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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της πλακόστρωσης του υπαίθριου χώρου 

γύρω από το περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. της Αγ. Επίσκεψης και του 4ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και η 

οργάνωση του Κοινόχρηστου Χώρου σε σύνορο με ιδιοκτησίες. Ο κοινόχρηστος χώρος βρίσκεται εντός του 

συνεκτικού ιστού του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Τρικάλων το Βαρούσι. 

Στα πλαίσια της αποκατάστασης των κοινοχρήστων χώρων της Πόλης, λόγω φθοράς και παλαιότητας, 

θα γίνουν νέες εργασίες με πιο ανθεκτικά υλικά και ειδικά στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται έμπροσθεν 

του Δημοτικού Σχολείου και αποτελεί χώρο εκτόνωσης αυτού. Η μελέτη είναι σε συνέργεια με την αισθητική 

αναβάθμιση χώρων της ευρύτερης περιοχής του Βαρουσίου. 

Το έργο είναι συνολικής έκτασης 2.350,00τμ και αφορά αποξηλώσεις ολόκληρης της υφιστάμενης 

πλακόστρωσης και των χώρων πρασίνου με δημιουργία νέου δικτύου απορροής οβριών και νέων χώρων 

καθιστικών για την εξυπηρέτηση του σχολείου και της εκκλησίας. 

Ιστορική Αναδρομή - Υφιστάμενη κατάσταση: 

Το Βαρούσι έχει κηρυχθεί ως «παραδοσιακό τμήμα της πόλης» με το Π.Δ. 28-2-79 (ΦΕΚ 201Δ/5-4-79), 

και έχει αποκτήσει ειδικούς όρους δόμησης με το Π.Δ. της κήρυξής του και το Π.Δ 16-9-82 (ΦΕΚ 529Δ/29-

10-82). Βρίσκεται στην ΒΑ πλευρά της πόλης και είναι χτισμένο στους πρόποδες του (Φρούριο) Βυζαντινού 

Κάστρου και του Λόφου του Προφήτη Ηλία με νότιο προσανατολισμό. 

Η πολεοδομική διάρθρωση του Βαρουσίου οφείλεται κυρίως στη σχέση του με του Φρούριο 

(οχυρωματική προστασία) αλλά και την ύπαρξη πολλών εκκλησιών λόγο του ρόλου του οικισμού στα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας που αποτελούσε τον χριστιανικό οικισμό. Δέκα εκκλησίες βρίσκονταν στον οικισμό από 

τις οποίες οι τρεις στα άκρα του. Μια από αυτές είναι η Εκκλησία της Παναγίας Επισκέψεως που χτίστηκε 

περίπου το 1600. Ο Ι.Ν. της Αγ. Επίσκεψης, είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο συμφώνα με την 

ΥΠΠΟΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/21384/532/6-6-1997(ΦΕΚ 1032/Β/24-11-1997). Ο Ιερός Ναός της Αγ. Επίσκεψης 

Τρικάλων Βρίσκεται στην παλιά συνοικία του Βαρουσίου, μία από τις αρχαίες και ιστορικές εκκλησίες των 
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Τρικάλων. Ο σημερινός ναός άρχισε να κτίζεται στις 26 Μαρτίου 1863 και αποπερατώθηκε την 29 Απριλίου 

1867. 

 

 

 

Εικ. 1. ΧΑΡΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός αλλά μια δυναμική ανάπτυξη που προσαρμόζεται στη μορφή του 

εδάφους το οποίο έχει έντονες κλίσεις, γεγονός που επηρέασε καταλυτικά τη δομή και τη μορφή του 

πολεοδομικού χώρου. Οι δρόμοι ακολουθούν στην πλειοψηφία τους την τοπογραφία του λόφου, 

διαγράφοντας την κατεύθυνση δύσης – ανατολής. Οι δρόμοι / σοκάκια είναι στενοί, χωρίς πεζοδρόμια και 



3 
 

διακλαδίζονται με στενά μονοπάτια ανάμεσα στα σπίτια, έτσι πού να μην είναι σχεδόν ποτέ ευθύγραμμοι για 

μεγάλο μήκος. Το ιστορικό κέντρο δεν αποτελείται από οικοδομικά τετράγωνα, το χαρακτηρίζουν τα όρια 

των ιδιοκτησιών τα οποία έχουν μεγάλο μέγεθος, ψηλές μάντρες έντονα ακανόνιστο σχήμα και πολλές 

γωνίες. Ο ιδιωτικός χώρος δείχνει να έχει μεγαλύτερη αξία από τον δημόσιο κάτι που μέχρι και σήμερα 

δείχνει να διατηρείται, χωρίς σημαντικούς χώρους εκτόνωσης και με συνεκτική του μορφή. 

Υποτυπώδεις πλατείες δημιουργούνται γύρω από τις εκκλησιές και υποδηλώνουν την λειτουργία της 

κοινωνικής συναναστροφής. Ωστόσο μέσα στον οικισμό υπάρχουν στοιχεία οργάνωσης του χώρου όπως 

καθιστικά και βρύσες με εξαίρεση την πλατεία του Ι.Ν. Αγ. Επίσκεψης η όποια βρίσκεται στα όρια του 

παραδοσιακού τμήματος κα αποτελεί ένα μικρό τοπικό εμπορικό κέντρο (Εικ. 1). 

Ο χώρος γύρω από την εκκλησία αποτελεί σήμερα τον πιο κεντροβαρικό χώρο του Παραδοσιακού 

τμήματος πόλης με αμιγή χρήση κατοικίας αλλά με την ύπαρξη ενός παντοπωλείου στη βόρεια πλευρά της 

πλατειάς. Εδώ και πολλά χρόνια η πόλη έχει «εισχωρήσει» με διακριτό τρόπο στον οικισμό όπως με τη 

λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και τα τελευταία χρόνια με την ύπαρξη ενός χώρου Μόδας και ενός 

τεχνικού γραφείου. 

Η συνύπαρξη όλων των παρά πάνω χρήσεων μαζί με την τουριστική επισκεψιμότητα του χώρου, 

μετέτρεψε την πλατεία σε ένα πολυσύχναστο τόπο, με αρκετή κίνηση οχημάτων αλλά και πλούσια 

δραστηριότητα από τις εκδηλώσεις του σχολείου με δεδομένο ότι αποτελεί τον χώρο εκτόνωσής του. Με την 

αριθμ. 574/2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων η περιοχή του Βαρουσίου ορίστηκε ως περιοχή ήπιας 

κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Ο.Κ, με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π92 σε 

όλες τις εισόδους του οικισμού ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων και κατ'επέκταση η φθορά 

του οδοστρώματος των οδών και των κοινοχρήστων χώρων. 

Κατά συνέπεια, στην περιοχή, οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του, 

ενώ οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Η στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων επιτρέπεται, σε 

όσους φέρουν κάρτα μονίμου κατοίκου και σε σημεία του οδοστρώματος, που δεν παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση και με δεδομένο την παρουσία του μεγαλειώδους μνημείου (εικ. 2) 

αλλά και πολλά σημαντικά νεώτερα μνημεία (όπως το Αρχοντικό Δερπανόπουλου εικ. 3) και τον 

περιβάλλοντα χώρο του, κρίθηκε απαραίτητο να ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αποκατάστασης 

ολόκληρου του πλακόστρωτου χώρου. 

Η σχεδιαστική πρόταση σέβεται πλήρως το μνημείο, οργανώνει τους χώρους πρασίνου γύρω από το 

σχολείο με παρτέρια που μπορούν εν δυνάμει να γίνουν χαμηλά καθιστικά , διατηρεί τους χώρους πρασίνου 

γύρω από την εκκλησία και χώρους καθιστικών γύρω από τα δέντρα, αναδεικνύει το χώρο της πλατείας με 

νέο φωτισμό, εγκαθιστά νέο δίκτυο όμβριων για την αποφυγή λιμναζόντων νερών και τέλος προτείνει ένα 

χώρο καθιστικού με πολλαπλή χρήση στη νοτιοδυτική πλευρά στο σύνορο με ιδιοκτησία.  

Ο στόχος είναι η επανάχρηση του χώρου της πλατειάς , ως χώρος περισσότερο εξωστρεφής, με 

υλικά περισσότερο φιλικά ως προς τη χρήση του σχολείου (αποφυγή τραυματισμών παιδιών κατά τα 

διαλλείματα) αλλά και η διάθεση ενός πιο σύγχρονου διαλόγου του Παραδοσιακού Οικισμού (που πάντα 
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φρόντιζε να ενσωματώνει δυναμικά το νέο) με την αναμενόμενη επέκταση της πόλης, όχι ως προς τα υλικά 

και την χρήση αλλά ως προς την διάθεση που πρέπει πλέον να αποπνέει ο χώρος της πλατείας με τη βοήθεια 

του κυματώδη σχεδιασμού όπως αντίστοιχα αναμόρφωνε τα τελευταία χρόνια η πλατεία Μοναστηρακίου. 

Τρία βασικά υλικά προτείνονται για την αναδιαμόρφωση της πλατείας με πέτρα Δεματίου διαστάσεων 

10* 10 και πάχος 5εκ, σε γκρι χρώμα και επεξεργασμένη επιφάνεια (όχι σαγρέ) κατά 90% και 

γρανιτοκυβόλιθο κόκκινης (πορφυρίτης) απόχρωσης όμοιων διαστάσεων, για την δημιουργία των 

κυματοειδών σχηματισμών. Το τρίτο υλικό είναι η πατητή τσιμεντοκονία χρώματος γκρι με την οποία 

επικαλύπτονται τα καθιστικά παρτέρια (όπως ανακαινίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια) Τα μεμονωμένα 

ευθύγραμμα παγκάκια έχουν επικάλυψη ξύλου. Οι επιλογές των χρωμάτων είναι απόλυτα συνυφασμένες με 

τους χρωματισμούς της τοιχοποιίας της εκκλησιάς και των παραδοσιακών νεώτερων μνημείων. 

 

Εικ. 2. Ι.Ν. Αγίας Επίσκεψης 

 

Εικ. 3. Αρχοντικό Δερπανόπουλου 

 

 

 



5 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Αναλυτικά οι εργασίες είναι: 

 Αποξήλωση του βοτσαλωτού, των κυβόλιθων και της ακανόνιστης πλάκας Άρτας 

 Αποξήλωση φωτιστικών και χώρων Πρασίνου 

 Αποκατάσταση δαπέδου με Κυβόλιθο από πλάκα τύπου Δεματίου διαστάσεων 10*10*5εκ 

χρώματος γκρι και δημιουργία λωρίδων από γρανιτοκυβόλιθο χρώματος κόκκινο κεραμιδί 

διαστάσεων 10*10*5εκ 

 Νέα φωτιστικά με παραδοσιακού και τεχνολογίας LED 

 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στο όριο του σχολείου με ιδιοκτησία και στον Κοινόχρηστο χώρο 

της Πόλης 

 Διαμόρφωση καθιστικών στην νότιο δυτική γωνία στο σύνορο με ιδιοκτησία από πατητή 

τσιμεντοκονία και επικάλυψη ξύλου στην οριζόντια επιφάνεια 

 Απορροή όμβριων 

 

Αναλυτικότερα: 

 Θα γίνει αποξήλωση της Πλάκας Άρτας με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών και τη 

συλλογή αυτών. 

 Θα αποξηλωθούν το υφιστάμενο βοτσαλωτό δάπεδο, καθώς και οι υφιστάμενοι κυβόλιθοι. 

 Θα γίνει καθαίρεση της υπόβασης τους(ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10εκ. 

 Όπου απαιτηθεί για να διαμορφωθούν οι κλίσεις του δαπέδου θα γίνουν επιχώσεις, από 

διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου, όπου απαιτείται. 

 Στα σημεία όπου υπάρχουν επιφανειακά δίκτυα Ο.Κ.Ω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την 

ανακατασκευή των δρόμων ενώ θα εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τη νομοθεσία 

μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των δικτύων. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί στρώση 

βάσης από σκυρόδεμα πάχους 15εκ, με διπλό δομικό πλέγμα Τ92 βάρους 1,5kg/m3 κάτω από όλο το 

πλάτος έδρασης των κυβόλιθων από πλάκα τύπου Δεματίου. Γύρω από τους χώρους πρασίνου θα 

τοποθετηθούν κράσπεδα κήπου σε βάση έδρασης πλάτους 15εκ χωρίς υπερύψωση .Όπου απαιτηθεί 

θα γίνει μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων και των υδρομέτρων σε νέα θέση που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Όπου υπάρχουν φρεάτια δικτυών Ο.Κ.Ω θα γίνεται προσαρμογή της 

στάθμης του υφιστάμενου φρεατίου επί του ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος. 

 Η επίστρωση των χώρων που προβλέπονται από τη μελέτη, καθώς και οι διαστάσεις, η διάταξη και 

το είδος των υλικών επίστρωσης φαίνονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα σχέδια. 

Ειδικότερα: 
 

 Θα γίνει γενική επίστρωση με κυβόλιθο από πέτρα Δεματίου και ανά 5 μέτρα περίπου θα υπάρχουν 

διαμπερείς αρμοί πλάτους 10 εκ από κόκκινο γρανιτοκυβόλιθο κυματοειδούς σχήματος (εικ. 3). 

 Τα τρία παρτέρια που γίνονται στην δυτική πλευρά είναι κατασκευασμένα από χυτό μπετόν και η 

επικάλυψη τους από πατητή τσιμεντοκονία χρώματος γκρι, όπως φαίνεται στην ενδεικτική εικόνα και 

σε ποσοστό 30% θα γίνει επικάλυψη με ξύλο (νυαγκόν) για δημιουργία καθιστικού (εικ. 4). 

 Όπου υπάρχουν δέντρα θα τοποθετηθούν περιζώματα από χυτοσίδηρο με διάσταση 1,00μ. *1,00μ. 

Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Σε 

πλατώματα και σε υφιστάμενους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν καθιστικά από μαντέμι και 

ξύλινο σκελετό (εικ. 5). 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν έχουν σφυρήλατη επιφάνεια, για την καλύτερη πρόσβαση των πεζών 
και ταυτόχρονα αντοχή για την ομαλή διεξαγωγή της τοπικής κυκλοφορίας. 

 

 



6 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Εικόνα. Ενδεικτικός τύπος Κυβόλιθου από πλάκες τύπου Δεματίου 
χρώματος γκρι και κόκκινο γρανιτοκυβολιθο (προρφυριτης – λειασμένος) 

5. Εικόνα. Ενδεικτικού τύπου περιζώματος δέντρου από 
χυτοσιδηρά εσχάρα 

4. Εικόνα. Ενδεικτικού τύπου παγκάκια 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης τόσο της 

ενεργειακής όσο και της φωτιστικής-αισθητικής εικόνας στην πλατεία της Αγίας Επίσκεψης, της πόλης των 

Τρικάλων. 

Η παρέμβαση αφορά στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού δικτύου 

φωτισμού που βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης περιοχής με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led. Το 

υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού αποτελείται από παλιούς μεταλλικούς ιστούς και φωτιστικά σώματα μη 

αποδοτικά, οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι ακανόνιστες, το υπόγειο δίκτυο είναι παλαιό και αναξιόπιστο και 
το φωτιστικό αποτέλεσμα ανομοιογενές και εκτός προδιαγραφών. 

Όλα τα παλαιά φωτιστικά και οι ιστοί θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν. Οι νέοι ιστοί θα είναι 

συνολικά δεκαεννιά και θα τοποθετηθούν στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέση. Κάθε νέο φωτιστικό 
σώμα led θα είναι παραδοσιακού στυλ και θα στερεωθεί στην κορυφή ιστού τεσσάρων (4) μέτρων. Οι ιστοί 

θα είναι επίσης παραδοσιακού στυλ, διακοσμητικοί, βαμμένοι, με συνδυασμό χαλύβδινου γαλβανισμένου 
ιστού τηλεσκοπικής μορφής, με χυτοσιδηρά εξαρτήματα και διακοσμητική βάση. 

Το έργο θα φέρει σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση, θα αναβαθμίσει τον αστικό 

εξοπλισμό του Δήμου επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση στα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά σε 
όλη την περιοχή παρέμβασης και θα συμβάλει στην μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης και των 

εργατοωρών απασχόλησης. 

 

 

 

6. Εικόνα. Ενδεικτικά σκαριφήματα φωτιστικού σώματος και διακοσμητικού ιστού. 
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Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές. 

 

 

Οι συντάξαντες : Κ. Δερμάνη - Αρχ. Μηχ/κος 

Γ. Σιούγας - Πολ. Μηχ/κός 

Θ. Καραμούστος - Ηλ. Μηχ/κός 

  

  

Η Αν. Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

Ευφροσύνη Μπράκη 

Πολ. Μηχ/κός 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ε.Δ.  

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 


		2022-05-12T15:07:29+0300
	THEODORA SARGIOTI




