


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Π.2.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .................................................................................................... 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ........................................................... 4 

Σοφάδες .......................................................................................................................... 4 

Νέα Ζωή .......................................................................................................................... 8 

Ταυρωπός ....................................................................................................................... 9 

Αγία Παρασκευή .............................................................................................................10 

Άγιος Βησσάριος ............................................................................................................11 

Άμπελος .........................................................................................................................12 

Ανώγειο ..........................................................................................................................13 

Γεφύρια ...........................................................................................................................14 

Δασοχώρι .......................................................................................................................16 

Καππαδοκικό ..................................................................................................................17 

Καρποχώρι .....................................................................................................................19 

Μασχολούρι ....................................................................................................................22 

Μαυραχάδες ...................................................................................................................24 

Μελισσοχώρι ..................................................................................................................26 

Πασχαλίτσα ....................................................................................................................27 

Φίλια ...............................................................................................................................29 

Ερμήτσι ..........................................................................................................................31 

Κυψέλη ...........................................................................................................................32 

Ματαράγκα .....................................................................................................................34 

Πύργος Κιερίου ...............................................................................................................36 

Αηδονοχώρι ....................................................................................................................38 

Βαθύλακκος ....................................................................................................................39 

Θραψίμι ..........................................................................................................................41 

Κέδρος ............................................................................................................................42 

Λουτρά Σμοκόβου ...........................................................................................................46 

Λουτροπηγή ...................................................................................................................47 

Λουτρό............................................................................................................................49 

Ρεντίνα ...........................................................................................................................51 

Ανάβρα ...........................................................................................................................53 

Ασημοχώρι .....................................................................................................................55 

Αχλαδιά ..........................................................................................................................57 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

3 

 

Γραμματικό .....................................................................................................................59 

Νέο Ικόνιο .......................................................................................................................61 

Κάτω Κτιμένη ..................................................................................................................62 

Κτιμένη ...........................................................................................................................64 

Λεοντάρι .........................................................................................................................66 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .........................................................................................................69 

Π.2.β ΧΑΡΤΕΣ ....................................................................................................................70 

Π.2.γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ............................................................................................71 

Π.2.δ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ................................................................................................79 

 

  



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

4 

 

Π.2.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η περιγραφή των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους 

Κ.Χ. των οικισμών του Δήμου Σοφάδων και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια 

ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να 

γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιγραφή των προτάσεων 

κρίνεται αναγκαίο να γίνει για κάθε οικισμό ξεχωριστά. 

 

ΔΕ Σοφάδων 

Σοφάδες 

Ο οικισμός Σοφάδες αποτελεί την έδρα και τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό του Δήμου 

Σοφάδων. Αναπτύσσεται μεταξύ της παλαιάς Εθνικής Οδού Καρδίτσας – Αθηνών (δυτικά), 

της σιδηροδρομικής γραμμής (βόρεια) και του Σοφαδίτη ποταμού (ανατολικά). Αξιοσημείωτο 

είναι το νοτιο-ανατολικό τμήμα του οικισμού που κατοικείται αποκλειστικά από Ρομά, ενώ το 

βόρειο τμήμα του οικισμού εφάπτεται με τον οικισμό Μασχολούρι.  

 

Ως προς τη ρυμοτομία, ο οικισμός χαρακτηρίζεται από στρεβλό ιπποδάμειο σύστημα, 

κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό του τμήμα, με ακτινωτές τάσεις ανάπτυξης. Η ανάπτυξη 

του οικισμού σε πεδινό γεωμορφολογικό ανάγλυφο ευνόησε τη διαμόρφωση οικοδομικών 

τετραγώνων κανονικών σχημάτων. Το οδικό δίκτυο ακολουθεί την εικόνα του ρυμοτομικού. 

Με βάση το πολεοδομικό κέντρο, το οδικό δίκτυο αναπτύσσεται ακτινωτά με δρόμους 

ασφαλτοστρωμένους, ικανοποιητικού πλάτους αλλά μέτριους ποιοτικά. Το κέντρο του 

οικισμού περικλείεται από τις οδού Κιερίου, Αγίου Γεωργίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε 

αυτό το τμήμα καταγράφεται η κεντρική πλατεία με τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, το κτίριο του 

Δημαρχείου, το ΚΕΠ, το κτίριο του ΚΑΠΗ. Αναπτυγμένο δίκτυο πεζοδρόμων δεν υπάρχει. Η 

μόνη χαρακτηρισμένη οδός ως πεζόδρομος είναι η 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα μεταξύ των 

οδών Κιερίου και Αγ. Γεωργίου. Ωστόσο, με διάφορες τροποποιήσεις έχουν πεζοδρομηθεί 

ορισμένοι επιπλέον μικροί δρόμοι στο κέντρο, ενώ επί της οδού Κιερίου έχει κατασκευαστεί 

και ποδηλατόδρομος.  

 

Η εικόνα των πεζοδρομίων, από την άλλη μεριά, είναι απογοητευτική. Σε ορισμένες (λίγες) 

θέσεις και κεντρικά στον οικισμό έχουν γίνει παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας 

των πεζοδρομίων. Πρόκειται για την οδό 25ης Μαρτίου που βρίσκεται σε εξέλιξη έργο 

κατασκευής πεζοδρομίων, το οποίο περιλαμβάνει οδεύσεις τυφλών και ράμπες. Το πλάτος 

όμως των πεζοδρομίων είναι μικρό καθώς δεν υπάρχει περιθώριο διαπλάτυνσης αυτών 
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εξαιτίας του μικρού πλάτους του οδοστρώματος. Επίσης, στην οδό Κιερίου τα πεζοδρόμια 

έχουν ικανοποιητικό πλάτος, με την παρουσία φυτεύσεων και αστικού εξοπλισμού να 

αφήνει την απαραίτητη ελεύθερη όδευση πεζών. Απουσιάζουν όμως οι ράμπες πρόσβασης 

για την ασφαλή μετακίνηση των ΑμεΑ μεταξύ των πεζοδρομίων. Τέλος, στην οδό Αγίου 

Γεωργίου έχει γίνει διαμόρφωση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων με τις απαραίτητες 

ράμπες πρόσβασης και οδεύσεις τυφλών μέχρι τη συμβολή με την οδό Ελ. Βενιζέλου. Σε 

αρκετά όμως σημεία καταγράφονται είτε εμπόδια (αστικός εξοπλισμός και φυτεύσεις) είτε 

μικρό πλάτος πεζοδρομίου, τα οποία δυσχεραίνουν την ελεύθερη μετακίνηση των πεζών. 

Ιδιαίτερα στην οδό Αγίου Γεωργίου, στο σημείο διασταύρωσης με την οδό 28ης Οκτωβρίου 

και εκατέρωθεν του δρόμου, εντοπίζονται επί του πεζοδρομίου δυο στάσεις (κιόσκια) ΜΜΜ, 

τα οποία είναι αναγκαίο να μετακινηθούν σε νέες θέσεις, καθώς εμποδίζουν την ελεύθερη 

όδευση πεζών. Ο Δήμος σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Καρδίτσας θα πρέπει να χωροθετήσει 

τις στάσεις αυτές σε νέες πιο κατάλληλες θέσεις.  

 

     

Φωτογραφίες 1 & 2: Υφιστάμενα πεζοδρόμια οδού Κιερίου (αριστερά) και οδού Αγίου Γεωργίου 

(δεξιά) 

 

Πέραν των παραπάνω παρεμβάσεων, σε όλο τον υπόλοιπο αστικό ιστό τα πεζοδρόμια είναι 

είτε με απλή τσιμεντόστρωση, είτε παρατηρείται μόνο το κράσπεδο - ρείθρο χωρίς 

διαμόρφωση, είτε απουσιάζουν πλήρως.  
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Φωτογραφία 3 & 4: Ενδεικτικές εικόνες υφιστάμενων αδιαμόρφωτων πεζοδρομίων 

 

Συμπερασματικά, το δομημένο περιβάλλον του οικισμού των Σοφάδων, όπως έχει 

διαμορφωθεί σήμερα, φαίνεται ότι επηρεάστηκε καθοριστικά από το φυσικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής (ποταμός Σοφαδίτης) και από την παρουσία σημαντικών χρήσεων 

περιφερειακής εμβέλειας (εθνική οδός, σιδηροδρομική γραμμή). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

λειτούργησαν αποδιαρθρωτικά στην ενότητα του αστικού χώρου, η κατάτμηση του οποίου 

επιτείνεται τόσο από τη ρυμοτομία του οικισμού όσο και από την έλλειψη αρκετών 

προσβάσεων μεταξύ των συνοικιών. Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα αυτή του οικισμού, 

είναι επιβεβλημένη η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για το σύνολο του οικισμού των 

Σοφάδων, η οποία μελετώντας την υπάρχουσα συγκοινωνιακή κατάσταση, θα διαμορφώσει 

κυκλοφοριακές και κυρίως βιώσιμες λύσεις (ιεράρχηση οδικού δικτύου, μονοδρομήσεις 

οδών, πεζοδρομήσεις οδών κλπ). Η έλλειψη ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής μελέτης 

περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΑΠ για τις 

Σοφάδες, καθώς είναι αδύνατη η υλοποίηση προτάσεων κατασκευής νέων ή 

διαπλατύνσεις υφισταμένων πεζοδρομίων σε οδούς όπου είτε τα πλάτη των δρόμων 

είναι μικρά είτε οι υπάρχουσες ιδιοκτησίες κάνουν τις προτάσεις αυτές ανέφικτες. Για 

όλους αυτούς τους λόγους, το παρόν σχέδιο επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις βελτίωσης της 

προσβασιμότητας στα υπάρχοντα πλάτη των πεζοδρομίων.  

 

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τα πεζοδρόμια του οικισμού προτείνονται τα εξής: 
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• Ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων της οδού Κιερίου, από τη συμβολή με την 

οδό Παπάγου μέχρι την οδό Κολοκοτρώνη, για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης 

ΑμεΑ και οδεύσεων τυφλών.  

• Διαμόρφωση πεζοδρομίων στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου, από τη 

συμβολή με την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι τη συμβολή με την οδό Πίνδου (εκεί 

καταγράφεται ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, η πλατεία και η παιδική χαρά πλησίον).  

• Κατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών Κιερίου και 

Αγίου Γεωργίου.  

• Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Κολοκοτρώνη στο οικοδομικό τετράγωνο 

απέναντι από το Κέντρο Υγείας Σοφάδων, όπου το πεζοδρόμιο απουσιάζει. 

• Κατασκευή πεζοδρομίου στη διασταύρωση των οδών Κιερίου και Ελ. Βενιζέλου, 

στην νότια πλευρά, όπου το πεζοδρόμιο απουσιάζει.  

• Επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Νικολάου Πλαστήρα προτείνεται η κατασκευή 

πεζοδρομίων κατόπιν της εκπόνησης συγκοινωνιακής μελέτης και εφόσον αυτή το 

επιτρέψει.  

 

Διάσπαρτα στον οικισμό καταγράφονται οι εξής κοινόχρηστοι χώροι: η πλατεία Αγίας 

Παρασκευής, η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, η πλατεία Κόγια και άλλες δύο πλησίον της 

στη συμβολή των οδών Μουζακίου με Αγναντοπούλου, η πλατεία Ομονοίας, η πλατεία 

Αγίου Γεωργίου, οι πλατείες των εργατικών κατοικιών, η πλατεία στη διασταύρωση των 

οδών Ελ. Βενιζέλου και Κονδύλη, μικρό πλάτωμα στη διασταύρωση των οδών Νικολάου 

Πλαστήρα και Ανθέων, μικρό πλάτωμα στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου και 

Νασιάκου, ο χώρος πρασίνου στην είσοδο του οικισμού (οδός Κιερίου), ο χώρος πρασίνου 

στη συμβολή των οδών Κιερίου και Κολοκοτρώνη, ο χώρος πρασίνου στη διασταύρωση 

των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Πέτσα, καθώς και ο χώρος πρασίνου στη διασταύρωση 

των οδών Πίνδου και Αθανασίου Πλάντζου. Σε όλους τους προαναφερόμενους 

κοινόχρηστους χώρους, και παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς διαμορφώθηκαν 

πρόσφατα, απουσιάζουν οι προσβάσεις ΑμεΑ. Προτείνεται επομένως σε πρώτο στάδιο η 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ σε όλους τους καταγεγραμμένους κοινόχρηστους 

χώρους και στις θέσεις όπως αυτές σημειώνονται στα γεωχωρικά δεδομένα του ΣΑΠ. 

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι οι οδεύσεις τυφλών θα αντιμετωπιστούν σε επόμενο 

στάδιο και κατά το σχεδιασμό της μελέτης ανακατασκευής και διαμόρφωσης του εκάστοτε 

κοινόχρηστου χώρου.  

 

Αναφορικά με τα δημόσια / δημοτικά κτίρια και τα κτίρια που απαιτείται να γίνουν 

προσβάσιμα, καταγράφονται τα εξής: Δημαρχείο, ΚΕΠ, ΕΛΤΑ, αστυνομικό τμήμα, ΚΑΠΗ, 
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Κέντρο Υγείας, πνευματικό κέντρο Σοφάδων, 1ο - 2ο - 4ο & 5ο νηπιαγωγείο, 1ο - 2ο & 4ο 

δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, ΕΠΑΛ, κλειστό γυμναστήριο. Όλα τα 

προαναφερόμενα κτίρια είναι προσβάσιμα στα ΑμεΑ με ειδικές ράμπες που διαθέτουν.  

 

Σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης στον οικισμό, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οργανωμένος 

χώρος στάθμευσης οχημάτων, παρά μόνο στον ευρύτερο χώρο του αθλητικού κέντρου 

Σοφάδων, ο οποίος βρίσκεται εκτός του κέντρου και στο νοτιο-ανατολικό τμήμα του 

οικισμού. Πιο συγκεκριμένα, για τις θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ, στον οικισμό συναντώνται 

4 θέσεις (1 έμπροσθεν του Δημαρχείου, 2 έμπροσθεν του ΚΑΠΗ και της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης, 1 στην οδό Παπάγου πλησίον της οδού Κιερίου), ενώ με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου έχουν οριστεί άλλες 2 θέσεις (1 στα ΕΛΤΑ και 1 στην πλατεία Αγίας 

Παρασκευής) οι οποίες δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί. Αν και οι θέσεις αυτές κρίνονται 

επαρκείς σε αριθμό για το μέγεθος του οικισμού των Σοφάδων, προτείνονται να 

κατασκευαστούν 3 νέες θέσεις (1 μπροστά από το Κέντρο Υγείας, 1 στην πλατεία Αγίου 

Γεωργίου και 1 στο αθλητικό κέντρο) για λόγους εξυπηρέτησης των ΑμεΑ σε αυτές τις 

περιοχές.   

 

Νέα Ζωή 

Η Νέα Ζωή αποτελεί οικισμό που κατοικείται αμιγώς από Ρομά. Δημιουργήθηκε σε δημοτική 

έκταση είτε μέσω του Στεγαστικού Προγράμματος του ΟΕΚ, είτε με τη χρήση δανείων από 

την πλευρά των Ρομά σε οικόπεδα που τους παραχωρήθηκαν από το Δήμο. Επομένως, 

στον οικισμό κυριαρχεί η κατοικία, ενώ ο μοναδικός κοινόχρηστος χώρος (πλατεία) 

εντοπίζεται κεντρικά και νότια στον οικισμό. Η πλατεία είναι μεγάλη σε έκταση, 

αποτελούμενη από ισόπεδη επιφάνεια, οριοθετημένους χώρους φύτευσης και επαρκείς 

εσωτερικούς διαδρόμους κίνησης. Περιμετρικά πεζοδρόμια υπάρχουν με κατάλληλο πλάτος 

αλλά με απουσία ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ. Μιας και ο χώρος αυτός δεν είναι 

προσβάσιμος στα ΑμεΑ, προτείνεται η κατασκευή 2 ραμπών πρόσβασης και μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ.  

 

Τέλος, νοτιοανατολικά στον οικισμό εντοπίζεται ένα νηπιαγωγείο με πρόσβαση ΑμεΑ στο 

κτίριο, αλλά με απουσία ράμπας στο πεζοδρόμιο η οποία και προτείνεται.  
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Φωτογραφία 5: Πλατεία οικισμού Νέα Ζωή 

 

Ταυρωπός 

Ο οικισμός του Ταυρωπού διακρίνεται για το μικρό μέγεθός του. Λόγω της εγγύτητάς του με 

τον οικισμό των Σοφάδων, πολλές από τις απαραίτητες πολεοδομικές λειτουργίες 

καλύπτονται από εκεί. Αποτελεί κατ’ εξοχήν περιοχή κατοικίας αν και παρατηρείται μεγάλο 

ποσοστό κενών κατοικιών. Ο ένας και μοναδικός δημόσιος χώρος που καταγράφεται είναι η 

πλατεία, η οποία δεν είναι προσβάσιμη στα ΑμεΑ, Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

κατασκευή μια ράμπας πρόσβασης στο ανατολικό τμήμα της πλατείας.  

 

 

Φωτογραφία 6: Πλατεία οικισμού Ταυρωπός 
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Αγία Παρασκευή 

Ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής ξεχωρίζει για το μικρό του μέγεθος και την ορθογωνική 

διάταξη των οικοδομικών τετραγώνων (διαθέτει σχέδιο διανομής). Κεντρικά στον οικισμό 

εντοπίζεται η πλατεία με το Κοινοτικό Γραφείο όπου φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο του 

οικισμού. Η πλατεία του οικισμού αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια, με επάρκεια σε 

αστικό εξοπλισμό και δυο ράμπες πρόσβασης στο εσωτερικό της, εκ των οποίων η μια 

(δυτικά) πλησίον του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ η 

άλλη που είναι μεγαλύτερη και πιο κεντρική στην περιοχή της πλατείας (βόρεια) χρήζει 

ανακατασκευής. Ταυτόχρονα, στην είσοδο του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου 

καταγράφεται απουσία ράμπας πρόσβασης.  

 

Επομένως, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των ΑμεΑ προτείνεται η κατασκευή 

ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του Κοινοτικού Γραφείου, η βελτίωση της διαμόρφωσης της 

υπάρχουσας (μεγάλης) ράμπας για την πρόσβαση στην πλατεία (βόρεια), καθώς και η 

δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου.  

 

Στο βόρειο τμήμα της πλατείας εντοπίζεται στάση ΜΜΜ επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου. 

Το πεζοδρόμιο αν και είναι μεγάλου πλάτους (περίπου 3 μ.) έχει εμπόδια (καλαθάκια 

απορριμμάτων και κιόσκι στάσης ΜΜΜ) τα οποία αφήνουν ελεύθερη όδευση πεζών 

πλάτους 1,2μ. Για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου, και επειδή 

το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγάλο, προτείνεται η μετατόπιση των κάδων 

απορριμμάτων εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και η ταυτόχρονη αντικατάσταση 

του στεγάστρου της στάσης ΜΜΜ με άλλο μικρότερου πλάτους.  

 

Φωτογραφία 7: Πλατεία Αγίας Παρασκευής / Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης 
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Άγιος Βησσάριος 

Ο οικισμός του Αγίου Βησσαρίου αποτελεί διάσπαρτο οικισμό που αναπτύσσεται γραμμικά 

εκατέρωθεν της κεντρικής οδού όπου και χωροθετούνται οι κυριότερες λειτουργίες 

(διοικητικές – εμπορικές). Εκεί εντοπίζεται και το κοινοτικό γραφείο του οικισμού, ένα ισόγειο 

κτίριο, στο οποίο φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο. Στο νότιο τμήμα του οικισμού 

παρατηρούνται ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα ορθογώνιου σχήματος, ενώ στο βόρειο 

τμήμα υπάρχουν μεγαλύτερες ιδιοκτησίες. Η επάρκεια σε κοινόχρηστους χώρους κρίνεται 

καλή. Καταγράφεται η κεντρική πλατεία του οικισμού με τον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και 

άλλοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου πλησίον αυτής. Επιπρόσθετα, στην είσοδο του 

οικισμού εντοπίζεται η παρουσία αθλητικών χώρων και χώρων πρασίνου.  

 

Για τον οικισμό του Αγίου Βησσαρίου, επειδή οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

εντοπίζονται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του οικισμού, προτείνεται η ενοποίηση τους 

μέσω της κατασκευής πεζοδρομίων εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου και από την περιοχή 

των αθλητικών χώρων στην είσοδο του οικισμού έως τον χώρο του Ι.Ν. Αγίου 

Κωνσταντίνου. Επιπρόσθετα, προτείνεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης στη δυτική 

πλευρά της πλατείας, όπου υπάρχουν διαμορφωμένα σκαλοπάτια, καθώς και η κατασκευή 

μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ μπροστά από το κοινοτικό γραφείο.  

 

 

Φωτογραφία 8: Κεντρικός δρόμος & χώροι πρασίνου Αγίου Βησσαρίου / Κατασκευή πεζοδρομίων 

εκατέρωθεν του δρόμου 
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Άμπελος 

Ο οικισμός Άμπελος παρά τον πεδινό του χαρακτήρα κατατάσσεται στους άναρχους από 

πλευράς ρυμοτομίας οικισμούς. Τα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζουν περισσότερο 

ακανόνιστη μορφή. Κεντρικά στον οικισμό εντοπίζεται η πλατεία με το Κοινοτικό Γραφείο 

όπου φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο του οικισμού. Η πλατεία του οικισμού αποτελείται 

από ισόπεδη επιφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της, τριγωνικής μορφής και με τρεις 

προσβάσεις στο εσωτερικό της. Από τις προσβάσεις αυτές απουσιάζει μια έστω 

διαμορφωμένη ράμπα. Απουσία ράμπας πρόσβασης καταγράφεται και στην είσοδο του 

κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου. Περιμετρικά της πλατείας εντοπίζεται η ανυπαρξία 

πεζοδρομίου, ενώ απέναντι από την πλατεία υπάρχει στάση ΜΜΜ.  

 

Επομένως, για την ασφαλή μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των ΑμεΑ, προτείνεται η 

κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά της πλατείας, ελάχιστου πλάτους 1,5 μέτρα, με 

ταυτόχρονη κατασκευή ραμπών πρόσβασης. Ράμπα πρόσβασης προτείνεται να 

κατασκευαστεί και στην είσοδο του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου. Παράλληλα 

διαμορφωμένο πεζοδρόμιο προτείνεται να κατασκευαστεί και απέναντι της πλατείας όπου 

υπάρχει και η στάση ΜΜΜ, ενώ απαραίτητη σε αυτό το σημείο του οικισμού είναι η 

ύπαρξης διάβασης πεζών για την ασφαλή μετακίνηση από και προς την πλατεία. Οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό της Αμπέλου ολοκληρώνονται με τη δημιουργία 

μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στη νότια πλευρά της πλατείας.  

 

 

Φωτογραφία 9: Πλατεία Αμπέλου / Προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίου 
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Στο νότιο τμήμα του οικισμού της Αμπέλου καταγράφεται ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ακριβώς 

απέναντι η πλατεία εκδηλώσεων και η παρουσία διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης 

οχημάτων. Ο χώρος της πλατείας αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια με ράμπα 

πρόσβασης ΑμεΑ. Το μοναδικό στοιχείο που προτείνεται εδώ είναι η διαμόρφωση διάβασης 

πεζών μεταξύ της πλατείας και της εκκλησίας.  

 

 

Φωτογραφία 10: Πλατεία εκδηλώσεων Αμπέλου με διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης οχημάτων 

 

Ανώγειο  

Ο οικισμός Ανώγειο διακρίνεται για το μικρό ορθογωνικό του μέγεθος. Κεντρικά στον 

οικισμό εντοπίζεται η πλατεία με το Κοινοτικό Γραφείο όπου φιλοξενείται και το αγροτικό 

ιατρείο του οικισμού. Η πλατεία του οικισμού αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια, με 

επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό και δυο προσβάσεις στο εσωτερικό της, χωρίς όμως την 

ύπαρξη διαμορφωμένης ράμπας. Απουσία ράμπας πρόσβασης καταγράφεται και στην 

είσοδο του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου. Παράλληλα το υφιστάμενο πεζοδρόμιο στο 

δυτικό τμήμα της πλατείας είναι πλάτους 1,2 μέτρα και έχει εμπόδια (κιόσκι στάσης ΜΜΜ 

και κιγκλιδώματα).  

 

Για την ασφαλή μετακίνηση τόσο των πεζών όσο και των ΑμεΑ, προτείνεται η διαπλάτυνση 

του πεζοδρομίου στη δυτική πλευρά της πλατείας κατά 2,0 μέτρα, και η ταυτόχρονη 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης. Ράμπα πρόσβασης προτείνεται να κατασκευαστεί και στην 

είσοδο του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό 

του Ανωγείου ολοκληρώνονται με τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ μεταξύ της 

πλατείας και του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και παράλληλα με το νέο διαμορφωμένο πεζοδρόμιο.  
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Φωτογραφία 11: Υφιστάμενο πεζοδρόμιο με εμπόδια / Προτείνεται για διαπλάτυνση 

 

 

Φωτογραφία 12: Υφιστάμενο πεζοδρόμιο με εμπόδια / Προτείνεται για διαπλάτυνση 

 

Γεφύρια 

Τα Γεφύρια αποτελούν ένα μικρό πεδινό οικισμό, με τα οικοδομικά του τετράγωνα να 

αναπτύσσονται σχεδόν ομοιόμορφα κυρίως στο κέντρο του, ενώ στα όρια του οικισμού 

παρατηρούνται μεγαλύτερες ιδιοκτησίες σε ορθογωνική διάταξη. Το βόρειο και δυτικό τμήμα 

του οικισμού χαρακτηρίζεται από αραιά δόμηση λόγω της ύπαρξης αδόμητων εκτάσεων. Οι 
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μεγαλύτερες πυκνότητες δόμησης σημειώνονται στο κέντρο του οικισμού όπου 

καταγράφονται και οι πολεοδομικές λειτουργίες του οικισμού.  

 

Πιο αναλυτικά, κατά μήκος της κεντρικής οδού του οικισμού καταγράφεται η κεντρική 

πλατεία, ο Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ένας διαμορφωμένος χώρος πρασίνου 

έμπροσθεν του Ι.Ν, μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι) και ένα διαμορφωμένο πλάτωμα όπου στην 

παρούσα φάση εκπονείται μελέτη για να χωροθετηθεί παιδική χαρά. Σε όλο το μήκος της 

κεντρικής οδού έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια πλάτους 2,30μ. (χωρίς ράμπες και 

οδεύσεις τυφλών). Επί της κεντρικής πλατείας βρίσκεται το κτίριο του κοινοτικού γραφείου 

στο οποίο στεγάζεται και το αγροτικό ιατρείο. Σημειώνεται ότι το κτίριο δεν είναι 

προσβάσιμο στα ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 13: Κεντρική πλατεία οικισμού Γεφύρια & υπάρχοντα πεζοδρόμια 

 

 

Φωτογραφία 14: Χώρος πρασίνου και Ι.Ν. Αγίων Κων/νου και Ελένης / Προτείνεται η κατασκευή 

ραμπών πρόσβασης στο πεζοδρόμιο 

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

16 

 

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων των ΑμεΑ, 

προτείνεται αρχικά η κατασκευή ραμπών πρόσβασης στα πεζοδρόμια της κεντρικής οδού 

και πλησίον των προαναφερόμενων κοινοχρήστων χώρων. Οι νέες ράμπες πρόσβασης θα 

εξυπηρετούν τόσο τις μετακινήσεις μεταξύ των πεζοδρομίων, όσο και τις μετακινήσεις 

μεταξύ των κοινοχρήστων χώρων. Επειδή τα υπάρχοντα πεζοδρόμια έχουν διαμορφωθεί 

προσφάτως, οι οδεύσεις τυφλών κατά μήκος τους προτείνεται να κατασκευαστούν είτε σε 

μελλοντική νέα διαμόρφωση των πεζοδρομίων, είτε σε μελλοντική διαμόρφωση του 

κοινόχρηστου χώρου με τον οποίο αυτά εφάπτονται. 

 

Παρόλο που το πλάτος των υφιστάμενων πεζοδρομίων είναι αρκετά καλό, στο σημείο όπου 

χωροθετείται το κιόσκι της στάσης ΜΜΜ περιορίζεται σημαντικά η ελεύθερη μετακίνηση των 

πεζών. Για το λόγο αυτό προτείνεται να μετακινηθεί το κιόσκι της στάσης σε κατάλληλο 

σημείο της κεντρικής πλατείας (απέναντι) τα πλάτη των πεζοδρομίων είναι μεγαλύτερα.  

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τα Γεφύρια ολοκληρώνονται με την κατασκευή ράμπας 

πρόσβασης στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου, μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στον 

προαύλειο χώρο του Ι.Ν. και τη χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο νότιο τμήμα 

της κεντρικής πλατείας.  

 

Δασοχώρι  

Το Δασοχώρι αποτελεί πεδινό οικισμό με ορθογωνικής μορφής οικοδομικά τετράγωνα. Στο 

ανατολικό τμήμα του οικισμού εντοπίζεται η πλατεία με το Κοινοτικό Γραφείο όπου 

φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο του οικισμού. Στην είσοδο του κτιρίου του Κοινοτικού 

Γραφείου καταγράφεται απουσία ράμπας πρόσβασης, η κατασκευή της οποίας προτείνεται 

από το παρόν σχέδιο. Η πλατεία του οικισμού αποτελείται από ισόπεδη διαμορφωμένη 

επιφάνεια, με αστικό εξοπλισμό, άνετα πεζοδρόμια (>1,5μ.) χωρίς εμπόδια και μια στάση 

ΜΜΜ στη δυτική πλευρά της (επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου). Απουσιάζουν όμως 

ράμπες πρόσβασης στο εσωτερικό της. Ταυτόχρονα, δυτικά της πλατείας καταγράφεται ο 

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου.  

 

Η έμφαση εδώ δίνεται στην ασφαλή μετακίνηση μεταξύ της πλατείας (όπου λειτουργεί το 

κοινοτικό γραφείο / αγροτικό ιατρείο) και της εκκλησίας. Για τη διευκόλυνση των 

μετακινήσεων των ΑμεΑ προτείνεται η κατασκευή ραμπών στο πεζοδρόμιο μπροστά από 

τον Ι.Ν. και η ταυτόχρονη κατασκευή διάβασης πεζών και ράμπας πρόσβασης στην πλατεία 

του οικισμού. Δυτικά της εισόδου της εκκλησίας προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 15: Πλατεία Δασοχωρίου 

 

Τέλος, εξετάζεται η σύνδεση της κεντρικής πλατείας του οικισμού με τον χώρο πρασίνου και 

τις αθλητικές υποδομές που εντοπίζονται στο βορειο-δυτικό τμήμα του. Για την ενοποίηση 

αυτών των χώρων προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίων ελάχιστου πλάτους 1,5μ. και με 

τις απαραίτητες ράμπες πρόσβασης και οδεύσεις τυφλών. Τα νέα πεζοδρόμια θα 

κατασκευαστούν από το σημείο του Ι.Ν., κατά μήκος του δρόμου, μέχρι το χώρο πρασίνου. 

Πεζοδρόμιο επίσης προτείνεται να κατασκευαστεί και περιμετρικά του χώρου πρασίνου.  

 

Καππαδοκικό 

Ο οικισμός του Καππαδοκικού είναι πεδινός με κλασικό ιπποδάμειο πολεοδομικό 

σχεδιασμό. Στο βορειοανατολικό και βορειοδυτικό του τμήμα συναντώνται μεγάλα 

οικοδομικά τετράγωνα με μικρές πυκνότητες δόμησης. Η ενιαία μορφολογία του χώρου 

τόσο στο εσωτερικό του όσο και στον εξωαστικό του χώρο (ο οικισμός περιβάλλεται από 

αγροτικές καλλιέργειες) καθιστούν την πλατεία τον βασικό αντιληπτικό άξονα 

προσανατολισμού. Αυτή εντοπίζεται κεντρικά στον οικισμό, αποτελείται από ισόπεδη 

διαμορφωμένη επιφάνεια, με φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό. Περιμετρικά της πλατείας 

υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ. έως 2,00μ. χωρίς εμπόδια. Η πλατεία είναι 

προσβάσιμη στα ΑμεΑ, καθώς διαθέτει ράμπα πρόσβασης στο δυτικό τμήμα της επί του 

υπάρχοντος πεζοδρομίου. Επί της πλατείας καταγράφεται το κτίριο του κοινοτικού 

γραφείου, στο οποίο φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο. Σημειώνεται ότι το κτίριο δεν 

διαθέτει πρόσβαση ΑμεΑ και επομένως προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης.  

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

18 

 

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των ΑμεΑ προς την κεντρική πλατεία, προτείνεται η 

δημιουργία δυο επιπλέον ραμπών πρόσβασης, στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ δυτικά της πλατείας 

και πλησίον του κοινοτικού γραφείου. Τέλος, προτείνεται η απομάκρυνση ενός δένδρου, 

που εντοπίζεται δυτικά του κτιρίου του κοινοτικού γραφείου, επί του υπάρχοντος 

πεζοδρομίου, και παρακωλύει την ελεύθερη μετακίνηση πεζών και αμαξιδίων.  

 

 

Φωτογραφία 16: Πλατεία Καππαδοκικού 

 

Στο βόρειο τμήμα του οικισμού καταγράφονται οι αθλητικοί χώροι (γήπεδα ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ και βόλει), ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, ο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, μια στάση ΜΜΜ και μια 

παλιά συνεταιριστική αποθήκη, η οποία πλέον λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο. 

Σημειώνεται πως στο κτίριο του λαογραφικού μουσείου δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την 

πρόσβαση των ΑμεΑ, και επομένως προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης 

στην είσοδο του κτιρίου.  

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως το μικρό πλάτος του εσωτερικού 

οδικού δικτύου του οικισμού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότερες ιδιοκτησίες 

έχουν χτιστεί στα όρια των οικοπέδων τους, κάνει αδύνατη μια πρόταση για κατασκευή 

πεζοδρομίων με στόχο τη σύνδεση της κεντρικής πλατείας με την περιοχή των αθλητικών 

χώρων και το μουσείο. Επομένως, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό του 

Καππαδοκικού περιορίζονται αποκλειστικά στην κατασκευή ραμπών πρόσβασης στους 

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.  
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Φωτογραφία 17: Λαογραφικό μουσείο Καππαδοκικού 

 

Καρποχώρι 

Το Καρποχώρι αποτελεί πεδινό οικισμό του Δήμου Σοφάδων που διαθέτει σχέδιο διανομής 

και ορθογωνική διάταξη οικοδομικών τετραγώνων. Στο κέντρο του οικισμού εντοπίζεται η 

πλατεία με το Κοινοτικό Γραφείο. Η πλατεία του οικισμού αποτελείται από ισόπεδη 

επιφάνεια, με επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό, χωρίς όμως ράμπες πρόσβασης και οδεύσεις 

τυφλών στο εσωτερικό της. Απουσία ράμπας πρόσβασης καταγράφεται επίσης στην είσοδο 

του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου. 

 

Απέναντι από την πλατεία εντοπίζεται το αγροτικό ιατρείο που εξυπηρετεί τους κατοίκους 

του οικισμού. Η είσοδος στο κτίριο του ιατρείου είναι προσβάσιμη (υπάρχει μεταλλική 

ράμπα). Ταυτόχρονα πλησίον του αγροτικού ιατρείου εντοπίζεται στάση ΜΜΜ επί του 

υφιστάμενου πεζοδρομίου. Το πεζοδρόμιο όμως είναι μικρού πλάτους (1,7 μέτρα) και με 

εμπόδια (σήμανση, κολώνες ΔΕΗ, κιόσκι στάσης ΜΜΜ, κάδοι απορριμμάτων). Δεν 

επιτυγχάνεται επομένως το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης όδευσης πεζών που ορίζεται 

στα 1,5 μέτρα. Παράλληλα, απουσιάζουν οι ράμπες πρόσβασης τόσο στο πεζοδρόμιο όσο 

και στην πλατεία, καθώς και οι διαβάσεις για την ασφαλή μετακίνηση από και προς αυτή.  

 

Για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών αλλά και των ΑμεΑ, προτείνεται αρχικά η 

διαπλάτυνση του πεζοδρομίου απέναντι από την πλατεία κατά 1,5 μέτρο, και η ταυτόχρονη 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης και διαβάσεων για τη σύνδεση του αγροτικού ιατρείου και 

της στάσης ΜΜΜ (που βρίσκονται στην μια πλευρά της οδού) με την πλατεία του οικισμού 

και το Κοινοτικό Γραφείο (που βρίσκονται στην άλλη πλευρά της οδού). Προτείνεται επίσης 
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η κατασκευή ελεύθερης ζώνης όδευσης τυφλών που θα διευκολύνει τη μετακίνηση των 

τυφλών από και προς το αγροτικό ιατρείο αλλά και το Κοινοτικό Κατάστημα. Οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας του οικισμού 

ολοκληρώνονται με τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον του Κοινοτικού 

Γραφείου.  

 

 

Φωτογραφία 18: Στάση ΜΜΜ και πεζοδρόμιο που προτείνεται για διαπλάτυνση 

 

 

Φωτογραφία 19: Είσοδος Κοινοτικού Γραφείου / Προτείνεται ράμπα πρόσβασης στο κτίριο 
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Η ευρύτερη περιοχή της πλατείας του Καρποχωρίου αποτελεί τον βασικό πυρήνα 

συγκέντρωσης κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χρήσεων του οικισμού. Πέραν όμως 

από αυτή την περιοχή, στον οικισμό εντοπίζεται ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ο χώρος του 

δημοτικού σχολείου (το οποίο λειτουργεί) έναντι της εκκλησίας. Οι δύο αυτές χρήσεις είναι 

σημαντικές μιας και προσελκύουν μετακινήσεις πεζών καθημερινά. Παρατηρούνται δε 

υποτυπώδη πεζοδρόμια, ακατάλληλα τόσο σε πλάτος όσο και στη διαμόρφωσή τους, 

εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής της πλατείας με τον Ι.Ν. Αγίου 

Νικολάου και το δημοτικό σχολείο. Προτείνεται έτσι, η διαπλάτυνση και διαμόρφωση των 

πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου σύνδεσης της πλατείας με την εκκλησία. Τα 

πεζοδρόμια θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1,5 μέτρο, στις άκρες τους θα κατασκευαστούν 

ράμπες πρόσβασης, ενώ θα δημιουργηθούν και διαβάσεις πεζών για την ασφαλή 

μετακίνησή τους.  

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό του Καρποχωρίου ολοκληρώνονται με τη 

διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην είσοδο του δημοτικού σχολείου και την ταυτόχρονη 

διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης. Το υφιστάμενο πεζοδρόμιο είναι πλάτους 1,3 μέτρα, με 

αποτέλεσμα να μην καλύπτει το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης όδευσης πεζών (που 

ορίζεται στα 1,5 μέτρα). Προτείνεται έτσι η διαπλάτυνση του κατά 0,5 μέτρο.  

 

Φωτογραφία 20: Είσοδος προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου / Προτείνεται διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου 
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Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι για όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, κατά τη φάση 

κατασκευής και πριν την ολοκλήρωσή τους, θα τοποθετηθεί και η κατάλληλη σήμανση.  

 

Μασχολούρι 

Ο οικισμός Μασχολούρι ενώνεται ουσιαστικά με τον οικισμό των Σοφάδων στο 

βορειοανατολικό άκρο του και ανατολικά ορίζεται από το Σοφαδίτη ποταμό, ενώ προς τις 

άλλες διευθύνσεις γειτνιάζει με γεωργικές καλλιέργειες. Αδόμητες εκτάσεις εντοπίζονται 

κυρίως στο δυτικό τμήμα του. Ο οικισμός αναπτύσσεται σχεδόν σε ιπποδάμειο σύστημα με 

οικοδομικά τετράγωνα κανονικού σχήματος και σαφώς διαμορφωμένο οδικό δίκτυο κυρίως 

στο νότιο τμήμα του. Η κεντρική οδός του οικισμού και η πλατεία αποτελούν ουσιαστικά 

τους χώρους γύρω από τους οποίους χωροθετούνται οι περισσότερες λειτουργίες. Η 

πλατεία εντοπίζεται κεντρικά στον οικισμό, αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια, διαθέτει 

αστικό εξοπλισμό και οριοθετημένες φυτεύσεις, ενώ σε αυτή χωροθετείται και το κοινοτικό 

γραφείο του οικισμού. Η πλατεία είναι προσβάσιμη στα ΑμεΑ, καθώς διαθέτει ράμπες 

πρόσβασης στο ανατολικό τμήμα της. 

 

 

Φωτογραφία 21: Πλατεία Μασχολουρίου (προσβάσιμη στα ΑμεΑ) 
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Νότια της πλατείας καταγράφεται ο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας. Η πρόσβαση σε αυτόν 

επιτυγχάνεται μέσω του πεζοδρομίου, το οποίο διαθέτει και ράμπα πρόσβασης. 

Σημειώνεται όμως ότι η πλατεία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από την εκκλησία, και για 

λόγους σύνδεσης έχουν διαμορφωθεί στο νοτιο-δυτικό τμήμα της πλατείας σκαλοπάτια.    

 

 
Φωτογραφία 22: Σκαλοπάτια μεταξύ πλατείας και εκκλησίας 

 

Επιπρόσθετα ως προς τις χρήσεις, καταγράφεται μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι) στο πεζοδρόμιο 

απέναντι από την εκκλησία, και το κτίριο του Μορφωτικού Συλλόγου ανατολικά της 

πλατείας. Επισημαίνεται ότι το πλάτος του πεζοδρομίου όπου έχει τοποθετηθεί η στάση 

ΜΜΜ είναι επαρκές και εξασφαλίζεται η ελεύθερη όδευση πεζών και αμαξιδίων. Αυτό που 

απουσιάζει είναι μια ράμπα πρόσβασης στο πεζοδρόμιο. 
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Φωτογραφία 23: Υπάρχον πεζοδρόμιο και στάση ΜΜΜ 

Για τον οικισμό του Μασχολουρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξασφάλισης της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ επικεντρώνονται στην κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης 

μεταξύ του επιπέδου της εκκλησίας και της πλατείας (εκεί όπου υπάρχουν διαμορφωμένα 

σκαλοπάτια), μιας ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου και μιας στο 

κτίριο του μορφωτικού συλλόγου, μιας ράμπας πρόσβασης στο πεζοδρόμιο όπου 

χωροθετείται η στάση ΜΜΜ, και τέλος μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ δυτικά της πλατείας.  

 

Μαυραχάδες 

Ο οικισμός των Μαυραχάδων εντάσσεται και αυτός στην κατηγορία των άναρχων από 

πλευράς ρυμοτομίας οικισμών, με έντονη την παρουσία μεγάλων οικοδομικών τετραγώνων 

και δαιδαλώδους οδικού δικτύου. Ως προς τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, 

κεντρικά στον οικισμό εντοπίζεται η πλατεία του οικισμού, η οποία βρίσκεται σε άριστη 

κατάσταση καθώς έχει διαμορφωθεί πρόσφατα. Είναι εξολοκλήρου ισόπεδη, διαθέτει 

επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό, ενώ είναι και προσβάσιμη στα ΑμεΑ (υπάρχουν ράμπες 

πρόσβασης και όδευση τυφλών). Το περιμετρικό πεζοδρόμιο της πλατείας όμως, παρόλο 

που διαμορφώθηκε πρόσφατα, δεν διαθέτει το απαραίτητο πλάτος (είναι πλάτους 0,5μ.).  

 

Επί της πλατείας εντοπίζεται το Κοινοτικό Γραφείο, όπου φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο 

του οικισμού. Παρόλο που το κτίριο είναι σε άριστη κατάσταση, παρατηρείται η απουσία 

ράμπας πρόσβασης σε αυτό. Επομένως, με το παρόν ΣΑΠ προτείνεται η κατασκευή 

ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του Κοινοτικού Γραφείου και μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ 

στη δυτική πλευρά της πλατείας. 
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Φωτογραφία 24: Πλατεία Μαυραχάδων & Κοινοτικό Γραφείο 

 

Επιπρόσθετα, ο οικισμός διαθέτει δυο αξιόλογους χώρους πρασίνου (πάρκα) στο βόρειο 

τμήμα του, ο ένας δυτικά και ο άλλος ανατολικά της κεντρικής πλατείας. Ο πρώτος από 

αυτούς τους χώρους διαθέτει περιμετρικό πεζοδρόμιο πλάτους 1,6μ. χωρίς όμως ράμπες 

πρόσβασης ΑμεΑ. Ο δεύτερος χώρος πρασίνου, ή αλλιώς Πάρκο Ακριβόπουλου, δεν 

διαθέτει περιμετρικό πεζοδρόμιο και διαμορφωμένες εισόδους προσβάσιμες στα ΑμεΑ. 

Σημειώνεται εδώ ότι πλησίον του Πάρκου Ακριβόπουλου εντοπίζεται το παλιό κτίριο του 

αγροτικού ιατρείου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό. Επειδή οι χώροι αυτοί βρίσκονται 

σε κοντινή απόσταση τόσο μεταξύ τους όσο και με την κεντρική πλατεία, προτείνεται η 

σύνδεσή τους με πεζοδρόμηση των οικοδομικών τετραγώνων κατά μήκος του οδικού 

δικτύου που τους συνδέει. Οι πεζοδρομήσεις θα γίνουν με τις αναγκαίες ράμπες 

πρόσβασης και διαβάσεις πεζών.  
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Φωτογραφία 25: Πάρκο Ακριβόπουλου / Προτείνεται περιμετρικό πεζοδρόμιο και διαμόρφωση 

εισόδων 

 

Τέλος, στο νότιο τμήμα του οικισμού εντοπίζεται ακόμα ένας χώρος πρασίνου με 

υποτυπώδη διαμόρφωση και χωρίς προσβάσεις ΑμεΑ στο εσωτερικό του. Για τον χώρο 

αυτό, επειδή αναφέρεται και ως σημείο διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

προτείνεται η κατασκευή στο βόρειο τμήμα του μιας ράμπας πρόσβασης.  

 

Μελισσοχώρι 

Το Μελισσοχώρι (πεδινός οικισμός) διακρίνεται από τα μεγάλου μεγέθους και άναρχου 

σχήματος οικοδομικά τετράγωνα. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο τμήμα του οικισμού όπου η 

ρυμοτομία εμφανίζεται πιο ορθογωνική. Ως προς τις χρήσεις γης καταγράφεται κεντρικά 

στον οικισμό μια πλατεία, ένα Κοινοτικό Γραφείο όπου φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο 

του οικισμού και ο Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (απέναντι από την πλατεία). Η πλατεία του 

οικισμού αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια χωρίς όμως την ύπαρξη πεζοδρομίου στο 

βόρειο τμήμα της.  

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

27 

 

 

Φωτογραφία 26: Πλατεία Μελισσοχωρίου / Προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίου 

 

Για τον οικισμό του Μελισσοχωρίου, επομένως, προτείνεται αρχικά η κατασκευή 

πεζοδρομίου στη βόρεια πλευρά της πλατείας με τις απαραίτητες ράμπες πρόσβασης σε 

αυτή, η δημιουργία διάβασης πεζών για ασφαλείς μετακινήσεις μεταξύ πλατείας και 

εκκλησίας, η διαμόρφωση του πεζοδρομίου μπροστά από το κτίριο του Κοινοτικού 

Γραφείου ώστε να είναι δυνατή και η πρόσβαση των ΑμεΑ, και τέλος η δημιουργία μιας 

θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στη βόρεια πλευρά της πλατείας.  

 

Πασχαλίτσα 

Η Πασχαλίτσα αποτελεί πεδινό οικισμό του Δήμου Σοφάδων που περιβάλλεται από 

γεωργικές καλλιέργειες. Στο κέντρο του οικισμού συναντώνται ακανόνιστα οικοδομικά 

τετράγωνα με όχι ευκρινές οδικό δίκτυο. Στο βορειοδυτικό τμήμα υπάρχουν μεσαίου 

μεγέθους οικοδομικά τετράγωνα ορθογωνίου σχήματος όπου εγγράφεται με σαφήνεια το 

οδικό δίκτυο, ενώ στο δυτικό τμήμα του συναντώνται μεγάλες ακανόνιστες ιδιοκτησίες. 

Προφανώς, το κέντρο του οικισμού αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα κατοίκησης και η 

μετέπειτα δόμηση αναπτύχθηκε πέριξ αυτού.  

 

Ως προς τις χρήσεις γης, στην είσοδο της Πασχαλίτσας εντοπίζονται οι αθλητικές υποδομές 

του οικισμού και δυο σημαντικοί χώροι πρασίνου. Οι χώροι αυτοί διαθέτουν επαρκές 

πλάτος πεζοδρομίου, απουσιάζουν όμως οι ράμπες πρόσβασης στα υπάρχοντα 

πεζοδρόμια για τη μετακίνηση των ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 27: Χώρος πρασίνου στην είσοδο του οικισμού. 

 

Στον οικισμό της Πασχαλίτσας καταγράφονται 2 πλατείας. Η πρώτη εντοπίζεται πλησίον του 

Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια, με αστικό εξοπλισμό και 

περιμετρικό πεζοδρόμιο με επαρκές πλάτος (1,40μ.). Το ανατολικό τμήμα της πλατείας είναι 

συνεπίπεδο με το δρόμο, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και ως ράμπα πρόσβασης σε αυτή.  

 

 

Φωτογραφία 28: Πλατεία Πασχαλίτσας & Ι.Ν. Αγίας Τριάδας 

 

Η δεύτερη πλατεία εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα του οικισμού. Πρόκειται για 

διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο, μια ισόπεδη επιφάνεια με πλακοστρώσεις, φυτεύσεις και 

αστικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι προσβάσιμος και στα ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 29: Πλατεία Πασχαλίτσας 

 

Μεταξύ των προαναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων καταγράφεται το κτίριο του 

κοινοτικού γραφείου, όπου φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο του οικισμού. Σημειώνεται ότι το 

κτίριο δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ, και επομένως προτείνεται η κατασκευή ράμπας 

πρόσβασης στην είσοδό του. Πλησίον του κτιρίου εντοπίζεται μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), η 

χωροθέτηση του οποίου δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη όδευση των πεζών.   

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό της Πασχαλίτσας επικεντρώνονται στην 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τις μετακινήσεις μεταξύ των πεζοδρομίων και κατ' 

επέκταση των κοινοχρήστων χώρων. Προτείνεται, έτσι, η ενοποίηση των υφιστάμενων 

πεζοδρομίων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του οικισμού (στο νότιο τμήμα του δρόμου) 

μέσω κατασκευής ραμπών πρόσβασης στα άκρα των πεζοδρομίων για την εξασφάλιση 

συνέχειας στην κίνηση πεζών και αμαξιδίων. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον του κοινοτικού γραφείου.  

 

Φίλια 

Ο οικισμός της Φίλιας διαθέτει ορθογωνική διάταξη οικοδομικών τετραγώνων (διαθέτει 

σχέδιο διανομής). Κεντρικά στον οικισμό και εκατέρωθεν του δρόμου που συνδέει το 

Μελισσοχώρι με τις Μαυραχάδες εντοπίζονται η πλατεία του οικισμού, το Κοινοτικό 

Γραφείο, ένας χώρος πρασίνου με διαμορφώσεις στο εσωτερικό του (πάρκο), το κτίριο του 

αγροτικού ιατρείου, ο Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Το γεγονός ότι όλες αυτές οι καταγεγραμμένες χρήσεις υφίστανται κατά 

μήκος και εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου του Μελισσοχωρίου, ο οποίος δεν διαθέτει 
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διαμορφωμένα πεζοδρόμια, επιβάλλει την πρόταση κατασκευής και διαμόρφωσης 

πεζοδρομίων για τη σύνδεση της πλατείας (δυτικά) με την περιοχή των αθλητικών χώρων 

(ανατολικά). Τα πεζοδρόμια θα κατασκευαστούν με τις αντίστοιχες ράμπες πρόσβασης, 

οδεύσεις τυφλών, ενώ σε όλη τη διαδρομή θα τοποθετηθούν και διαβάσεις πεζών για 

ασφαλείς διαμπερείς μετακινήσεις. 

 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, η πλατεία του οικισμού αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια, 

με επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό και ράμπες πρόσβασης στο εσωτερικό της, οι οποίες 

όπως κρίνονται ακατάλληλες ως προς τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά (κλίση, πλάτος, 

μήκος). Επομένως, προτείνεται η διαμόρφωση νέων ραμπών πρόσβασης στην πλατεία. 

Ταυτόχρονα, ράμπας πρόσβασης προτείνεται να κατασκευαστούν και στις εισόδους των 

κτιρίων τόσο του Κοινοτικού Γραφείου όσο και του αγροτικού ιατρείου, απ' όπου 

απουσιάζουν. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ολοκληρώνονται με μια θέση στάθμευσης 

ΑμεΑ στη δυτική πλευρά της πλατείας.  

 

   

Φωτογραφίες 30 & 31: Πάρκο πρασίνου και πλατεία Φίλιας / Προτείνεται η κατασκευή πεζοδρομίου 

και ραμπών πρόσβασης 

 

ΔΕ Άρνης 
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Ερμήτσι 

Το Ερμήτσι αποτελεί πεδινό οικισμό, μικρής έκτασης, με ακανόνιστης μορφής οικοδομικά 

τετράγωνα. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού εντοπίζεται ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής και η 

κεντρική πλατεία. Η πλατεία αποτελείται από ισόπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια, με αστικό 

εξοπλισμό και φυτεύσεις. Στη δυτική πλευρά της πλατειάς, πλησίον της εκκλησίας, 

καταγράφεται ένας ελεύθερος χώρος στάθμευσης οχημάτων και η παρουσία μίας ράμπας 

Ι.Χ., η οποία όμως χρήζει αναδιαμόρφωσης. Εκεί προτείνεται και η δημιουργία μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 32: Πλατεία Ερμητσίου / Προτεινόμενη θέση στάθμευσης ΑμεΑ. 

 

Στη νοτιοανατολική μεριά της πλατείας εντοπίζεται το κτίριο του κοινοτικού γραφείου, το 

οποίο δεν διαθέτει προσβάσεις για ΑμεΑ. Παρατηρείται, επιπλέον, ότι μεταξύ του επιπέδου 

της πλατείας και του κοινοτικού γραφείου παρεμβάλλεται σκαλοπάτι, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η κίνηση των ΑμεΑ προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις εδώ αφορούν στην κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης για το κτίριο του 

κοινοτικού γραφείου, και μιας ράμπας πρόσβασης προς το επίπεδο της πλατείας.  
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Φωτογραφία 33: Κοινοτικό γραφείο / Προτείνεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης στο κτίριο 

 

Κυψέλη 

Ο οικισμός Κυψέλη παρά τον πεδινό του χαρακτήρα κατατάσσεται στους άναρχους από 

πλευράς ρυμοτομίας οικισμούς. Τα οικοδομικά τετράγωνα είναι μεγάλου μεγέθους με 

ακανόνιστη μορφή. Το κέντρο του οικισμού εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα του. Εκεί 

καταγράφεται η πλατεία του οικισμού, ο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής, το κτίριο του κοινοτικού 

γραφείου όπου φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο και μια δημοτική βιβλιοθήκη. Σημειώνεται 

εδώ ότι ο δρόμος που εφάπτεται με το δυτικό τμήμα της πλατείας αποτελείται από 

κυβόλιθους, μια διαμόρφωση που σηματοδοτεί ουσιαστικά το κέντρο του οικισμού. Η 

πλατεία αποτελείται από ισόπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια με αστικό εξοπλισμό, φυτεύσεις 

και την ύπαρξη σιντριβανιού. Δεν είναι όμως προσβάσιμη στα ΑμεΑ. Ταυτόχρονα, έλλειψη 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ εντοπίζεται και στο κτίριο των κοινωφελών χρήσεων του 

οικισμού.  
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Φωτογραφία 34: Πλατεία Κυψέλης 

 

Ως προς τις χρήσεις γης του οικισμού, καταγράφεται επιπλέον ένας μικρός χώρος πρασίνου 

δυτικά της πλατείας, ενώ στο νότιο τμήμα του οικισμού καταγράφεται ένας μεγάλος σε 

έκταση χώρος πρασίνου, μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), αθλητικές υποδομές και το δημοτικό 

σχολείο. Κατά μήκος των προαναφερόμενων χρήσεων έχει διαμορφωθεί κατά το παρελθόν 

ένας διάδρομος περιπάτου με πλακόστρωση.  

 

 

Φωτογραφία 35: Χώρος πρασίνου 

 

Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ αλλά και με στόχο τη σύνδεση των 

κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, προτείνεται αρχικά η δημιουργία μιας διαδρομής 
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σύνδεσης της κεντρικής πλατείας του οικισμού με το νότιο τμήμα που συγκεντρώνει εξίσου 

σημαντικές χρήσεις. Η σύνδεση αυτή θα επιτευχθεί μέσω της κατασκευής πεζοδρομίου 

πλάτους 1,5μ. κατά μήκος του οδικού δικτύου από το χώρο πρασίνου έως την πλατεία του 

οικισμού. Παράλληλα θα κατασκευαστούν και οι αναγκαίες ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ, τόσο 

στο χώρο πρασίνου όσο και στην πλατεία. Τέλος, ράμπα πρόσβασης προτείνεται και στο 

κτίριο του κοινοτικού γραφείου, ενώ στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας προτείνεται η 

δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.  

 

Ματαράγκα 

Η Ματαράγκα αποτελεί πεδινό οικισμό του Δήμου Σοφάδων με ορθογωνική διάταξη 

οικοδομικών τετραγώνων, το μέγεθος των οποίων είναι μεγαλύτερο στο ανατολικό και νότιο 

τμήμα του οικισμού. Στο νότιο τμήμα του οικισμού, κατά μήκος της επαρχιακής οδού 

Ματαράγκας - Ερμητσίου εντοπίζεται πλατεία (πρώην Δημαρχείου) και κτίσμα με τις 

βασικές κοινωφελείς χρήσεις του οικισμού. Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει κατάστημα ΚΕΠ, 

η πρόσβαση στο οποίο επιτυγχάνεται μέσω υφιστάμενης ράμπας στην είσοδο του. Στον 

όροφο του κτιρίου καταγράφεται το κοινοτικό γραφείο και το αγροτικό ιατρείο. Η πρόσβαση 

στον όροφο του κτιρίου γίνεται μέσω κλίμακας, μεγάλου ύψους, χωρίς υποδομή για 

πρόσβαση των ΑμεΑ. Ο περιβάλλον χώρος δυτικά της πλατείας χρησιμοποιείται ως χώρος 

στάθμευσης οχημάτων. Η πλατεία (πρώην Δημαρχείου) αποτελείται από ισόπεδη 

επιφάνεια, με επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό και φυτεύσεις. Καταγράφεται επιπλέον 

περιμετρικό πεζοδρόμιο πλάτους 1,5μ. σε αυτή. Σημειώνεται εδώ ότι στο βορειοδυτικό 

τμήμα της πλατείας και επί του πεζοδρομίου, υπάρχει παλιό περίπτερο (δεν λειτουργεί), 

μεταλλική δημοτική βρύση και δυο κολώνες της ΔΕΗ. Όλα αυτά καταλαμβάνουν σημαντικό 

μέρος του πεζοδρομίου, δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών και αμαξιδίων, και έτσι 

προτείνεται είτε η απομάκρυνση είτε η μετατόπισή τους.  

 

    

Φωτογραφίες 36 & 37: Κτίριο διοικητικών λειτουργιών και περιβάλλον χώρος 
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Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού καταγράφεται μια ακόμα πλατεία με τον Ι.Ν. Αγίου 

Γεωργίου, ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), δύο χώροι στάθμευσης 

οχημάτων και σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων. Η εν λόγω πλατεία αποτελείται από 

ισόπεδη επιφάνεια με φυτεύσεις και επάρκεια σε αστικό εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα είναι 

προσβάσιμη στα ΑμεΑ.   

 

 

Φωτογραφία 38: Πλατεία Αγίου Γεωργίου 

 

Για τον οικισμό της Ματαράγκας προτείνεται αρχικά η σύνδεση των κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων μέσω της κατασκευής ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ σε όλα τα 

πεζοδρόμια κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ματαράγκας - Πύργου Κιερίου. Οι 

παρεμβάσεις θα γίνουν από την περιοχή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου έως την πλατεία πρώην 

Δημαρχείου. Ταυτόχρονα προτείνεται και η απομάκρυνση εμποδίων (σήμανση, κολώνες 

ΔΕΗ, κάδοι απορριμμάτων) ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο ελεύθερο πλάτος κίνησης 

πεζών και αμαξιδίων. Επειδή οι κολώνες της ΔΕΗ είναι πολλές σε αριθμό και 

καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στα υφιστάμενα πεζοδρόμια δημιουργώντας ταυτόχρονα 

προβλήματα στην κίνηση πεζών και αμαξιδίων, προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη για την 

υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ. Επιπρόσθετα, στο βορειοανατολικό άκρο της 

πλατείας Αγίου Γεωργίου προτείνεται η απομάκρυνση του περιπτέρου και η κατασκευή 

(επέκταση) τμήματος πεζοδρομίου σε συνέχεια με το υφιστάμενο.  
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Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ολοκληρώνονται με την εγκατάσταση ηλεκτρικού 

αναβατορίου στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου για την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτό, 

καθώς και τη δημιουργία δυο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, μία σε καθέναν από τους 

υφιστάμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων.  

 

Πύργος Κιερίου 

Ο Πύργος Κιερίου ξεχωρίζει για το μικρό του μέγεθος. Η ρυμοτομία του οικισμού και κατ΄ 

επέκταση η μορφή των οικοδομικών τετραγώνων τείνουν προς ένα ορθογωνικό σχήμα, το 

οποίο έχει διαμορφωθεί από την παρουσία του ποταμού Σοφαδίτη και του παραποτάμου 

του.  

 

Χαρακτηριστικό του οικισμού είναι η ύπαρξη δύο όμοιων κυκλικής γεωμετρίας 

κοινόχρηστων χώρων, με διαφορετική χρήση ο καθένας. Ο πρώτος βρίσκεται κεντρικά του 

οικισμού και αποτελεί την κεντρική πλατεία. Πρόκειται για ισόπεδη διαμορφωμένη 

επιφάνεια, με αστικό εξοπλισμό και φυτεύσεις, αλλά με μικρό πλάτος (1,00μ.) περιμετρικού 

πεζοδρομίου και απουσία ράμπας πρόσβασης για ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 39: Πλατεία Πύργου Κιερίου / Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης 

 

Βορειοδυτικά της πλατείας εντοπίζεται το κτίριο του κοινοτικού γραφείου του οικισμού. Στο 

κοινοτικό γραφείο καταγράφεται τόσο απουσία ράμπας πρόσβασης στο κτίριο όσο και 

απουσία πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου.  
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Φωτογραφία 40: Κοινοτικό γραφείο 

 

Ο δεύτερο κοινόχρηστος χώρος εντοπίζεται στο νοτιο-δυτικό τμήμα του οικισμού με χρήση 

πάρκου. Εδώ καταγράφονται φυτεύσεις, αστικός εξοπλισμός και περίφραξη, όμως ο χώρος 

δεν είναι προσβάσιμος στα ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 41: Πάρκο Πύργου Κιερίου / Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης 

 

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους του Πύργου 

Κιερίου προτείνεται αρχικά η κατασκευή ραμπών πρόσβασης  σε αυτούς. Επιπρόσθετα, 

άκρως απαραίτητη και για λόγους ασφαλείας κρίνεται η κατασκευή πεζοδρομίου στη 
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νοτιοανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου όπου χωροθετείται το κτίσμα του 

κοινοτικού γραφείου. Το νέο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί με πλάτος 1,5μ. και σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές (θα διαθέτει ράμπα πρόσβασης και όδευση τυφλών). Εκεί θα 

δημιουργηθεί και μια θέση στάθμευσης ΑμεΑ, ενώ για την είσοδο στο κτίριο του κοινοτικού 

γραφείου θα κατασκευαστεί ράμπα.  

 

ΔΕ Μενελαίδας 

Αηδονοχώρι 

Το Αηδονοχώρι αποτελεί ορεινό οικισμό ο οποίος αναπτύσσεται γραμμικά, αρκετά 

συνεκτικά, κατά μήκος και βόρεια κυρίως του κεντρικού δρόμου. Το κέντρο του οικισμού 

εντοπίζεται εμφανώς στο ανατολικό του τμήμα, πάνω στον κεντρικό δρόμο, όπου 

καταγράφεται η πλατεία (με την παρουσία μνημείου), ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, το σχολείο 

και το κοινοτικό γραφείο όπου φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο. Μέρος της πλατείας 

χρησιμοποιείται και για τη στάθμευση των οχημάτων. Χαρακτηριστικό του οικισμού είναι η 

στενότητα του οδικού δικτύου και η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, ως απόρροια των 

έντονων κλίσεων και του ορεινού αναγλύφου της περιοχής. Ο οικισμός διαθέτει επίσης ένα 

γήπεδο μπάσκετ, το οποίο εντοπίζεται ένα επίπεδο κάτω από την πλατεία, και στο οποίο η 

πρόσβαση των ΑμεΑ είναι αδύνατη. Στην παρούσα φάση η πρόσβαση γίνεται μέσω 

κλίμακας, μικρού πλάτους, ενώ είναι ανέφικτη η όποια κατασκευή υποδομής για την 

πρόσβαση ΑμεΑ σε αυτό. 

 

 

Φωτογραφία 42: Πλατεία Αηδονοχωρίου, κεντρική οδός, κοινοτικό γραφείο και παλιό σχολείο 
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Επομένως, για τον οικισμό του Αηδονοχωρίου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι αρκετά 

περιορισμένες εξαιτίας της μορφολογίας του οικισμού. Αυτές επικεντρώνονται στην 

κατασκευή μιας ράμπας ΑμεΑ για την είσοδο στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου, και στη 

δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο ανατολικό τμήμα της πλατείας.  

 

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής επιτυγχάνεται μέσω μιας μεγάλης 

επιβλητική κλίμακας, με απουσία οποιασδήποτε υποδομής για την πρόσβαση των ΑμεΑ. 

Επομένως, προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού αναβατορίου για την πρόσβαση των ΑμεΑ 

στον περιβάλλοντα χώρο του ναού.  

 

Βαθύλακκος 

Ο ορεινός οικισμός του Βαθύλακκου αναπτύσσεται σε πλαγιά, γραμμικά κατά μήκος του 

κεντρικού δρόμου. Το κέντρο του οικισμού είναι υποτυπώδες, γύρω από τα κτίρια του 

αγροτικού ιατρείου και του κοινοτικού γραφείου, ενώ πλησίον τους καταγράφεται και ένα 

ισόπεδο πλάτωμα που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων. Ο οικισμός δεν 

διαθέτει πλατεία, ενώ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων χρησιμοποιείται το προαύλιο 

του παλιού δημοτικού σχολείου. Η μορφολογία του οικισμού, με την παρουσία έντονων 

κλίσεων και τη στενότητα του οδικού δικτύου συνέβαλαν καθοριστικά στην ανυπαρξία 

κοινόχρηστων χώρων. Ταυτόχρονα, η εικόνα αυτή του οικισμού δυσκολεύει και περιορίζει 

την υλοποίηση προτάσεων για τις ελεύθερες μετακινήσεις των ΑμεΑ. Σημειώνεται εδώ ότι 

για την πρόσβαση στο κτίριο του αγροτικού ιατρείου έχει διαμορφωθεί ράμπα, η οποία 

όμως είναι ακατάλληλη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

40 

 

 

Φωτογραφία 43: Αγροτικό ιατρείο Βαθύλακκου. 

 

Επομένως, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον Βαθύλακκο περιορίζονται αποκλειστικά 

στη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο πλάτωμα πλησίον του αγροτικού 

ιατρείου, και στην τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού αναβατορίου για την πρόσβαση των ΑμεΑ 

στο κτίριο του αγροτικού ιατρείου.  

 

 
Φωτογραφία 44: Προτεινόμενη θέση στάθμευσης ΑμεΑ . 
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Θραψίμι 

Το Θραψίμι αποτελεί ορεινό και συνεκτικό οικισμό του Δήμου Σοφάδων. Η ανάπτυξη του 

οδικού δικτύου του οικισμού είναι αποτέλεσμα της μορφολογίας του και του ορεινού 

αναγλύφου. Το κέντρο του οικισμού εντοπίζεται στην είσοδο και στο βορειο-ανατολικό 

τμήμα του. Εκεί είναι συγκεντρωμένες οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις του 

οικισμού.  

 

Πιο αναλυτικά, καταγράφεται η πλατεία, μια σύγχρονη παιδική χαρά, ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου 5χ5, το παλιό δημοτικό σχολείο που πλέον λειτουργεί ως πολυκέντρο 

δραστηριοτήτων, μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, καθώς και το κτίριο του 

κοινοτικού γραφείου όπου φιλοξενείται το αγροτικό ιατρείο. Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο 

ότι όλοι οι προαναφερόμενοι χώροι, με εξαίρεση το κτίριο του κοινοτικού γραφείου, είναι 

προσβάσιμοι στα ΑμεΑ. Επιπλέον, η υφιστάμενη ράμπα για την πρόσβαση στο προαύλιο 

της εκκλησίας κρίνεται ακατάλληλη και απαιτείται να ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. Οι προαναφερόμενοι κοινωφελείς χώροι βρίσκονται 

χωροθετημένοι σε μια συνέχεια και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της πλατείας και του 

προαύλιου χώρου του Ι.Ν. όπου υπάρχει πόρτα μεταξύ τους. 

 

 

Φωτογραφία 45: Πλατεία Θραψιμίου 

 

Όπως στους περισσότερους ορεινούς οικισμούς του Δήμου έτσι και στο Θραψίμι, οι 

προτάσεις περιορίζονται στην κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο κτίριο του 

κοινοτικού γραφείου, μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο προαύλιο της εκκλησίας, καθώς 

και στη μετατόπιση της στάσης ΜΜΜ (κιόσκι) σε άλλη καταλληλότερη θέση και τη 
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δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ σε αυτή τη θέση. Τέλος, για την ενίσχυση της 

σύνδεση των κοινοχρήστων χώρων προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης 

ΑμεΑ μεταξύ της πλατείας και του Ι.Ν., όπου στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει πόρτα.  

 

 

Φωτογραφία 46: Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης μεταξύ πλατείας & Ι.Ν. / Θέση στάθμευσης ΑμεΑ 

 

Κέδρος 

Ο οικισμός του Κέδρου αναπτύσσεται γραμμικά εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού 

Καρδίτσας - Ρεντίνας. Το ανατολικό όριο του οικισμού είναι ο Σοφαδίτης ποταμός. Τα 

οικοδομικά τετράγωνα του οικισμού ποικίλουν τόσο σε μέγεθος όσο και σχηματικά. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του οικισμού αποτελούν οι μεγάλοι και διάσπαρτοι στον οικιστικό 

ιστό χώροι πρασίνου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στη βόρεια είσοδο του οικισμού εντοπίζεται μεγάλος χώρος πρασίνου 

(πάρκο), επί του οποίου έχει διαμορφωθεί μια ισόπεδη πλατεία με ανεπαρκή όμως αστικό 

εξοπλισμό. Στη νότιο-ανατολική πλευρά του πάρκου έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

σύγχρονες προδιαγραφές παιδική χαρά. Για την πρόσβαση στο χώρο της πλατείας 

απαιτείται η ανακατασκευή της ράμπας εισόδου στην νοτιο-δυτική πλευρά του, ενώ 

παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύνδεση της υφιστάμενης παιδικής χαράς με την 

πλατεία μέσω της διαμόρφωσης διαδρόμου (πχ πλακόστρωτου).  
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Φωτογραφία 47: Πάρκο στο βόρεια τμήμα του οικισμού 

 

Οι βασικές χρήσεις του οικισμού εντοπίζονται εκατέρωθεν και κατά μήκος του επαρχιακού 

δρόμου Καρδίτσας – Ρεντίνας. Κατά μήκος αυτού του άξονα καταγράφονται πεζοδρόμια 

πλάτους περίπου 2,0μ., τα οποία βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς όμως ράμπες 

πρόσβασης ΑμεΑ στις άκρες τους. Με το παρόν σχέδιο προτείνεται η κατασκευή των 

ραμπών αυτών, σε όλο το μήκος της οδού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των 

αμαξιδίων. Επιπλέον, σε ορισμένα σημεία κατά μήκος των πεζοδρομίων αυτών 

εντοπίζονται εμπόδια (φώτα, στύλοι ΔΕΗ, φυτεύσεις, κλπ) τα οποία χρήζουν κατάλληλης 

μετατόπισης για να επιτευχθεί το ελεύθερο πλάτος κίνησης πεζών (1,20μ.).  

 

Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού εντοπίζεται τρίγωνη πλατεία. Πρόκειται για ισόπεδη 

διαμορφωμένη επιφάνεια, με φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό. Στη νοτιο-δυτική πλευρά της 

υπάρχει διαμορφωμένος χώρος στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων και στάση ταξί. Για την 

πρόσβαση των ΑμεΑ στην πλατεία προτείνεται η κατασκευή δυο ραμπών στο δυτικό της 

τμήμα. 
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Φωτογραφία 48: Τρίγωνη πλατεία Κέδρου 

 

Ένας σημαντικός χώρος συγκέντρωσης χρήσεων κοινής ωφέλειας βρίσκεται στο νότιο 

τμήμα του οικισμού. Εκεί εντοπίζεται το κοινοτικό γραφείο, το αγροτικό ιατρείο, το ΚΕΠ, το 

λαογραφικό μουσείο. Οι χρήσεις αυτές είναι χωροθετημένες κατά μήκος της επαρχιακής 

οδού, σε ένα διαμορφωμένο επίπεδο με υψομετρική διαφορά 1,5μ. περίπου ανώτερα από 

το επίπεδο της οδού. Η πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο των κοινωφελών χώρων 

επιτυγχάνεται είτε με σκαλοπάτια (χωρίς ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ) σε διάφορα σημεία 

κατά μήκος της κεντρικής οδού, είτε μέσω δρόμου πρόσβασης βορειο-ανατολικά στην 

είσοδο του επάνω επιπέδου. Σημειώνεται ότι όλα τα αναφερόμενα κτίσματα διαθέτουν 

ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ στο εσωτερικό τους. Όμως για το κτίριο του ΚΕΠ η κλίση της 

υπάρχουσας ράμπας θεωρείται ακατάλληλη. Για το λόγο αυτό προτείνεται η βελτίωση των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών της. Ταυτόχρονα, προτείνεται και η δημιουργία μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ στην είσοδο του επάνω επιπέδου. 

 

Φωτογραφία 49: Είσοδος στο επίπεδο των κοινωφελών χρήσεων 
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Κατά μήκος του υπάρχοντος τοιχίου που οριοθετεί τα δυο προαναφερόμενα επίπεδα και 

παραπλεύρως της επαρχιακής οδού υπάρχει οργανωμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων. 

Για λόγους ασφάλειας στις μετακινήσεις πεζών και αμαξιδίων προτείνεται η ολοκλήρωση 

(επέκταση) της κατασκευής του πεζοδρομίου. 

 

 

Φωτογραφία 50: Χώρος στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του τοιχίου / Προτείνεται η κατασκευή 

πεζοδρομίου. 

 

Ανατολικά του χώρου στάθμευσης εντοπίζεται ένας ακόμη χώρος πρασίνου, ο Ι.Ν. 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου καθώς και οι σχολικές μονάδες του οικισμού. Παρατηρείται η 

ανυπαρξία πεζοδρομίου τόσο στη νοτιο-ανατολική πλευρά του χώρου πρασίνου, όσο και 

κατά μήκος του δρόμου που υπάρχουν η εκκλησία και οι σχολικές μονάδες. Κρίνεται 

επομένως σε αυτό το σημείο άκρως αναγκαία η κατασκευή πεζοδρομίου στην πλευρά του 

δρόμου που εντοπίζεται το σχολικό συγκρότημα και η διαπλάτυνση του υπάρχοντος μέχρι 

το χώρο πρασίνου στη συνέχεια (ανατολικά), ώστε να αποτελέσουν μια συνέχεια. Σε αυτό 

το χώρο πρασίνου προτείνεται και η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 51: Χώρος πρασίνου, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου & σχολεία / Προτείνονται η κατασκευή 

πεζοδρομίου 

 

Τέλος, ο οικισμός διαθέτει δυο σημαντικούς αθλητικούς χώρους (ένας βόρεια και ένας νότια) 

και έναν επιπλέον των προαναφερόμενων χώρο πρασίνου (νότια). Επισημαίνεται εδώ ότι οι 

χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ.  

 

Λουτρά Σμοκόβου 

Τα Λουτρά Σμοκόβου αποτελούν μικρό ορεινό οικισμό, ο οποίος διακρίνεται για την 

συγκέντρωση χρήσεων γύρω από τον ιαματικό τουρισμό εξαιτίας της παρουσίας ιαματικών 

πηγών, αλλά και β' κατοικίας. Κεντρικά στον οικισμό καταγράφεται η πλατεία, ο Ι.Ν. Αγίων 

Αναργύρων και η δημοτική επιχείρηση "Λουτρά Σμοκόβου". Εξαιτίας του ιαματικού 

τουρισμού, όλες οι υποδομές είναι προσβάσιμες στα ΑμεΑ. 

 

Επομένως, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τα Λουτρά Σμοκόβου περιορίζονται 

αποκλειστικά στη δημιουργία δυο θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον της δημοτικής 

επιχείρησης.  
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Φωτογραφία 52: Πλατεία Λουτρά Σμοκόβου 

 

Λουτροπηγή 

Η Λουτροπηγή αποτελεί ορεινό οικισμό που εντοπίζεται κοντά στη Λίμνη Σμοκόβου. Ο 

οικισμός αποτελείται από ένα πυκνά δομημένο τμήμα (βορειο-ανατολικά), ενώ στο νοτιο-

ανατολικό του τμήμα εντοπίζονται αρκετές αδόμητες εκτάσεις. Το κέντρο του οικισμού 

αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου. Εκεί εντοπίζεται η πλατεία του 

οικισμού, η οποία είναι διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα. Το επάνω επίπεδο είναι 

προσβάσιμο από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού. Σε αυτό καταγράφεται το κοινοτικό 

γραφείο, το αγροτικό ιατρείο και το πολιτιστικό κέντρο. Όλες αυτές οι κοινωφελείς χρήσεις 

είναι χωροθετημένες σε ένα μεγάλης επιφάνειας κτίριο, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις 

απαραίτητες ράμπες πρόσβασης για ΑμεΑ. Στο κάτω επίπεδο εντοπίζεται ισόπεδο 

διαμορφωμένο πλάτωμα με αστικό εξοπλισμό. Ο κοινόχρηστος αυτός χώρος είναι 

προσβάσιμος στα ΑμεΑ μέσω μεγάλης ράμπας. 

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

48 

 

 

Φωτογραφία 53: Πλατεία Λουτροπηγής, κτίριο κοινωφελών χρήσεων 

 

 

Φωτογραφία 54: Ράμπα πρόσβασης στο κάτω επίπεδο της πλατείας 

 

Δυτικά της πλατείας και κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, καταγράφονται εσοχή η οποία 

λειτουργεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων, ενώ διάσπαρτα στον οικισμό 

καταγράφονται ο Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής και η Ι. Μονή Αγίας 

Τριάδας.  
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Φωτογραφία 55: Δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων 

 

Η μορφολογία του οικισμού της Λουτροπηγής είναι αντίστοιχη με τους υπόλοιπους ορεινούς 

οικισμούς του Δήμου. Χαρακτηρίζεται από τη στενότητα του εσωτερικού οδικού δικτύου και 

την έλλειψη κοινοχρήστων χώρων (με εξαίρεση την πλατεία του οικισμού). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιορίζουν σημαντικά τις προτάσεις του ΣΑΠ. Έτσι για τη 

Λουτροπηγή προτείνεται η  κατασκευή δυο ραμπών πρόσβασης στο κτίριο των κοινωφελών 

χρήσεων και η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στη βόρεια πλευρά της πλατείας.  

 

Λουτρό 

Ο οικισμός Λουτρό αναπτύσσεται στους πρόποδες ορεινής περιοχής, και παρά τον πεδινό 

του χαρακτήρα εμφανίζει άναρχη ρυμοτομία και ακανόνιστα (σε σχήμα και μέγεθος) 

οικοδομικά τετράγωνα. Ο πυρήνας του οικισμού εντοπίζεται στο δυτικό του τμήμα όπου 

καταγράφονται η πλατεία, το μνημείο του Λοχαγού Κωνσταντίνου Ισχομάχου, το κοινοτικό 

γραφείο, το αγροτικό ιατρείο, ένα μικρότερο διαμορφωμένο πλάτωμα και ο Ι.Ν. Αγίου 

Παντελεήμονα. Σημειώνεται ότι από τους προαναφερόμενους κοινόχρηστους και 

κοινωφελείς χώρους, μόνο η εκκλησία είναι προσβάσιμη στα ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 56: Πλατεία Λουτρού / Διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ 

 

Επιπρόσθετα στις χρήσεις γης του οικισμού, καταγράφεται ένας αθλητικός χώρος (γήπεδο 

ποδοσφαίρου) στο νοτιο-δυτικό τμήμα του, καθώς και ένας αξιόλογος χώρος πρασίνου 

κεντρικά και μια στάση ΜΜΜ. Η πρόσβαση στο χώρο πρασίνου επιτυγχάνεται αποκλειστικά 

και μόνο μέσω κλίμακας 5 σκαλοπατιών.  

 

 

Φωτογραφία 57: Χώρος πρασίνου & στάση ΜΜΜ 

 

Συμπερασματικά, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους 

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του οικισμού προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας 

πρόσβασης ΑμεΑ στην πλατεία, μιας ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του κοινοτικού 
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γραφείου, μιας ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του αγροτικού ιατρείου και μιας θέσης 

στάθμευσης ΑμεΑ νοτιο-ανατολικά της πλατείας. Επιπρόσθετα, ο χώρος πρασίνου στο 

κέντρο του οικισμού απαιτείται να γίνει προσβάσιμος στα ΑμεΑ μέσω της κατασκευής 

ράμπας πρόσβασης στη νότια πλευρά του. Επισημαίνεται ότι όλοι οι προαναφερόμενοι 

κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού είναι αδύνατο να συνδεθούν μεταξύ τους εξαιτίας της 

στενότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου και της παρουσίας έντονων κλίσεων σε αυτό.   

 

ΔΕ Ρεντίνας 

Ρεντίνα 

Η Ρεντίνα αποτελεί ιστορικό οικισμό, κηρυγμένο ως παραδοσιακό με το από 19/10/78 ΠΔ 

(ΦΕΚ 594/Δ/1978). Είναι συνεκτικός και αναπτύσσεται σε πλαγιά με έντονη κλίση. Η 

μορφολογία αυτή της περιοχής έχει επηρεάσει καθοριστικά την ανάπτυξη του εσωτερικού 

οδικού δικτύου. Ο οικισμός απαρτίζεται από δυο τμήματα, ένα βορειο-δυτικό και ένα νοτιο-

ανατολικό που διαχωρίζονται από τη διέλευση ρέματος. Οι κεντρικές λειτουργίες του 

οικισμού αναπτύσσονται γραμμικά, εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου μεταξύ των δυο 

τμημάτων. 

 

Πιο αναλυτικά, στο βόρειο-δυτικό τμήμα καταγράφονται δυο διαμορφωμένα πλατώματα, το 

αγροτικό ιατρείο και ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Η πρόσβαση σε όλους αυτούς τους χώρους 

γίνεται άμεσα από το δρόμο. Για τη διευκόλυνση όμως της πρόσβασης των ΑμεΑ στο 

χαμηλότερο πλάτωμα προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 58: Πλατεία στο βόρειο τμήμα 
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Φωτογραφία 59: Είσοδος αγροτικού ιατρείου 

 

Στο νοτιο-ανατολικό τμήμα καταγράφονται το παλιό Δημαρχείο, η κεντρική πλατεία, το 

Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ο Ι.Ν. Παναγιάς, το δημοτικό 

σχολείο, μια σύγχρονη παιδική χαρά, ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και μια πλατεία πλησίον του. 

Σημειώνεται εδώ ότι ο κεντρικός δρόμος από την περιοχή του παλιού Δημαρχείου μέχρι την 

παιδική χαρά είναι πλακόστρωτος, σηματοδοτώντας έτσι το κέντρο του οικισμού και 

ενισχύοντας τη γραφικότητα του οικιστικού περιβάλλοντος.    

 

 

Φωτογραφία 60: Κεντρική πλατεία Ρεντίνας 
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Οι περισσότεροι από τους προαναφερόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους 

έχουν πρόσβαση από το επίπεδο του δρόμου, χωρίς την παρουσία σκαλοπατιών. Εξαίρεση 

αποτελούν το δημοτικό σχολείο στο οποίο προτείνεται η τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού 

αναβατορίου για την είσοδο στο κτίριο, και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο οποίο 

προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία 

μια θέσης στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον της κεντρικής πλατείας. Για τη Ρεντίνα σημειώνεται ότι 

οι έντονες κλίσεις του οικισμού σε συνδυασμό με τη στενότητα του εσωτερικού οδικού 

δικτύου περιορίζουν πολύ τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΣΑΠ, κυρίως λόγω 

δυσκολίας κατασκευής.  

 

 

Φωτογραφία 61: Δημοτικό σχολείο /  Προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού αναβατορίου 

 

ΔΕ Ταμασίου 

Ανάβρα 

Η Ανάβρα αποτελεί ημιορεινό οικισμό που διαθέτει σχέδιο διανομής του παλιού Υπουργείου 

Γεωργίας και κατά συνέπεια παρουσιάζει ορθογωνική διάταξη οικοδομικών τετραγώνων. 

Πλησίον του οικισμού διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65. Δύο είναι οι 

κεντρικοί άξονες του οικισμού, ο ένας από βορρά έως το κέντρο του οικισμού (πλατεία) και 

ο άλλος από το κέντρο προς την έξοδο του οικισμού ανατολικά. Κατά μήκος των αξόνων 

αυτών υπάρχουν πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους 2,00μ. έως 2,50μ. Όμως τα 

πεζοδρόμια αυτά δεν διαθέτουν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ και οδεύσεις τυφλών.  
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Οι βασικές λειτουργίες του οικισμού αναπτύσσονται κεντρικά. Πιο αναλυτικά, καταγράφεται 

η κεντρική πλατεία, ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, ένας χώρος πρασίνου (για τον οποίο εκπονείται 

μελέτη για διαμόρφωση παιδικής χαράς), το κοινοτικό γραφείο όπου φιλοξενείται το 

αγροτικό ιατρείο, δυο στάσεις ΜΜΜ, το κτίριο του πολιτιστικού συλλόγου, ο παιδικός 

σταθμός, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Για την πλατεία της Ανάβρας σημειώνεται 

ότι εκπονήθηκε μελέτη και κατασκευάζεται έργο ανάπλασης το οποίο συμπεριλαμβάνει και 

υποδομές για την προσβασιμότητα και τις μετακινήσεις των ΑμεΑ. Στον αντίποδα, το κτίριο 

του κοινοτικού γραφείου δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ, ενώ τόσο για το κτίριο του 

παιδικού σταθμού όσο και για το κτίριο του πολιτιστικού συλλόγου έχουν κατασκευαστεί 

ράμπες, η κλίση των οποίων είναι ακατάλληλη και απαιτείται η βελτίωση των γεωμετρικών 

τους χαρακτηριστικών.  

 

 

Φωτογραφία 62: Πλατεία Ανάβρας / Σε εξέλιξη έργο ανάπλασης 

 

Φωτογραφία 63: Κοινοτικό Γραφείο / Προτείνεται η κατασκευή ράμπας εισόδου 
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Για τη διευκόλυνση στις μετακινήσεις των ΑμεΑ, προτείνεται αρχικά η ανάδειξη των δυο 

βασικών αξόνων του οικισμού με την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ κατά μήκος των 

πεζοδρομίων. Δημιουργείται έτσι από τη μια πλευρά μια ευχάριστη διαδρομή περιπάτου και 

από την άλλη επιτυγχάνεται ομαλή σύνδεση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του 

οικισμού. Για λόγους ασφάλειας στις διαμπερείς μετακινήσεις πεζών και αμαξιδίων 

προτείνεται και η δημιουργία διαβάσεων σε τρία σημεία. Στη συνέχεια προτείνεται η 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου, η ανακατασκευή 

των ραμπών πρόσβασης στα κτίρια του παιδικού σταθμού και του πολιτιστικού συλλόγου, η 

κατασκευή δυο ραμπών πρόσβασης στο χώρο πρασίνου (εντός του οποίου θα γίνει και η 

νέα παιδική χαρά) με ταυτόχρονη επέκταση / κατασκευή του πεζοδρομίου στη νότια πλευρά 

του, η διαπλάτυνση της πόρτας και η διαμόρφωση ράμπας εισόδου στον προαύλιο χώρο 

του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου (ανατολικά) και τέλος η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ 

μπροστά από το κοινοτικό γραφείο. Ειδικότερα, για το πεζοδρόμιο στο νότιο τμήμα του Ι.Ν. 

Αγίου Γεωργίου και έναντι της πλατείας απαιτείται η απομάκρυνση των φυτεύσεων (4 

δένδρα) που εντοπίζονται επί του πεζοδρομίου καθώς δυσχεραίνουν την ελεύθερη όδευση 

πεζών και αμαξιδίων.  

 

 

Φωτογραφία 64: Πεζοδρόμιο έναντι της πλατείας / Προτείνεται η απομάκρυνση των φυτεύσεων 

 

Ασημοχώρι 

Το Ασημοχώρι είναι πεδινός οικισμός με ακανόνιστη διάταξη οικοδομικών τετραγώνων στο 

δυτικό τμήμα και ορθογωνική διάταξη στο ανατολικό τμήμα του. Κατά μήκος της επαρχιακής 

οδού Ανάβρας - Ασημοχωρίου, όσο και σε επιλεγμένους κάθετους προς την επαρχιακή 
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οδούς, έχουν κατασκευαστεί ημιτελώς πεζοδρόμια πλάτους περίπου 1,5μ. Στην πλειοψηφία 

τους τα πεζοδρόμια αυτά είναι τσιμεντοστρωμένα, ενώ σε κανένα δεν υπάρχει υποδομή για 

ΑμεΑ (ράμπες πρόσβασης και οδεύσεις τυφλών). 

 

Ως προς τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, στο Ασημοχώρι καταγράφονται η 

πλατεία του οικισμού, που αποτελεί διαμορφωμένη επιφάνεια σε ένα επίπεδο, με αστικό 

εξοπλισμό και φυτεύσεις. Νοτιο-ανατολικά της πλατείας υπάρχει μικρός χώρος στάθμευσης 

οχημάτων, ενώ νοτιοδυτικά αυτής εντοπίζεται το κτίριο του κοινοτικού γραφείου όπου 

φιλοξενείται και το αγροτικό ιατρείο και το οποίο δε διαθέτει ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ. 

Επιπρόσθετα, καταγράφονται δυο αθλητικοί χώροι και ένας χώρος πρασίνου στο βόρειο 

τμήμα του οικισμού, ο Ι.Ν. Αγίου Κοσμά, ο Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου, δυο στάσεις ΜΜΜ, ενώ 

για τον προαύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου εκπονείται μελέτη για την κατασκευή 

σύγχρονης παιδικής χαράς.  

 

 

Φωτογραφία 65: Πλατεία Ασημοχωρίου 
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Φωτογραφία 66: Κοινοτικό γραφείο Ασημοχωρίου 

 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για τον οικισμό του Ασημοχωρίου αφορούν αρχικά στην 

ολοκλήρωση των επιστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και στην κατασκευή 

ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ. Ράμπες πρόσβασης προτείνονται επίσης μία στην πλατεία του 

οικισμού (νοτιο-ανατολικά), μια στο κτίριο του κοινοτικού γραφείο και δυο ράμπες στο χώρο 

πρασίνου. Για το χώρο πρασίνου προτείνεται να γίνει συνολική μελέτη ανάπλασης του 

κοινοχρήστου αυτού χώρου και ολοκλήρωση των ημιτελών πεζοδρομίων. Τέλος, στο χώρο 

στάθμευσης οχημάτων προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.  

 

Αχλαδιά 

Η Αχλαδιά είναι πεδινός οικισμός που αναπτύσσεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού 

Ανάβρας - Ασημοχωρίου. Το κέντρο του οικισμού εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα όπου 

καταγράφονται μια πλατεία, ένας χώρος πρασίνου, μια στάση ΜΜΜ, ενώ το οδόστρωμα 

που περιβάλλει τους κοινόχρηστους αυτούς χώρους και σηματοδοτεί το κέντρο του οικισμού 

έχει διαμορφωθεί με κυβόλιθους. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι η πλατεία είναι 

προσβάσιμη στα ΑμεΑ, ενώ ο χώρος πρασίνου δεν διαθέτει ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ. 

Ταυτόχρονα, τα πεζοδρόμια πλησίον των κοινοχρήστων χώρων έχουν εμπόδια (2 παγκάκια 

και ένας στύλος της ΔΕΗ) τα οποία χρήζουν μετατόπισης.  
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Φωτογραφία 67: Χώρος πρασίνου και διαμόρφωση οδοστρώματος με κυβόλιθους 

 

Έναντι της πλατείας καταγράφεται το κοινοτικό γραφείο όπου φιλοξενείται το αγροτικό 

ιατρείο. Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται μέσω κλίμακας με 8 σκαλοπάτια, χωρίς καμία 

υποδομή για ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 68: Κοινοτικό γραφείο 

 

Ο οικισμός διαθέτει μια ακόμη πλατεία πιο κεντρικά πλησίον της επαρχιακής οδού Ανάβρας 

- Ασημοχωρίου. Η πλατεία αυτή αποτελείται από ισόπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια με 

φυτεύσεις, υποτυπώδη αστικό εξοπλισμό και ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στο εσωτερικό της. 
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Φωτογραφία 69: Πλατεία Αχλαδιάς 

 

Για τον οικισμό της Αχλαδιάς, επισημαίνεται αρχικά ότι η στενότητα του οδικού δικτύου έχει 

επηρεάσει την υπάρχουσα κατάσταση των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με 

πολύ μικρά πλάτη, ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν εμπόδια (πχ στύλοι φωτισμού και 

ΔΕΗ). Αυτή η κατάσταση καθιστά την όποια διαπλάτυνση τους ανέφικτη, με αποτέλεσμα να 

είναι αδύνατη και η χρήση του πεζοδρομίου από ΑμεΑ. Οι προτάσεις για τον οικισμό της 

Αχλαδιάς επικεντρώνονται στην κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στα πεζοδρόμια και 

τους κοινόχρηστους χώρους πέριξ του κέντρου του οικισμού. Επίσης, προτείνεται η 

τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού αναβατορίου για την πρόσβαση στο κτίριο του κοινοτικού 

γραφείου και η διαμόρφωση μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ μεταξύ του χώρου πρασίνου και 

της πλατείας. 

 

Γραμματικό 

Το Γραμματικό είναι μικρός οικισμός με ορθογωνική διάταξη και ποικίλο μέγεθος 

οικοδομικών τετραγώνων. Από τον οικισμό διέρχεται η επαρχιακή οδός Λεονταρίου - Νέου 

Ικόνιου. Σε περιορισμένα τμήματα κατά μήκος της επαρχιακής οδού έχουν κατασκευαστεί 

πεζοδρόμια κυμαινόμενου πλάτους 1,0 – 2,0μ., τα οποία στην πλειοψηφία τους 

αποτελούνται από σκυρόδεμα, χωρίς επιστρώσεις και χωρίς να είναι προσβάσιμα στα 

ΑμεΑ. Σε ορισμένα σημεία καταγράφονται εμπόδια επί του πεζοδρομίου (κολόνες ΔΕΗ, 

φωτισμός, σήμανση κλπ) τα οποία δυσχεραίνουν την ελέυθερη κίνηση πεζών και 

αμαξιδίων. Ειδικότερα, στο πεζοδρόμιο απέναντι από την πλατεία (ανατολικά) καταγράφεται 

μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), η οποία εξαιτίας του μικρού πλάτους του πεζοδρομίου αποτελεί 

εμπόδιο και χρήζει μετατόπισης σε καταλληλότερη θέση.  
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Φωτογραφία 70: Πεζοδρόμιο με εμπόδια (έναντι πλατείας) 

 

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται η κεντρική πλατεία, ένας ισόπεδος χώρος, με φυτεύσεις 

και αστικό εξοπλισμό. Εδώ καταγράφεται το κοινοτικό γραφείο όπου φιλοξενείται και το 

αγροτικό ιατρείο. Σημειώνεται ότι το κτίριο είναι στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και 

επομένως προσβάσιμο στα ΑμεΑ. Επίσης, ως προς τις υπόλοιπες χρήσεις εντοπίζεται ένας 

χώρος πρασίνου, ένας πολιτιστικός χώρος, ο Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου και δυο αθλητικοί χώροι.  

 

 

Φωτογραφία 71: Πλατεία Γραμματικού 

 

Οι προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ τους κοινόχρηστους και 

κοινωφελείς χώρους του Γραμματικού περιλαμβάνουν αρχικά την επέκταση και κατασκευή 
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πεζοδρομίου στη δυτική πλευρά της πλατείας, την κατασκευή ραμπών πρόσβασης για τις 

μετακινήσεις των ΑμεΑ στην πλατεία και στα πεζοδρόμια μεταξύ της πλατείας, της 

εκκλησίας και του αθλητικού χώρου ανατολικά. Επιπρόσθετα, προτείνεται η κατασκευή μιας 

ράμπας πρόσβασης στο κτίριο του πολιτιστικού χώρου και μια θέση στάθμευσης ΑμεΑ στο 

ανατολικό τμήμα της πλατείας.  

 

Νέο Ικόνιο 

Ο οικισμός Νέο Ικόνιο διαθέτει σχέδιο διανομής του Υπουργείου Γεωργίας και είναι 

ομοιόμορφα δομημένος. Στο κέντρο του οικισμού έχει χωροθετηθεί η πλατεία (ένας 

ισόπεδος χώρος με φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό), ένας χώρος πρασίνου, ένας αθλητικός 

χώρος (γήπεδο μπάσκετ) και ο Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Δυτικά της πλατείας 

καταγράφεται το κτίριο του κοινοτικού γραφείου όπου στεγάζει και το αγροτικό ιατρείο. 

Σημειώνεται ότι το κτίριο είναι στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο και επομένως είναι 

προσβάσιμο στα ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 72: Πλατεία Νέου Ικονίου 

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για το Νέο Ικόνιο επικεντρώνονται στην κατασκευή δυο 

ραμπών πρόσβασης στο χώρο της πλατείας και στη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης 

ΑμεΑ πλησίον του κοινοτικού γραφείου. Τέλος, σημειώνεται ότι στο ανατολικό τμήμα της 

πλατείας υπάρχει μνημείο επί του πεζοδρομίου, το οποίο αποτελεί εμπόδιο και προτείνεται 

να μετατοπιστεί σε καταλληλότερη θέση επί της πλατείας.  
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Φωτογραφία 73: Μνημείο επί του πεζοδρομίου / Προτείνεται η μετατόπισή του 

 

Κάτω Κτιμένη 

Η Κάτω Κτιμένη είναι ένας μικρός, ορεινός οικισμός, με άναρχη διάταξη οδικού δικτύου. Ο 

οικισμός ξεχωρίζει για την κοντινή του απόσταση στη Λίμνη Σμοκόβου και για το υπαίθριο 

θέατρο που εντοπίζεται χωροθετημένο βορειο-ανατολικά του οικισμού και στο οποίο 

πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στον οικισμό διακρίνονται δυο τμήματα, το 

παλιό τμήμα που είναι αρκετά πυκνοδομημένο, και το νέο τμήμα που περιλαμβάνει 

περιορισμένες επεκτάσεις με την οριοθέτηση του οικισμού και το οποίο παραμένει σε 

μεγάλο μέρος του αδόμητο. Έτσι, το παλιό κέντρο του οικισμού χωροθετείται γύρω από τον 

Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής και την πλατεία νοτίως του Ι.Ν.. Η πλατεία αποτελεί ισόπεδη 

επιφάνεια, με μνημείο, φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό, χωρίς όμως υποδομές πρόσβασης 

για ΑμεΑ. Πλησίον της εκκλησίας (ανατολικά) καταγράφεται το αγροτικό ιατρείο του 

οικισμού, το οποίο επίσης δεν διαθέτει υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 74: Πλατεία Κάτω Κτιμένης (κεντρικό τμήμα) 

 

Επισημαίνεται εδώ ότι η μορφολογία του οικισμού, δηλαδή ο ορεινός χαρακτήρας σε 

συνδυασμό με τη στενότητα του οδικού δικτύου, έχει περιορίσει σημαντικά την κατασκευή 

πεζοδρομίων για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο 

κέντρο του οικισμού όπου τόσο πλησίον της εκκλησία όσο και πλησίον του αγροτικού 

ιατρείου απουσιάζουν τα πεζοδρόμια. Επιπλέον, είναι ανέφικτο και δεν μπορεί να προταθεί 

από την παρούσα μελέτη η ενοποίηση με κατασκευή πεζοδρόμιων του βόρειου με το 

κεντρικό τμήμα του οικισμού.   

 

Το δεύτερο κέντρο εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα, στην είσοδο του οικισμού. Εδώ 

καταγράφεται μια πλατεία και το κοινοτικό γραφείο. Η πλατεία αποτελείται από μια ισόπεδη 

διαμορφωμένη επιφάνεια χωρίς επαρκή αστικό εξοπλισμό. Οριοθετείται στην ανατολική και 

τη βόρεια πλευρά της με μπάρες τύπου «Π». Από την ανατολική πλευρά της εξασφαλίζεται 

η ομαλή πρόσβαση των ΑμεΑ στο χώρο λόγω της ενοποίησης της πλακόστρωτης οδού με 

το επίπεδο της πλατείας. Στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου υπάρχει διαμορφωμένος 

διάδρομος πρόσβασης με πλακόστρωση, ο οποίος προτείνεται να ανακατασκευαστεί 

δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης και στα ΑμεΑ. 

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

64 

 

 

Φωτογραφία 75: Πλατεία Κάτω Κτιμένης (βόρειο τμήμα) 

 

Για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στον οικισμό της Κάτω Κτιμένης 

προτείνεται η κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης στην κεντρική πλατεία, μιας ράμπας 

πρόσβασης ΑμεΑ στο κτίριο του αγροτικού ιατρείου και μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ 

πλησίον του κτιρίου. Επιπρόσθετα, στο βόρειο τμήμα του οικισμού προτείνεται η κατασκευή 

μιας ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο κτίριο του κοινοτικού γραφείου και η απομάκρυνση μιας 

τουλάχιστον μπάρας τύπου «Π» στην πλατεία ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση πεζών και 

αμαξιδίων. 

 

Κτιμένη 

Η Κτιμένη αποτελεί συνεκτικό οικισμό που αναπτύσσεται στην πλαγιά, κυρίως κατά μήκος 

του κεντρικού δρόμου. Στο βόρειο τμήμα του οικισμού καταγράφεται η πλατεία, ένας χώρος 

στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον της και μιας στάση ΜΜΜ (κιόσκι) απέναντι από την 

πλατεία. Η πλατεία αποτελείται από ισόπεδη διαμορφωμένη επιφάνεια με φυτεύσεις, 

φωτισμό και ένα κιόσκι.  Απουσιάζουν όμως ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ.  

 



                       ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

                            (ΣΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ      

65 

 

 

Φωτογραφία 76: Πλατεία Κτιμένης / Προτείνονται να διαμορφωθούν ράμπες πρόσβασης 

 

Στο ανατολικό τμήμα του οικισμού εντοπίζεται ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής και το κοινοτικό 

γραφείο. Η πρόσβαση στα κτίρια είναι άμεση και γίνεται από το δρόμο. Η παρούσα 

διαμόρφωση δηλαδή κάνει δυνατή την πρόσβαση και των ΑμεΑ στους χώρους αυτούς. 

Επιπλέον σε αυτά και πλησίον του Ι.Ν. καταγράφεται ένα διαμορφωμένο πλάτωμα που 

λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. 

 

 

Φωτογραφία 77: Κοινοτικό γραφείο Κτιμένης 

 

Όπως επισημάνθηκε και για τον οικισμό της Κάτω Κτιμένης, έτσι και για την Κτιμένη, ο 

ορεινός χαρακτήρας σε συνδυασμό με τη στενότητα του οδικού δικτύου περιορίζει την 
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κατασκευή πεζοδρομίων. Είναι δηλαδή ανέφικτο και δεν μπορεί να προταθεί από την 

παρούσα μελέτη η ενοποίηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του οικισμού και η 

κατασκευή πεζοδρομίων.   

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την Κτιμένη αφορούν μόνο στο βόρειο τμήμα με την 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στην πλατεία του οικισμού και στο απέναντι 

πεζοδρόμιο, καθώς και στη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ. 

 

Λεοντάρι 

Το Λεοντάρι αναπτύσσεται στους πρόποδες ορεινής περιοχής με ακτινωτή μορφή οδικού 

δικτύου. Οι κεντρικές λειτουργίες του οικισμού χωροθετούνται γραμμικά κατά μήκος της 

επαρχιακής οδού προς Κέδρο και γύρω από την κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται και το 

παλιό Δημαρχείο. Χαρακτηριστική είναι η κοντινή απόσταση με τον οικισμό της Αχλαδιάς, 

όπου υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια με κυμαινόμενο πλάτος από 1,30μ έως 4,20μ 

για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πεζών (ιδίως των μαθητών). Τα πεζοδρόμια 

αυτά είναι ημιτελή. Ενώ σε μεγάλο τμήμα τους διαθέτουν οδεύσεις τυφλών, απουσιάζουν οι 

ράμπες πρόσβασης σε αυτά. 

 

Στον οικισμό καταγράφονται δυο πλατείες. Η πρώτη πλατεία εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα, 

στην είσοδο από Αχλαδιά. Αποτελείται από ισόπεδη επιφάνεια με φυτεύσεις και αστικό 

εξοπλισμό χωρίς όμως ύπαρξη ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ και οδεύσεις τυφλών στο 

εσωτερικό της. Στην βορειο-ανατολική πλευρά της υπάρχει σύγχρονη παιδική χαρά με 

δυνατότητα πρόσβασης και των ΑμεΑ, ενώ στη νότια πλευρά της πλατείας καταγράφονται 

δυο οργανωμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων. Το επίπεδο των χώρων στάθμευσης είναι 

κατά  περίπου 3,00μ. ψηλότερα από το επίπεδο της πλατείας. 
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Φωτογραφία 78: Πλατεία Λεονταρίου (δυτικά) 

 

 

Φωτογραφία 79: Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

 

Η δεύτερη πλατεία (κεντρική) διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα. Εξαιτίας των έντονων 

κλίσεων στην περιοχή, η πρόσβαση στην κεντρική πλατεία γίνεται είτε από το επίπεδο του 

δρόμου δυτικά, είτε από διαμορφωμένα σκαλοπάτια βορειο-ανατολικά. Επί της πλατείας 

καταγράφονται το κοινοτικό γραφείο (παλιό Δημαρχείο), το ΚΕΠ και τα ΕΛΤΑ. Σημειώνεται 

εδώ ότι όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ.  
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Φωτογραφία 80: Κεντρική πλατεία Λεονταρίου 

 

Επιπλέον, βόρεια της κεντρικής πλατείας εντοπίζεται διαμορφωμένο πλάτωμα με αστικό 

εξοπλισμό και μια στάση ΜΜΜ (κιόσκι), ένας χώρος πρασίνου και μια σύγχρονη παιδική 

χαρά, ενώ διάσπαρτα στον οικισμό καταγράφονται το κτίριο του αγροτικού ιατρείου, το 

νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο, το κτίριο γυμνασίου - λυκείου, ο παιδικός σταθμός 

καθώς και ένας μορφωτικός σύλλογος. Σημειώνεται ότι όλοι οι προαναφερόμενοι χώροι 

είναι προσβάσιμοι στα ΑμεΑ.  

 

 

Φωτογραφία 81: Πλάτωμα & στάση ΜΜΜ 
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Επομένως, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οικισμό του Λεονταρίου επικεντρώνονται 

σε πρώτη φάση στην κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ στα πεζοδρόμια κατά μήκος 

του κεντρικού δρόμου του οικισμού και στην περιοχή μεταξύ της πλατείας (δυτικά) και της 

κεντρικής πλατείας και του χώρου πρασίνου (κεντρικά). Επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση των 

βασικών κοινόχρηστων χώρων του οικισμού. Ταυτόχρονα, προτείνεται η κατασκευή ενός 

πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 1,5μ. στο δυτικό τμήμα της πρώτης πλατείας, ενός στο 

βόρειο-ανατολικό και ενός βορειο-δυτικό τμήμα της κεντρικής πλατείας, καθώς και η 

δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ δυτικά της κεντρικής πλατείας.  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Κρίνεται απαραίτητο να καθοριστούν και ορισμένες γενικές διατάξεις που θα διευκολύνουν 

τόσο την εφαρμογή των προτάσεων του ΣΑΠ όσο και την μακροχρόνια εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του Δήμου Σοφάδων.  

1. Υπάρχει ανάγκη εκ νέου σχεδιασμού και μελέτης των κοινόχρηστων χώρων που 

έχουν διαμορφωθεί κατά το παρελθόν και δεν έχουν συμπεριλάβει κατασκευές και 

διαμορφώσεις για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 

2. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και της μελέτης για την ανάπλαση ενός 

κοινοχρήστου χώρου θα λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές για την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Οι οδεύσεις τυφλών (χαράξεις) θα γίνονται κατά το 

στάδιο της ανακατασκευής των κοινοχρήστων χώρων. 

3. Σε κάθε ανακατασκευή πεζοδρομίου θα τοποθετείται όδευση τυφλών και ράμπα 

πρόσβασης ΑμεΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΝ "Σχεδιάζοντας για όλους".  

4. Οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο θα συνοδεύεται 

απαραίτητα με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΥΠΕΝ "Σχεδιάζοντας για όλους".  

5. Ειδικότερα για τον οικισμό των Σοφάδων απαιτείται η εκπόνηση συγκοινωνιακής 

μελέτης, η οποία λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα συγκοινωνιακή κατάσταση, 

θα διαμορφώσει κυκλοφοριακές και κυρίως βιώσιμες λύσεις (ιεράρχηση οδικού 

δικτύου, μονοδρομήσεις οδών, πεζοδρομήσεις οδών κλπ). 

6. Το σημαντικότερο εμπόδιο που εντοπίζεται στα υφιστάμενα πεζοδρόμια είναι οι 

κολώνες της ΔΕΗ, η παρουσία των οποίων δυσχεραίνει την κίνηση πεζών και 

αμαξιδίων. Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την υπογειοποίηση του δικτύου της 

ΔΕΗ κατά προτεραιότητα στους οικισμούς με τα σημαντικότερα προβλήματα (πχ 

Σοφάδες, Ματαράγκα, Κέδρος, κλπ).  
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Π.2.β ΧΑΡΤΕΣ  

Σε μορφή διανυσματικών αρχείων (μορφότυπου Shp) εκτός τεύχους και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της με αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 απόφασης Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021).  
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Π.2.γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Παρατίθεται πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας για κάθε οικισμό του Δήμου Σοφάδων. Η αναφορά γίνεται λεπτομερώς για κάθε θέση παρέμβασης.  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΘΕΣΗ 
ΡΑΜΠΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ / ΚΧ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΠΕΖΩΝ 

ΡΑΜΠΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΚΤΙΡΙΟ 

ΘΕΣΗ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΜΕΑ 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΣΟΦΑΔΕΣ 

Οδός Κιερίου 25 ράμπες 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στο υπάρχον πλάτος 

2 διαβάσεις       

Οδός Αγίου Γεωργίου 9 ράμπες 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στο υπάρχον πλάτος 

      2 στάσεις ΜΜΜ 

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

Οδός Κολοκοτρώνη 4 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

1 διάβαση   1 θέση   

Αθλητικό κέντρο         1 θέση   

Πλατεία Κόγια 2 ράμπες           

Πλατείες οδών Μουζακίου - 
Αγναντοπούλου 

2 ράμπες           

Πλατεία Ομονοίας 2 ράμπες           

Πλατείες  εργατικών κατοικιών 2 ράμπες           

Πλατεία οδών Ελ. Βενιζέλου - 
Κονδύλη 

2 ράμπες           

Πλάτωμα οδών Νικολάου 
Πλαστήρα - Ανθέων 

2 ράμπες           

Χώρος πρασίνου στην είσοδο 
του οικισμού 

2 ράμπες           
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Χώρος πρασίνου οδών 
Νικολάου Πλαστήρα - Πέτσα 

2 ράμπες           

Χώρος πρασίνου οδών Πίνδου 
- Αθανασίου Πλάντζου 

1 ράμπα           

ΝΕΑ ΖΩΗ 

Πλατεία 2 ράμπες       1 θέση   

Νηπιαγωγείο 1 ράμπα           

ΤΑΥΡΩΠΟΣ 

Πλατεία 1 ράμπα           

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Πλατεία 1 ράμπα     
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση 
2 καλαθάκια 
απορριμμάτων 

ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 

Κεντρικός δρόμος οικισμού   
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

3 διαβάσεις   1 θέση   

Πλατεία 1 ράμπα           

ΑΜΠΕΛΟΣ 

Πλατεία 3 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

1 διάβαση 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Οικοδομικό τετράγωνο 
απέναντι της πλατείας 

  
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου     1 διάβαση       

ΑΝΩΓΕΙΟ 

Πλατεία 1 ράμπα 
Διαπλάτυνση πεζοδρομίου 
δυτικά της πλατείας κατά 2,0μ. 

  
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση Κάγκελα 

ΓΕΦΥΡΙΑ 
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Κεντρικός δρόμος οικισμού 12 ράμπες   1 διάβαση 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση 1 στάση ΜΜΜ 

ΔΑΣΟΧΩΡΙ 

Πλατεία 1 ράμπα   1 διάβαση 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

    

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 2 ράμπες       1 θέση   

Δρόμος εκκλησία - χώρος 
πρασίνου 

  
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 

Πλατεία 2 ράμπες     
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση 1 δένδρο 

Μουσείο       1 ράμπα      

ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 

Πλατεία 4 ράμπες 
Διαπλάτυνση πεζοδρομίου 
απέναντι της πλατείας κατά 
1,5μ. 

2 διαβάσεις 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση 1 στάση ΜΜΜ 

Αγροτικό ιατρείο       1 ράμπα στο κτίριο     

Δρόμος πλατεία - εκκλησία   
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

3 διαβάσεις       

Δημοτικό σχολείο 1 ράμπα 
Διαπλάτυνση πεζοδρομίου κατά 
0,5μ. 

        

ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 

Πλατεία 1 ράμπα     
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Έναντι πλατείας 1 ράμπα   1 διάβαση       

Μορφωτικός σύλλογος       1 ράμπα στο κτίριο     

ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 
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Πλατεία       
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Χώρος πρασίνου στην είσοδο 
του οικισμού - Πάρκο 
Ακριβόπουλου 

5 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

2 διαβάσεις       

Χώρος πρασίνου νότια 1 ράμπα           

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 

Πλατεία 2 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

1 διάβαση 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 

Κεντρικός δρόμος οικισμού 11 ράμπες   1 διάβαση 
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

ΦΙΛΙΑ 

Κεντρικός δρόμος οικισμού 7 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

1 διάβαση 

1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 
1 ράμπα στο 
αγροτικό ιατρείο 

    

Πλατεία 4 ράμπες       1 θέση   

ΔΕ ΑΡΝΗΣ 

ΕΡΜΗΤΣΙ 

Πλατεία 2 ράμπες     
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

ΚΥΨΕΛΗ 

Πλατεία 2 ράμπες     
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Δρόμος πλατεία - χώρος 
πρασίνου 

1 ράμπα 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 

Πλατεία πρώην Δημαρχείου       
1 ηλεκτρικό 
αναβατόρι στο 

1 θέση 
1 περίπτερο 
1 βρύση 
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κοινοτικό γραφείο 

Δρόμος Αγίος Νικόλαος - 
πλατεία πρώην Δημαρχείου 

29 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

3 διαβάσεις   1 θέση 
1 περίπτερο 
φωτιστικά και κολωνες 
ΔΕΗ 

ΠΥΡΓΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ 

Πλατεία 1 ράμπα           

Κοινοτικό γραφείο 1 ράμπα 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

  
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Πάρκο 1 ράμπα           

ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ 

ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 

Πλατεία       
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής       
1 ηλεκτρικό 
αναβατόρι 

    

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 

Αγροτικό ιατρείο       
1 ηλεκτρικό 
αναβατόρι 

1 θέση   

ΘΡΑΨΙΜΙ 

Πλατεία 1 ράμπα       1 θέση 1 στάση ΜΜΜ 

Κοινοτικό γραφείο       
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

    

Προαύλιο ΙΝ Αγίου Γεωργίου 1 ράμπα           

ΚΕΔΡΟΣ 

Επαρχιακή οδός Κέδρος - 
Ρεντίνα 

38 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

2 διαβάσεις     
Φωτιστικά, δένδρα & 
κολώνες ΔΕΗ 
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Αγροτικό ιατρείο       
1 ράμπα στο 
αγροτικό ιατρείο 

    

Χώρος πρασίνου βόρεια 1 ράμπα           

Χώρος πρασίνου ανατολικά 1 ράμπα           

Επίπεδο κοινωφελών 
χρήσεων 

1 ράμπα       1 θέση   

Σχολεία   
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 

Πλατεία         2 θέσεις   

ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ 

Πλατεία       

1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 
1 ράμπα στο 
αγροτικό ιατρείο 

1 θέση   

ΛΟΥΤΡΟ 

Πλατεία 1 ράμπα     

1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 
1 ράμπα στο 
αγροτικό ιατρείο 

1 θέση   

Χώρος πρασίνου 1 ράμπα           

ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 

ΡΕΝΤΙΝΑ 

Κεντρική πλατεία         1 θέση   

Δημοτικό σχολείο       
1 ηλεκτρικό 
αναβατόρι 

    

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης       1 ράμπα στο κτίριο     
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Πλατεία (βόρεια) 1 ράμπα           

ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ 

ΑΝΑΒΡΑ 

Κεντρική οδός 41 ράμπες   3 διαβάσεις     4 δένδρα 

Χώρος πρασίνου 2 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

Κοινοτικό γραφείο       
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

1 θέση   

Πολιτιστικός σύλλογος       1 ράμπα στο κτίριο     

Παιδικός σταθμός       1 ράμπα στο κτίριο     

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 1 ράμπα           

ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ 

Κεντρική οδός και κάθετα 
τμήματα 

11 ράμπες           

Χώρος πρασίνου 2 ράμπες           

Κοινοτικό γραφείο       
1 ράμπα στο 
κοινοτικό γραφείο 

    

Πλατεία 1 ράμπα       1 θέση   

ΑΧΛΑΔΙΑ 

Χώρος πρασίνου 3 ράμπες       1 θέση   

Κοινοτικό γραφείο 1 ράμπα     
1 ηλεκτρικό 
αναβατόρι 

    

Κεντρική οδός 3 ράμπες   1 διάβαση       

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 
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Πλατεία 2 ράμπες 
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

    1 θέση   

Δρόμος πλατεία - εκκλησία 9 ράμπες   1 διάβαση     1 στάση ΜΜΜ 

Πολιτιστικός χώρος       1 ράμπα στο κτίριο     

ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 

Πλατεία 2 ράμπες       1 θέση 1 μνημείο 

ΚΑΤΩ ΚΤΙΜΕΝΗ 

Πλατεία (κεντρικά) 1 ράμπα           

Πλατεία (βόρεια)           1 μεταλλική μπάρα 

Αγροτικό ιατρείο       1 ράμπα στο κτίριο 1 θέση   

ΚΤΙΜΕΝΗ 

Πλατεία 3 ράμπες       1 θέση   

ΛΕΟΝΤΑΡΙ 

Κεντρικός δρόμος οικισμού 12 ράμπες   1 διάβαση       

Κεντρική πλατεία   
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

    1 θέση   

Πλατεία (δυτικά)   
Κατασκευή πεζοδρομίου 
πλάτους 1,5μ. 

        

Πίνακας 1: Προτεινόμενες παρεμβάσεις ΣΑΠ 
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Π.2.δ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα και ο προγραμματισμός 

υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών μέσω σύνταξης μελετών 

και ανάθεσης / υλοποίησης των έργων που προτείνει το ΣΑΠ. Ο προγραμματισμός γίνεται 

ανά μήνα και δεν ξεπερνά τα 2 έτη.  

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Συγκοινωνιακή 
μελέτη οικισμού 

Σοφάδων 
                        

Αξιολόγηση 
οικισμών για 

την εκπόνηση 
μελέτης 

υπογειοποίησης 
δικτύου ΔΕΗ 

                        

Μετατόπιση 
αστικού 

εξοπλισμού 
όπου αποτελεί 

εμπόδιο 

                        

Καθορισμός 
προτεραιότητας 
παρεμβάσεων 
(ιεράρχηση) για 
την εκπόνηση 

μελετών 

                        

Σύνταξη 
αρχιτεκτονικών 

μελετών & 
υποστηρικτικών 

μελετών 

                        

Κατασκευή 
έργων για τις 

οποίες 
συντάχθηκαν οι 

απαραίτητες 
μελέτες 

                        

Πίνακας 2: Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης ΣΑΠ 

 

Για τον ανάδοχο 

 

Θωμαή Κανδήλα  

Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και περιφερειακής Ανάπτυξης Msc  

(Συντονίστρια ομάδας ΣΑΠ) 


