
Έλεγχοι κατά την διαδικασία προσωρινής παραλαβής  

του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Χρηματιστηρίου» 

 

Συντάκτης: Ομάδα Ελέγχου της Παράταξης Μένουμε Θεσσαλονίκη.  

Προοίμιο: Λίγα Λόγια για τον Έλεγχο  

Παράλληλα  με  την  επίσημη  διαδικασία  ελέγχου,  που  διενεργήθηκε  από  τον 

Δημοτικό  μας  σύμβουλο,  σε  συνεργασία  με  την  ομάδα  ελέγχου  του  Μένουμε 

Θεσσαλονίκη,  κρίθηκε  αναγκαία  η  επί  πενθήμερο  καθημερινή  παρουσία  και 

έλεγχος  στο  πεδίο  του  έργου,  με  την  συμμετοχή  σειράς  εθελοντών  πολιτών, 

εξειδικευμένων  στα  σχετικά  αντικείμενα  Πολιτικών  Μηχανικών,  Τοπογράφων 

Μηχανικών,  Περιβαλλοντολόγων,  που  προέρχονται  τόσο  από  τον  χώρο  του 

Πανεπιστημίου όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.   

Η  δραστηριότητά  μας,  προέκυψε  στο  πλαίσιο  μιας  ευρύτερης  πρωτοβουλίας  που 

πιέζει  για  την  καθιέρωση  μορφών  συμμετοχικού  ελέγχου  στα  δημόσια/δημοτικά 

έργα,  προκειμένου  να  αποφεύγονται  οι  άσκοπες  δαπάνες  και  η  άστοχη 

απορρόφηση δημόσιων πόρων –κοινοτικών ή εθνικών.  

Θεωρούμε  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  πρωταρχικής  σημασίας,  καθώς  από  αυτό 

κρίνεται  η  αποτελεσματικότητα  των  θεσμικών  παρεμβάσεων,  η  αξιοπιστία  και  η 

αποτελεσματικότητα  του  ευρύτερου  Δημόσιου  Τομέα  και  της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ευθύνονται κατά 

πολύ για την δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας, καθώς και για το ουσιαστικό 

έλλειμμα νομιμοποίησης που έχουν όλοι οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας.    

Αποτελέσματα Ελέγχου 

Από  το  σύνολο  των  επιτόπιων  ελέγχων  που  διενεργήθηκαν  διαπιστώθηκαν, 

καταγράφηκαν  και  φωτογραφήθηκαν  (βλ.  σχετικό  παράρτημα)  οι  παρακάτω 

αστοχίες:  

Βιοκλιματικά στοιχεία 

Α1. Νεροκουρτίνες  

Λειτουργία:  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  σωμάτων  βρέθηκε  σε  χείριστη 

κατάσταση. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες ανεξαιρέτως οι νεροκουρτίνες 

έχουν βουλώσει από τα άλατα του νερού και δεν λειτουργούν καθόλου. Παρ’ όλα 

αυτά όμως, όπως διαπιστώσαμε, βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία καταναλώνοντας 

ηλεκτρικό ρεύμα.  



Επιπλέον, όπως μας αναφέρθηκε από τους περίοικους, εξαιτίας της δυσλειτουργίας 

τους, τα σώματα έχουν καταστεί εστίες εκκόλαψης κουνουπιών.  

Τοποθέτηση: Η τοποθέτηση των σωμάτων σε πολλές περιπτώσεις έγινε σε σημεία 

που  δεν  επιτρέπουν  την  σωστή,  αποδοτική  λειτουργία  τους.  Οι  νεροκουρτίνες 

λειτουργούν αξιοποιώντας τα ρεύματα αέρα, που διαχέουν την υγρασία σε κοντινή 

απόσταση.  Παρ  όλα  αυτά  οι  νεροκουρτίνες  τοποθετήθηκαν  σε  σημεία  όπου 

υφίστανται  εμπόδια  στην  κυκλοφορία  του  αέρα.  Επίσης,  η  τοποθέτηση  σωμάτων 

δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, σε συνδυασμό με την δυσλειτουργία τους και τα 

στάσιμα  νερά  που  συσσωρεύουν,  δημιουργούν  και  ένα  επιπλέον  υγειονομικό 

ζήτημα  καθώς  ήδη  έχουν  καταστεί  εστίες  συσσώρευσης  μικροβίων  (παράδειγμα: 

Φράγκων & Λέοντος Σοφού –βλέπε και επισυναπτόμενη φωτογραφία).  

Γενικότερα:  Από  σχεδιαστικής  άποψης  δεν  μπορούμε  να  κατανοήσουμε  τον  λόγο 

τοποθέτησης των νεροκουρτίνων για τις συγκεκριμένες συνθήκες του έργου, καθώς 

το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται για την αύξηση των συνθηκών υγρασίας 

σε ξηρά περιβάλλοντα και με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός σταθερού 

ρεύματος αέρα, ο οποίος λειτουργεί διασπείροντας την υγρασία της νεροκουρτίνας 

στην  ατμόσφαιρα.  Στην  περιοχή  του  έργου,  οι  προϋποθέσεις  αυτές  ορθής 

εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος δεν φαίνεται να υπάρχουν, καθ’ ότι οι 

νεροκουρτίνες  έχουν  τοποθετηθεί  σε  στενά  δρομάκια  στο  εσωτερικό  του 

πολεοδομικού  ιστού  του  ιστορικού  κέντρου  της  Θεσσαλονίκης,  όπου  δεν 

αναπτύσσονται  σταθερά  ρεύματα  αέρα.  Επιπλέον,  οι  συνθήκες  υγρασίας  της 

συγκεκριμένης περιοχής, η οποία απέχει πολύ μικρή απόσταση από τη θάλασσα, σε 

συνδυασμό  με  τη  γενικότερη  υψηλή  υγρασία  της  Θεσσαλονίκης  δεν  φαίνεται  να 

δικαιολογούν την ανάγκη πρόβλεψης νεροκουρτίνων. 

Ακόμη,  η  τοποθέτηση  υψηλής  αξίας1 ανοξείδωτων  συστημάτων  σε  εξωτερικούς 

χώρους  με  πολύ  ανεπαρκή  προστασία  από  ενδεχόμενη  κλοπή  τους,  εγείρει 

αμφιβολίες  σχετικά  με  την  ορθότητα  και  την  αποδοτικότητα  της  συγκεκριμένης 

δημοτικής δαπάνης.  

Α2. Καταιονιστήρες νερού (μπεκ) 

Η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση σειράς εναέριων καταιονιστήρων (μπεκ) κατά 

το πλάτος μικρών δρόμων  (οδός Τύπου, Βίκτωρος Ουγκώ κ.ο.κ.). Πολλοί από τους 

εκχυτήρες  (μπεκ)  έχουν ήδη βουλώσει  με συνέπεια  να μην  λειτουργούν  κανονικά 

(στάζουν  στον  δρόμο).  Σε  άλλες  περιπτώσεις,  η  ΕΥΑΘ αναγκάστηκε  να  κλείσει  τις 

σχετικές βάνες καθώς παρατηρήθηκε υπερκατανάλωση νερού (τα αίτια της οποίας 

δεν έχουν αποσαφηνιστεί). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η χρήση τους συνεπάγεται 

                                                            
1 Για τις δεκαπέντε (15) συνολικά νεροκουρτίνες που τοποθετήθηκαν και οι οποίες τη στιγμή αυτήν 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν, το κόστος του Δήμου ανέρχεται –με την έκπτωση του 41%–  στα 
39.291,05 €. [Πηγή: 3 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών]  



αυξημένο κόστος συντήρησης με συνέπεια να τίθεται ζήτημα αποτελεσματικότητας 

αναφορικά με την επιλογή τους (σχέση κόστους – οφέλους).  

Α3. Ψυχρές Φωτοκαταλυτικές Επιστρώσεις στην Άσφαλτο 

Βάσει  του  τιμολογίου  μελέτης  «το  τελικό  μείγμα  [του  φωτοκαταλυτικού 
επιστρώματος]  θα  απλώνεται  στην  επιφάνεια  δημιουργώντας  μία  λεπτή 
επιφανειακή  στρώση»  (βλ.  τιμολόγιο  μελέτης,  σελ.  29).  Κατά  τον  έλεγχο 
διαπιστώθηκε  ότι  σε  πολλά  σημεία  έχει  ήδη  παρουσιάσει  καθολική  φθορά,  με 
αποτέλεσμα πλέον  να  παρατηρούνται  μόνο  μετά  δυσκολίες  ίχνη  της  σε  ορισμένα 
σημεία,  ιδίως στις άκρες  του οδοστρώματος.  Σύμφωνα με αναφορές περίοικων, η 
φθορά της φωτοκαταλυτικής επίστρωσης έγινε σχεδόν αμέσως μετά την κατασκευή 
του  οδοστρώματος  και  η  σχεδόν  καθολική  απόπλυσή  της  έγινε  με  τις  πρώτες 
βροχές. 
 

Α4. Σταθεροποιημένο χώμα (κέντρο πλατείας Εμπορίου) 

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης, στο κέντρο της Πλατείας Εμπορίου 

προβλέπονταν  τοποθέτηση  χωμάτινων  δαπέδων  που  βασίζονται  στην  χρήση 

ενεργών ουσιών, και οι οποίες λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών 

(σελ. 21 της Τεχνικής Περιγραφής). Το εν λόγω δάπεδο βρέθηκε κατά την διάρκεια 

του ελέγχου να παρουσιάζει σημαντική διάβρωση.    

Α5. Συντριβάνι (πλ. Χρηματιστηρίου) 

Στην  περιοχή  της  πλατείας  Χρηματιστηρίου  έχουν  κατασκευαστεί  σιντριβάνια  ‐ 

πίδακες  που  χύνονται  πάνω  στο  δάπεδο  κυκλοφορίας  των  πεζών,  χωρίς  να 

προβλεφθεί η τοποθέτηση αντιολισθητικού δαπέδου γύρω από τα σιντριβάνια και 

στην  περιοχή  που  βρέχεται  από  αυτά.  Το  αποτέλεσμα  είναι,  ότι  η  ανάμειξη  του 

νερού  με  τη  σκόνη,  δημιουργεί  συνθήκες  πολύ  μεγάλης  ολισθηρότητας,  που 

εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους πτώσης και τραυματισμού των χρηστών. 

Α6. Ανεμιστήρες 

Κατά την διάρκεια ελέγχου βρέθηκε μεγάλος ανεμιστήρας  (οδός Ηρώδου Αττικού) 

που  έχει  τοποθετηθεί  σε  σημείο  που  φράσσει  εντελώς  το  πεζοδρόμιο,  και  άρα 

αποτρέπει την διάβαση σε αυτό. Το ίδιο στέλεχος δεν είναι πακτωμένο, στηρίζεται 

στα φρένα των τεσσάρων μικρών τροχών που το μετακινούν, καθώς και σε μικρές 

κλειδαριές  (!),  περασμένες  σε  λεπτές  λάμες,  που  βιδώθηκαν  βιαστικά  στο 

πεζοδρόμιο,  και  που  τοποθετήθηκαν  για  την…  φύλαξη  του  στελέχους.  Η 

τοποθέτηση είναι προφανώς πρόχειρη, και εκθέτει το ακριβό στέλεχος σε κίνδυνο 

κλοπής.  

Β. Ηλεκτροφωτισμός 



Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώσαμε ότι πολλοί στύλοι ηλεκτροφωτισμού 

έχουν  ανεπαρκή  στερέωση.  Πολλοί  από  αυτούς  μάλιστα  ταλαντεύονται  πολύ, 

ακόμα και με ελαφριά ώθηση, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει πάκτωση 

αλλά μάλλον απλή τοποθέτηση μέσα σε έναν χαλύβδινο σωλήνα. Αυτό, εκτός από 

την προφανή ευκολία ενδεχόμενης κλοπής τους, εγκυμονεί πολύ σοβαρό, κατά την 

άποψή  μας,  κίνδυνο  δημόσιας  ασφάλειας,  καθώς  σε  περίπτωση  πρόσκρουσης 

οχήματος πάνω σε στύλο, ο στύλος ενδέχεται να ανατραπεί. Οι περισσότεροι στύλοι 

με ελλιπή πάκτωση εντοπίστηκαν στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή (σχεδόν όλοι), στην 

Φράγκων, μπροστά στο κτήριο του Χρηματιστηρίου.  

Γ. Κολωνάκια πεζοδρομίου – σταντ ποδηλάτων 

Γ1. Κολωνάκια πεζοδρομίου 

Τα  μεταλλικά  κολωνάκια  που  έχουν  τοποθετηθεί  στα  πεζοδρόμια  (για  την 

παρεμπόδιση της παράνομης στάθμευσης οχημάτων) παρουσιάζουν καθολικά πολύ 

μεγάλη  διάβρωση,  ιδιαίτερα  στην  εσοχή  που  έχουν  κάτω  από  την  κεφαλή  τους, 

όπου λόγω της ύπαρξης οριζόντιας επιφάνειας μαζεύεται και παραμένει το νερό της 

βροχής,  το  οποίο  μάλιστα  από  εκεί  διεισδύει  στο  εσωτερικό  του  σωλήνα, 

προκαλώντας  διάβρωση  στο  εσωτερικό  του.  Το  αποτέλεσμα  είναι,  ότι  μόλις  έναν 

χειμώνα  μετά  την  τοποθέτησή  τους,  η  εσοχή  της  κεφαλής  έχει  σχεδόν  σε  όλα  τα 

κολωνάκια σκουριάσει και μάλιστα σε πολλά από αυτά η φθορά έχει οδηγήσει σε 

στράβωμα της κεφαλής ή και σε πλήρη αποκόλλησή της. 

Ακόμη η κοπή των πλακών του πεζοδρομίου, που απαιτείται για να τοποθετηθούν 

τα  κολωνάκια,  πραγματοποιήθηκε  κακότεχνα,  με  σπάσιμο  της  πλάκας  όχι 

περιμετρικά και σύριζα με το κολωνάκι όπως θα έπρεπε, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη 

επιφάνεια, με τοποθέτηση στη συνέχεια κονιάματος για τη συμπλήρωση του κενού 

γύρω από το κολωνάκι. Το αποτέλεσμα είναι κακότεχνο και αντιαισθητικό. 

Επιπλέον,  τα  κολωνάκια  πριν  την  τοποθέτησή  τους  ήταν  τυλιγμένα  από  τον 

κατασκευαστή  σε  ζελατίνα,  την  οποία  ο  Ανάδοχος  σε  πολλές  περιπτώσεις  δεν 

φρόντισε  να αφαιρέσει πριν  την  τοποθέτησή  τους. Η  ζελατίνα παραμένοντας  έχει 

κολλήσει πλέον εντελώς με το κολωνάκι και δεν μπορεί πλέον να αφαιρεθεί εύκολα. 

Το αποτέλεσμα είναι, ότι δίνεται μια γενικά πολύ άσχημη εικόνα. 

Γ2. Σταντ Ποδηλάτων 

Οι  θέσεις  στάθμευσης  (σταντ)  ποδηλάτων  είναι  προφανέστατα  πολύ  ανεπαρκώς 

προστατευμένοι  έναντι  κλοπής,  των  ίδιων  μαζί  με  τα  ενδεχομένως  σταθμευμένα 

ποδήλατα,  καθ’ ότι έχουν στερεωθεί στο πεζοδρόμιο με τη βοήθεια κοχλιών πολύ 

μικρών διαστάσεων, που ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να ξεβιδώσει ακόμα και 

με το κλειδί που ενδεχομένως έχει στο σπίτι του ή ακόμα και πάνω στο ποδήλατό 

του. Αρκετά μάλιστα από τα σταντ έχουν ήδη ξεβιδωθεί και αποκολληθεί. Επιπλέον, 



αποτελούνται  από  πολύ  λεπτό  σωλήνα,  στο  εσωτερικό  του  οποίου  εισέρχεται  το 

νερό από διάφορα ανοίγματα,  προκαλώντας σκουριά στο  εσωτερικό  του σωλήνα, 

με αποτέλεσμα πολλά από το σταντ να έχουν ήδη σπάσει, μόλις έναν χειμώνα μετά 

την τοποθέτησή τους.  

Επίσης, κατά την διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν να λείπουν τα 4 σταντ ποδηλάτου 

που είχαν προβλεφθεί να τοποθετηθούν επί των οδών Βαλαωρίτου & Βηλαρά.   

Δ. Επιστρώσεις 

Δ1. Κυβόλιθοι  

Κατά  την  διάρκεια  του  ελέγχου,  διαπιστώθηκε  πως  δεν  ελήφθη  σχεδόν  καμία 

πρόνοια αναφορικά με την εφαρμογή κατασκευαστικών λεπτομερειών για επαρκή 

στερέωση  του  δαπέδου  από  πέτρες  και  την  αποφυγή  χαλάρωσης  και  ανοίγματος 

των αρμών του σε ειδικές θέσεις, όπως π.χ. γύρω από φρεάτια, όπου θα έπρεπε να 

υλοποιηθούν  στεφάνες  από  σκυρόδεμα,  σε  απολήξεις  σωλήνων  από  υδρορροές 

κτλ.  Ακόμη,  λόγω  πλημμελούς  προετοιμασίας  και  συμπύκνωσης  του  υποβάθρου, 

κατά  θέσεις  έχουν  παρατηρηθεί  καθιζήσεις,  που  οδηγούν  σε  χαλάρωση  του 

δαπέδου  και  άνοιγμα  των  αρμών  μεταξύ  των  λίθων.  Η  χαλάρωση  των  αρμών, 

καθιστά  πολύ  εύκολη  σε  σημεία  την  απόσπαση  των  κυβόλιθων  από  τον  δρόμο, 

ακόμα και με το χέρι (παράδειγμα: συμβολή των οδών Βεροίας & Ηρώδου Αττικού).  

Γενικά,  ο  συγκεκριμένος  τύπος  δαπέδου,  έχει  πολύ  αυστηρές  απαιτήσεις,  τόσο 

σταθερότητας και αποφυγής καθιζήσεων του υποβάθρου, όσο και προστασίας του 

σε ειδικές θέσεις και στα πέρατα αυτού. Η ελλιπής μέριμνα κατά την  τοποθέτησή 

τους,  έχει  ήδη  προκαλέσει  φθορές  σε  σημεία  του  οδοστρώματος,  πράγμα  που 

υποβαθμίζει την γενική εικόνα του έργου.  

Γενικά, λόγω της έλλειψης κονιάματος, η επιλογή αυτή, από σχεδιαστικής άποψης, 

δεν φαίνεται ίσως τόσο ορθή, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι προβλέπονται σε δρόμους με 

κυκλοφορία οχημάτων, που σε βάθος χρόνου όπως είναι γνωστό φθείρουν ακόμα 

και ασφαλτικά οδοστρώματα, πόσο μάλλον ένα δάπεδο από πέτρες, οι οποίες δεν 

συνδέονται  με  κονίαμα.  Δηλαδή,  ακόμα  και  στην  εντελώς  θεωρητική  περίπτωση 

που  η  ποιότητα  σχεδιασμού  και  κατασκευής  θα  ήταν  άριστη,  ο  τύπος  αυτός 

οδοστρώματος θα είχε μεγάλες απαιτήσεις συντήρησης.  

Δ2. Μαρμάρινες πλάκες (διαβάσεις): 

Στους  δρόμους  όπου  προβλέπεται  επίστρωση  με  λίθους  κυβικού  σχήματος,  οι 

διαβάσεις  έχουν  υλοποιηθεί  με  μαρμάρινες  πλάκες.  Πολλές  από  αυτές  έχουν 

σπάσει,  λόγω  της  καταπόνησής  τους  από  την  κυκλοφορία  των  οχημάτων,  σε 

συνδυασμό με την ανεπαρκή συμπύκνωση – προετοιμασία του υποβάθρου και την 



έλλειψη  επαρκών  αρμών  μεταξύ  των  πλακών,  με  αποτέλεσμα  την  αδυναμία 

απορρόφησης του φορτίου από τα φρεναρίσματα των οχημάτων.    

Ε. Λοιπά 

 Διαπιστώθηκε  ότι  ορισμένα  πυροσβεστικοί  κρουνοί  και  φρεάτια  δεν  έχουν 

τοποθετηθεί, παρά το ότι εμφανίζονται στο «ως κατασκευασθέν» σχέδιο. 

 

 Κατά  την  καταμέτρηση  των  νέων  δένδρων  που  τοποθετήθηκαν,  βρέθηκαν  να 

λείπουν 4 δέντρα (συστοιχίες κατά μήκος της οδού Βαλαωρίτου). 

 

 Κατά  τον  έλεγχο  διαπιστώθηκε  ότι  λείπουν  οι  ενημερωτικές  πινακίδες  που 

προβλέπονται στο «ως κατασκευασθέν» σχέδιο (Κτήριο Αλλατίνη).  

 

Στ. Γενικές Παρατηρήσεις 

Σύμφωνα με την 4η παράγραφο του τροποποιημένου από το ν. 4070/2012 άρθρου 

73  ν.  3669/2008:  «Η  επιτροπή  παραλαβής  παραλαμβάνει  το  έργο  ποσοτικά  και 

ποιοτικά,  ελέγχει  κατά  το  δυνατόν  τις  επιμετρήσεις,  με  γενικές  ή  σποραδικές 

καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, 

όπως διορθώνονται από  τους ελέγχους που γίνονται,  χωρίς να δεσμεύεται από  το 

περιεχόμενο  του  τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα,  στον οποίο μπορεί  να 

επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις 

παρατηρήσεις  της  για  εργασίες  που  έχουν  εκτελεσθεί  με  υπέρβαση  των 

εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων». 

 Ο ποιοτικός  έλεγχος  του  έργου, έτσι  όπως παρεδόθη διοικητικά  και  βρίσκεται 

σήμερα προς αστική  χρήση,  κατέδειξε ουσιαστικές αδυναμίες  και προβλήματα 

τα οποία  καταλήγουν στο  να ακυρώσουν  μια από  τις μείζονες στοχεύσεις  της 

παρέμβασης, τον βιοκλιματικό χαρακτήρα της περιοχής μετά την ανάπλαση: Τα 

περισσότερα βιοκλιματικά στοιχεία –πέραν των πιδάκων και του ανεμιστήρα της 

πλατείας Χρηματιστηρίου, και εκείνου της πλατείας Εμπορίου– δεν λειτουργούν 

με συνέπεια να εκμηδενίζεται  το παραγόμενο από αυτά έργα,  την  ίδια στιγμή 

που καταναλώνουν ακατάσχετα ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.  

 

 Υπάρχουν  επίσης  σοβαρότατες αμφιβολίες  ως  προς  την σκοπιμότητα  και  την 

αποτελεσματικότητα  της  χρήσης  των  συγκεκριμένων  βιοκλιματικών  μέσων  εν 

γένει καθώς δεν φαίνεται να λήφθησαν υπόψη οι κλιματικές ιδιαιτερότητες της 

περιοχής,  η  εγγύτητά  της  με  την  θάλασσα,  το  γεγονός  ότι  πρόκειται  για 

πυκνοδομημένη περιοχή με υψηλά κτίσματα και στενούς δρόμους. Εξάλλου σε 

μια  πόλη,  το  κλίμα  της  οποίας  χαρακτηρίζεται  μονίμως  από  υψηλούς  δείκτες 



υγρασίας, είναι αμφίβολη η λειτουργικότητα μιας ανάπλασης που στηρίζει τον 

βιοκλιματικό της χαρακτήρα στην τεχνητή παραγωγή… επιπλέον   υγρασίας και 

την  διάχυσή  της  στον  χώρο.  Στο  ίδιο  μήκος  κύματος,  είναι  αμφίβολη  η 

λειτουργικότητα ενός συστήματος  τεχνητής ενίσχυσης των ρευμάτων αέρα   με 

ανεμιστήρες,  σε  πυκνοδομημένους  μικρούς  δρόμους  –εκεί  όπου  έχουν 

τοποθετηθεί  στελέχη  μεγάλων  ανεμιστήρων  (π.χ.  Ηρώδου  Αττικού,  Πάικου 

κ.ο.κ.).    

 

 Η  κακή  κατάσταση  που  παρουσιάζουν  ήδη  όψεις  του  έργου,  καταδεικνύει 

επίσης  τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  από  την  έκταση  της  απαιτούμενης 

συντήρησής του, καθώς και από το κόστος της. Κατά τον έλεγχο, δημιουργήθηκε 

σοβαρότατη αμφιβολία για την βιωσιμότητα της συντήρησης του έργου, καθώς 

και για την τελική σχέση κόστους‐οφέλους που αυτό εκφράζει.  

 

 Η ελλιπής πάκτωση πολλών στύλων ηλεκτροφωτισμού, οι αποκολλήσεις κύβων 

από  το  οδόστρωμα,  ο  θρυμματισμός  πλακών  από  τις  διαβάσεις,  οι  τοπικές 

μικροκαθιζήσεις,  η  κακή  κατάσταση  στην  οποία  βρίσκονται  τα  κολωνάκια  του 

πεζοδρομίου,  τα  σταντ  ποδηλάτων,  η  συσσώρευση  στάσιμων  νερών  με 

σκουπίδια  και  άλγη  στις  νεροκουρτίνες,  καθώς  και  οι  ατέλειες  την  κατασκευή 

των  φρεατίων  και  των  λοιπών  λεπτομερειών  του  οδοστρώματος  δίνουν  κακό 

αισθητικό αποτέλεσμα και μια  εικόνα που αδικεί  την  ίδια  την παρέμβαση –

καθώς  δεν  αποκομίζεται  η  εντύπωση  ότι  πρόκειται  για  νέο  έργο,  που 

παραδόθηκε πρόσφατα.    

 

 Η  χωροταξική  διευθέτηση  που  προέκυψε  ως  αποτέλεσμα  της  ανάπλασης 

βελτίωσε  την  γενική  εικόνα  της περιοχής. Ωστόσο,  το  τελικό αποτέλεσμα δεν 

δικαιολογεί το ύψος της επένδυσης καθώς ήταν δυνατή η επίτευξη παρόμοιων 

αποτελεσμάτων  με  μικρότερες,  τμηματικές  επεμβάσεις,  δίχως  την  χρήση 

ευαίσθητων, ενεργοβόρων και πολύπλοκων μέσων τεχνητού κλιματισμού της 

περιοχής  –τα  οποία  εξ  άλλου  δεν  λειτουργούν  λίγους  μήνες  μόνο  μετά  την 

ολοκλήρωση  του  έργου  και  την  αποδόσή  του  προς  αστική  χρήση.  Υπάρχουν 

επίσης  ενστάσεις  για  την  κατασκευασθείσα διάταξη ανεμιστήρων επί  του άνω 

μέρους  στην  πλατεία  Χρηματιστηρίου,  καθώς  η  εγκατάσταση  «κρύβει»  την 

επιφάνεια  ενός  κτηρίου  ιδιαίτερης  αισθητικής  και  ιστορικής  αξίας  (κτήριο 

Χρηματιστηρίου) το οποίο αποτελεί εξάλλου και σήμα κατατεθέν της περιοχής.    

 

 

  



Παράρτημα: Φωτογραφίες 

 

 

Φωτογραφία 1: Συσσώρευση άλγης στον πάτο της νεροκουρτίνας λόγω 
προβληματικής λειτουργίας – ανεπαρκούς συντηρήσεως. Οι περίοικοι αναφέρουν ότι 
τα στελέχη έχουν καταστεί πόλος συσσώρρευσης κονουπιών. 

 

Φωτογραφία 2: Νεροκουρτίνες δίπλα σε κάδους σκουπιδιών: 
Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

  



 

Φωτογραφίες 3-4 : Ελλιπής πάκτωση στύλου ηλεκτροφωτισμού στο έδαφος, με 
συνέπεια αυτός να παρουσιάζει μεγάλη ταλάντωση και να συνιστά κίνδυνο σε 
περίπτωση ατυχήματος.   

 

Φωτογραφίες 5-6: Αφαίρεση κυβόλιθων οδοστρώματος με μια απλή κίνηση του χεριού 
(έπειτα από την φωτογράφιση οι κυβόλιθοι επανατοποθετήθηκαν στην θέση τους) 



 

 
Φωτογραφία 7: ∆ιάβρωση στην εσοχή 

κάτω από την κεφαλή, που παρατηρείται 
σχεδόν σε όλα τα κολωνάκια. Εμφανείς 
ρωγμές από τις οποίες το νερό διεισδύει 

στο εσωτερικό του σωλήνα. 

Φωτογραφία 8: Κολωνάκι του οποίου η 
κεφαλή έχει σπάσει. 

 

Φωτογραφία 9: Κακότεχνη κοπή της πλάκας των 
πεζοδρομίων γύρω από τα κολωνάκια. 

Φωτογραφία 10: 
Άσχημη εικόνα από τις 

μεμβράνες στα 
κολωνάκια που δεν 

αφαιρέθηκαν. 



 

 

Φωτογραφία 11: Οδόστρωμα από κυβικούς λίθους χωρίς κονίαμα. Χαλάρωση των 
λίθων και θραύση των μαρμάρινων πλακών της διάβασης λόγω καθίζησης, μάλλον 

εξαιτίας ανεπαρκούς συμπύκνωσης του υποβάθρου. 

 

 

Φωτογραφία 12: Θραύση των μαρμάρινων πλακών της διάβασης, μάλλον λόγω 
διαμόρφωσης ανεπαρκών αρμών. 

 



 

Φωτογραφία 13: Καθίζηση του οδοστρώματος από κυβόλιθους και χαλάρωσή τους. Οι 
κύβοι αφαιρούνται εύκολα με το χέρι. Καμία πρόβλεψη στεφάνης γύρω από το 

φρεάτιο. 

 

 

Φωτογραφία 14: Η μη υλοποίηση κατασκευαστικής λεπτομέρειας – στεφάνης για το 
δάπεδο από κυβόλιθους γύρω από το φρεάτιο δίνει  άσχημη αισθητικά εικόνα για ένα 

καινούριο έργο.  

 



 

Φωτογραφία 16: Θέση στάθμευσης ποδηλάτων με πολύ μικρού μεγέθους κοχλίες, που 
εύκολα ξεβιδώνονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ξεβιδωμένοι. 

 

 

Φωτογραφία 16: Θέση στάθμευσης ποδηλάτου, με έντονη σκουριά, που έχει σπάσει. 

 



 

Φωτογραφία 17: Ίχνος της ψυχρής φωτοκαταλυτικής επίστρωσης του ασφαλτικού 
οδοστρώματος, που δεν έχει ακόμα καταστραφεί και ξεπλυθεί. 

 

 

Φωτογραφία 18: Προστασία από κλοπή ενός πανάκριβου τεράστιου ανεμιστήρα 
εξωτερικού χώρου, με λουκετάκι κατάλληλο για βαλίτσες. 



 

Φωτογραφία 19: Το ίδιο στέλεχος ανεμιστήρα· φράσσει όλο το μήκος του πεζοδρομίου

 

Φωτογραφία 20: Επικίνδυνες ολισθηρές πλάκες  
επί των πιδάκων της πλ. Χρηματιστηρίου.  

 



 

Φωτογραφία 21: Πρόχειρη τοποθέτηση φρεατίου, εντός της δενδροδόχου  
(πλατεία Εμπορίου) 

  



 

Φωτογραφία 22: Εμφανής διάβρωση του δαπέδου σταθεροποιημένου χώματος 
(πλατεία Εμπορίου) 

 

 

Φωτογραφία 23: Ταντάλου και Βαλαωρίτου.  
Στο σχέδιο προβλεπόταν η τοποθέτηση δένδρου το οποίο δεν τοποθετήθηκε. 

 


