοντας τις περιοχές αυτές για την ποιότητα ζωής που προσφέρουν. 
Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό χώρων αναψυχής και κέντρων εστίασης. Επίσης 
φημίζεται εκτός από τους φυσικούς πόρους που διαθέτει, για τα παραδοσιακά και τοπικά 
προϊόντα και για το πλήθος των αξιόλογων πολιτιστικών και λαογραφικών εκδηλώσεων. 
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Η περιοχή μελέτης αποτελείται από τις κύριες εμπορικές οδούς στις οποίες αποτυπώνονται τα μέλη του συνδικαιούχου 
(Εμπορικός Σύλλογος) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Η περιοχή παρέμβασης περιορίζεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, μία οδό με έντονη κίνηση πεζών, όπου εντοπίζεται η πλειοψηφία 
των εμπορικών καταστημάτων γενικότερα αλλά και η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πρόκειται για 
τo τμήμα από την οδό 25η Μαρτίου έως την οδό Θεσσαλονίκης (κύρια αρτηρία), όπου γίνεται η πρόσβαση από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης και τους άλλους Δήμους. 
Στο τμήμα της οδού από την 25η Μαρτίου έως την οδό Βασ. Γεωργίου έχουν προηγηθεί εργασίες ανάπλασης και η οδός λειτουργεί 
ως οδός ήπιας κυκλοφορίας με μία λωρίδα κατεύθυνσης. Ωστόσο, τα πεζοδρόμια είναι σε πολλά σημεία τους απροσπέλαστα 
λόγω της ανεπάρκειας του πλάτους τους και της τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού. 

Στο υπόλοιπο τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας (Βασ. Γεωργίου-Θεσσαλονίκης) 
λειτουργεί αμφίπλευρη κυκλοφορία αυτοκινήτων, ενώ παρατηρείται η άναρχη 
στάθμευση των αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία εκατέρωθεν της οδού. 
Η κυκλοφοριακή μελέτη “Επικαιροποίηση και αξιολόγηση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στον παλαιό οικισμό του Δήμου Ωραιοκάστρου”, Απόστολος Πρόιος, 
που είχε εκπονηθεί τον Απρίλιο του 2008 πρότεινε τη μονοδρόμηση του τμήματος 
αυτού της Λεωφόρου Δημοκρατίας και τη μετατροπή του σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. 
Επίσης στο τμήμα αυτό της οδού υπάρχει ένα αδόμητο οικόπεδο συνολικού 
εμβαδού 1100 τ.μ. Η πρόταση του Δήμου Ωραιοκάστρου για την αγορά του 
ακινήτου και η μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης κάνει εμφανές το ενδιαφέρον 
και τη στήριξη του Δήμου για τη λειτουργική οργάνωση και αναβάθμιση του 
κοινόχρηστου χώρου καθώς επίσης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του 
αγοραστικού κοινού.
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Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 03
Η κεντρική ιδέα που κατευθύνει το σχεδιασμό προκύπτει από την έλλειψη του φυσικού στοιχείου στην περιοχή. Παρόλο που το φυσικό περιβάλλον 
βρίσκεται σε εγγύτητα, αυτό δε γίνεται αντιληπτό από τον επισκέπτη. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επανασύνδεση του δημόσιου χώρου με τη 
φύση, τόσο μέσω της επαναφοράς του πρασίνου όσο και μέσω της εφαρμογής υλικών τα οποία προσιδιάζουν σε φυσικά υλικά, μέσω των 
αποχρώσεων και των υφών, τα οποία ταυτόχρονα βελτιώνουν το μικροκλίμα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά. 
Την πρόθεση αυτή ενισχύουν παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, παρεμβάσεις οι οποίες 
επεκτείνονται (σε μικρότερη κλίμακα) και στις όψεις των συμμετεχόντων καταστημάτων δημιουργώντας μία συνέχεια του κοινόχρηστου δημόσιου 
χώρου με τον ιδιωτικό.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας από την οδό 25η Μαρτίου έως την οδό Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται 
και η υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας. 

Σχεδιαστικές Αρχές Πρότασης:
- διεύρυνση πεζοδρομίων και μετατροπή του τμήματος της Λεωφόρου Δημοκρατίας από την οδό Βασ. Γεωργίου έως την οδό Θεσσαλονίκης σε ήπιας 
κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μονοδρόμηση και σύνδεση με την υφιστάμενη διαμορφωμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (τμήμα Λεωφόρου Δημοκρατίας από 
25η Μαρτίου έως Βασ. Γεωργίου).
- ανασχεδιασμός και νέα χάραξη του άξονα της υφιστάμενης οδού ήπιας κυκλοφορίας
- δημιουργία ισόπεδης οδού - πεζοδρομίων για την οπτική και αντιληπτική ενοποίηση του χώρου
- οριοθέτηση της οδού ήπιας κυκλοφορίας με παρτέρια πρασίνου (δεντροφύτευση και χαμηλή φύτευση)
- εισαγωγή καινοτόμων και ψυχρών υλικών γήινων αποχρώσεων
- επανασχεδιασμός φωτισμού δημοσίου χώρου με νέα ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα (led)
- οριοθέτηση περιοχής open mall με διακριτό τρόπο
- τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε γραμμική διάταξη κατά μήκος της οδού σε εναλλαγή
- διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ενσωμάτωση του στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου
- διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό σε εναλλαγή με το πράσινο
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε συνάρτηση του διαθέσιμου προυπολογισμού που προκύπτει, μετά από την αφαίρεση του ποσού που 
προορίζεται για την αγορά του οικοπέδου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Σύνδεση του δημόσιου χώρου με τη φύση μέσω της 
δημιουργίας ζώνης πρασίνου
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Οι παρεμβάσεις στο ήδη διαμορφωμένο τμήμα της περιοχής που ο δρόμος 
λειτουργεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας αφορούν την ανακατασκευή του δημόσιου 
χώρου με την επαναχάραξη του άξονα της οδού (διατηρώντας το υφιστάμενο 
πλάτος 3,20 μ). Στην υφιστάμενη κατάσταση ο άξονας της οδού δε βρίσκεται 
στο μέσον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μπροστά από το όριο της ρυμοτομικής 
σε πολλά σημεία να μην υπάρχει χώρος για πεζούς (πεζοδρόμιο). Αντί για αυτό 
έχουν χωροθετηθεί θέσεις στάθμευσης στο όριο οικοπέδων με αποτέλεσμα να 
διακόπτεται η κυκλοφορία των πεζών στο δημόσιο χώρο. 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα νέα υλικά, τον εξοπλισμό, 
καθώς επίσης και τη φύτευση είτε σε παρτέρια πρασίνου, είτε σε δενδροδόχους. 
Θέσεις στάθμευσης δεν προβλέπονται στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού 
λόγω του περιορισμένου πλάτους. Η κατεύθυνση αυτή του σχεδιασμού κάνει 
ευκρινές το γεγονός ότι δίνεται προτεραιότητα στον πεζό και στη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος το οποίο απομακρύνεται από ένα τυπικό εμπορικό κέντρο πόλης.

οδός ήπιας κυκλοφορίας - 3.20 μ
χωρίς στάθμευση παρά την οδό

κίνηση πεζών

οριοθέτηση ρυμοτομικής γραμμής

οριοθέτηση περιοχής open mall

AμεΑ



Γ.2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - νέα διαμόρφωση 05

οδός ήπιας κυκλοφορίας - 3.50 μ
με στάθμευση παρά την οδό

κίνηση πεζών

οριοθέτηση ρυμοτομικής γραμμής

οριοθέτηση περιοχής open mall

AμεΑ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέα υλικά, αστικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και την εκτεταμένη φύτευση είτε σε 
παρτέρια πρασίνου, είτε σε δενδροδόχους. Προβλέπεται η μονοδρόμηση της οδού και η μετατροπή της σε ήπιας κυκλοφορίας, 
όπως προτείνεται και στην εκπονηθείσα κυκλοφοριακή μελέτη. Θέσεις στάθμευσης προβλέπονται για το συγκεκριμένο τμήμα της 
οδού λόγω του επαρκούς πλάτους των πεζοδρομίων. Ωστόσο έχοντας ως αρχή την προτεραιότητα του πεζού και τη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος το οποίο θα διαφοροποιείται από ένα τυπικό εμπορικό κέντρο πόλης, η στάθμευση θα ενσωματώνεται στο 
πράσινο σε μικρές ενότητες και θα χωροθετείται σε εναλλαγή με αυτό και τον υπόλοιπο αστικό εξοπλισμό.



Γ.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 06

Το οικόπεδο που προορίζεται για χώρος στάθμευσης βρίσκεται εντός της περιοχής παρέμβασης και είναι το μοναδικό αδόμητο στην περιοχή. Έχει 

εμβαδόν 1100 τ.μ. και καλύπτεται κατά κύριο λόγο από χαμηλή βλάστηση και κάποια σημαντικά σε μέγεθος κωνοφόρα δέντρα (πεύκα). Για τη 

διαμόρφωση του προτείνεται περιμετρική ζώνη φύτευσης, με δέντρα και θάμνους για την κάλυψη των πλαγίων όψεων των όμορων κτιρίων, καθώς 

επίσης και μία νησίδα πρασίνου στο σημείο που βρίσκονται τα υπάρχοντα μεγάλα δέντρα. Η υπόλοιπη επιφάνεια προτείνεται να επιστρωθεί με 

άχρωμη άσφαλτο, όπου θα γίνουν οι γραμμογραφήσεις των θέσεων στάθμευσης. Η περίφραξη της πρόσοψης διαμορφώνεται με τοιχίο εμφανούς 

οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους τουλάχιστον 1.40 μ. με άνοιγμα στο μέσον όπου θα γίνεται η είσοδος - έξοδος των αυτοκινήτων και δύο ακόμη 

ανοίγματα για την είσοδο - έξοδο των πεζών. Όλα τα ανοίγματα θα κλείνουν με μεταλλικές θύρες βαφής, ανοιγόμενες για τους πεζούς και συρόμενες 

για τα αυτοκίνητα. Στην περιμετρική φυτεμένη ζώνη πρόκειται επίσης να εγκατασταθούν ιστοί φωτισμού και κάδοι μικροαπορριμάτων.

ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ



07Γ.4. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ
Τα υλικά που έχουν επιλεγεί για την ανάπλαση προσιδιάζουν στα χωμάτινα μονοπάτια που υπάρχουν στη γύρω περιοχή, διατηρώντας 
ωστόσο μία αστική προσέγγιση αναφορικά με τις υφές και την αντοχή. 
Στα διαφορετικά υλικά που απαρτίζουν τη δαπεδόστρωση χρησιμοποιούνται γήινες αποχρώσεις για την οπτική σύνδεση με το φυσικό 
περιβάλλον που χαρακτηρίζει την περιοχή. 
Πιο αναλυτικά:
- άχρωμη άσφαλτος για την οδό και το χώρο στάθμευσης, στην οποία αναδεικνύονται τα χρώματα των αδρανών που τη συνθέτουν. 
Δεν πρόκειται για ψυχρό υλικό, ωστόσο πασρουσιάζει ενεργειακά ωφέλη λόγω της ανοιχτής απόχρωσης (συγκριτικά με τη συμβατική 
άσφαλτο). 
- ψυχρός κυβόλιθος τσιμέντου χρώματος μπεζ για το χώρο κίνησης των πεζών.
- ψυχρή πλάκα τσιμέντου, κίτρινη, για τη διέλευση τυφλών.
- πλάκες σκληρού μαρμάρου, χρώματος μπεζ, στο όριο των οικοπέδων. Πλησιάζοντας στον ιδιωτικό χώρο συναντώνται υλικά όπως 
είναι μάρμαρο που συναντώνται στο αστικό περιβάλλον και τον ιδιωτικό χώρο.
- ταινίες ορείχαλκου για την οριοθέτηση της περιοχής open mall. Το υλικό αυτό επιλέχθηκε γιατί γίνεται εύκολα ορατό και διακριτό σε 
σχέση με τα υπόλοιπα αλλά και για να προσδώσει την έννοια της πολυτέλειας η οποία σχετίζεται με την αγορά και την κατανάλωση.
- εμφανές σκυρόδεμα ως διαχωριστικό τεμάχιο στην οριοθέτηση της οδού και της περιοχής open mall. Οι ταινίες αυτές θα είναι ισόπεδες 
εκτός από τα τεμάχια που οριοθετούν τα παρτέρια πρασίνου. Στα παρτέρια πρασίνου θα υπερυψώνονται κατά 15 εκ. για να γίνονται πιο 
ευκρινή τα όρια διέλευσης του αυτοκινήτου. 



Γ.5. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 08

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Δενδροδόχοι
- Καθιστικά με ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα ορειχάλκινα γράμματα OPEN MALL
- Κολωνάκι πεζοδρομίου (επικάλυψη ορείχαλκου)
- Κάδος μικροαπορριμάτων

- ΦΩΤΙΣΜΟΣ
- Ιστός φωτισμού - οδοφωτισμός (μονό)
- Ιστός φωτισμού - οδοφωτισμός (διπλός)
- Ιστός φωτισμού ανάπλασης - οριοθέτηση ανάπλασης (αφετηρία, τέρμα, κόμβοι), τελική    
επιφάνεια ορειχάλκινη



 

Δ.1. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 09
ΤΥΠΟΣ Α
Κατάστημα με τουλάχιστον δύο βιτρίνες οι οποίες διαχωρίζονται με δομικά στοιχεία - υποστυλώματα.
ΤΥΠΟΣ Β
Κατάστημα με ενιαία βιτρίνα και περιμετρικό πλαίσιο (το οποίο συνήθως καλύπτεται με επένδυση φυσικού πετρώματος).
ΤΥΠΟΣ Γ
Κατάστημα με χρήση κοινόχρηστου χώρου, με ενιαία βιτρίνα και περιμετρικό πλαίσιο (το οποίο συνήθως καλύπτεται με επένδυση φυσικού πετρώματος). 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κοινόχρηστος χώρος είναι ιδιωτικός (προκήπιο), καθώς όλα τα οικόπεδα στην περιοχή παρέμβασης διαθέτουν προκήπιο 
τουλάχιστον 3 μ. 
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
Η πλειοψηφία των καταστημάτων στην περιοχή παρέμβασης αποτελείται από εμπορικά καταστήματα. Στα περισσότερα από αυτά οι όψεις στεγάζονται 
με πρόβολο (εξώστης διαμερίσματος). Στις πιο παλιές οικοδομές τα καταστήματα έχουν χαμηλή οροφή, ενώ στις νεότερες οικοδομές υπάρχει μεγαλύτερη 
άνεση στον εσωτερικό χώρο. Όλες οι οικοδομές έχουν προκήπιο τουλάχιστον 3 μ. Στο σύνολό τους τα καταστήματα παρουσιάζουν ανομοιογένεια στη 
σύνθεση των όψεων, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τις επιγραφές και τα χρώματα. 
Kεντρική Ιδέα
Η κεντρική ιδέα για την αναδιαμόρφωση των όψεων συνδέεται με την κεντρική ιδέα της ανάπλασης στην εισαγωγή των φυσικών υλικών και του πρασίνου. 
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το ξύλο και το πράσινο (φύτευση). Επίσης πρόκειται να οργανωθούν οι όψεις με κοινές αρχές σχεδίασης και υλικά για 
την αισθητική ενοποίηση των καταστημάτων.

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ Γ
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Σχεδιαστικές Αρχές Πρότασης
Ο σχεδιασμός των όψεων είναι λιτός και ενσωματώνει στοιχεία και υλικά που συνδέονται με το αναδιαμορφωμένο 
δημόσιο χώρο. Η είσοδος οριοθετείται με μεταλλική κατασκευή επενδυμένη με ξύλο (δρυς), έως την οροφή. 
Οι υπόλοιπες αδιαφανείς επιφάνειες επενδύονται με φύλλα ινοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό και βάφονται σε 
ουδέτερη ανοιχτόχρωμη απόχρωση RAL 9010. Η επιφάνεια αυτή λειτουργεί ως φόντο και βοηθά να ξεχωρίσουν 
τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την όψη. H φύτευση συναντάται στην όψη σε γλάστρα / ζαρντινιέρα 
επενδυμένη με ξύλο και ταινία ορείχαλκου στην απόληξη. Το λογότυπο του OPEN MALL συναντάται διακριτικά 
στην όψη με ορειχάλκινα γράμματα τα οποία υπογραμμίζονται από ορειχάλκινη ταινία επάνω από το κούφωμα. 
Συναντάται επίσης στο κατακόρυφο τεμάχιο της τέντας, σε όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα για την οπτική 
ενοποίηση τους. 

Στοιχεία Όψεων
- ξύλινη οριοθέτηση εισόδου
- λευκό φόντο 
- φύτευση στην όψη
- λογότυπο open mall στην όψη με ορειχάλκινα γράμματα
- ταινία ορείχαλκου στην όψη (υπογράμμιση λογότυπου)
- κατακόρυφο τεμάχιο τέντας (ποδιά), με λογότυπο open mall
- χαμηλές ζαρντινιέρες οριοθέτησης υπαίθριου χώρου όμοιες με αυτές που τοποθετούνται στις όψεις για τα 
καταστήματα που κάνουν χρήση υπαίθριου χώρου.

ΤΥΠΟΣ Α

ΤΥΠΟΣ Β ΤΥΠΟΣ Γ


