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ΜΕΡΟΣ Α: ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

1 Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών και Σημείων Στάσης  

1.1 Αρχές Σχεδιασμού 
Το σημερινό άλσος του Προφήτη Ηλία προήλθε από τεχνητή αναδάσωση πεύκης (Pinus brutia) και κυπαρισσιού 

(Cupressus semprervirens) πού έγινε το 1936. Έκτοτε, έγιναν διάφορες παρεμβάσεις και κατά θέσεις φυτεύσεις 

δένδρων και θάμνων, χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Η δασωθείσα έκταση περιφράχθηκε το 1976 από το 

Δασαρχείο Τρικάλων. Το 1979 κηρύσσεται «αισθητικό δάσος» (παρ. 1.α. άρθρ. 4 του ν.998/1979 «Κατηγορίαι δασών 

και δασικών εκτάσεων», όπως ισχύει σήμερα) με το Προεδρικό Διάταγμα «Περί κηρύξεως των αναδασωθέντων 

λόφων Αηλιά και Κάστρου περιοχής Τρικάλων ως Αισθητικού Δάσους» (ΦΕΚ 609/Δ/30-10-1979). Σύμφωνα με το 

παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα, η διακεκριμένη περιοχή του αισθητικού δάσους του λόφου Αηλιά, τα όρια της οποίας 

συμπίπτουν με την κατασκευασμένη το έτος 1976 περίφραξή της, έχει εμβαδόν 239,69 στρέμματα. Με την υπ. αριθμ. 

687/11-02-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας παραχωρήθηκε το εν λόγω δάσος 

εκτάσεως 239,69 στρ. κατά χρήση στο Δήμο Τρικκαίων με συγκεκριμένους όρους. Επίσης, ο Λόφος Προφήτη Ηλία 

χαρακτηρίζεται ως «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι» στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης των Τρικάλων 

(ΦΕΚ 470/Δ/24-09-1985). Πέραν των μονοπατιών και των δρόμων, εντός του αισθητικού δάσους του Προφήτη Ηλία 

υπάρχει ο ομώνυμος ναός και το Δασικό Τουριστικό Περίπτερο (επιφάνεια υφιστάμενου κτιρίου 315,98μ2 με ο.α. 

23005/83), όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τρικάλων – Περτουλίου. 

Επίσης, υπάρχει διαμορφωμένος περιφραγμένος υπαίθριος χώρος αναψυχής εκτάσεως 19.905,09μ2 με παγκάκια, 

βρύσες, λίμνη, συντριβάνι, λυόμενες ξύλινες κατασκευές διαφόρων διαστάσεων του δασαρχείου, 

συμπεριλαμβανομένου χώρου wc και πρώην αναψυκτήριου. 

Με δεδομένο ότι το «Αστικό Πράσινο - Ελεύθεροι Χώροι» του ισχύοντος Γ.Π.Σ. καταλαμβάνει μόλις το 7.76% της 

συνολικής έκτασης της πόλης, είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων πρασίνου, καθώς και η 

προστασία και αξιοποίηση των υπαρχόντων. Μάλιστα, ο λόφος είναι πολύ κοντά στο κέντρο και είναι εύκολα 

προσβάσιμος σχεδόν από το σύνολο της πόλης, μέσω του εκτεταμένου δικτύου δρόμων, πεζοδρόμων και 

μονοπατιών. Αποτελεί το βασικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, ενώ συνδέεται έντονα με την παλαιότερη και 

σύγχρονη ιστορία της πόλης. Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα τόπο που επισκέπτονται συχνά οι πολίτες κυρίως 

για την πρόσβαση στη φύση και για δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. Ο χώρος όμως πρέπει ταυτόχρονα να 

προστατευτεί ως δασική έκταση με πλούσια χλωρίδα και πανίδα και να αναδειχθεί σε βασικό χώρο πρασίνου και 

δραστηριοτήτων σχετικών με τη φύση για τους κατοίκους της πόλης. Αυτός είναι και ο στόχος του συγκεκριμένου 

έργου όπου, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους όρους-περιορισμούς της παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία, 

δημιουργήσαμε τις κύριες συνθετικές αρχές. Αυτές οι αρχές τροφοδοτούν και τεκμηριώνουν τους αρχιτεκτονικούς και 

πολεοδομικούς χειρισμούς για τη συγκρότηση της πρότασης και μπορούν να οριστούν ως εξής: 

 Αναγνώριση και αξιοποίηση των πολεοδομικών χαράξεων και συνδέσεων της πόλης με το Λόφο του 

Πρ. Ηλία, με στόχο τη γεωμετρική ένταξη και τη διευκόλυνση οικειοποίησής του από τους χρήστες. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται όλες οι υπάρχουσες προσβάσεις στο Λόφο, επιτυγχάνοντας ένα δίκτυο 

αναγνωρίσιμων και πολλαπλών τρόπων προσέγγισης στη περιοχή παρέμβασης.  

 Περιορισμός της κυκλοφορίας, διέλευσης και στάθμευσης ΙΧ και τροχοφόρων εντός του Λόφου και 

απόδοση του ευρύτερου χώρου σε πεζούς και ποδηλάτες, πέρα από τις ανάγκες πρόσβασης για τα οχήματα 

έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη πρόθεση επιτυγχάνεται και με τη χρήση ειδικών δαπεδοστρώσεων και 

υλικών που κάνουν διακριτές τις ζώνες χρήσεις πεζών και ΙΧ ενώ ενισχύουν την εικόνα του δημόσιου χώρου.  

 Επιλογή των κατάλληλων σημείων «συρραφής» της πόλης με τον Λόφο. Η νέοι είσοδοι του Λόφου πέρα 

από ζώνες προσβάσεων αποτελούν τα κατώφλια προς και από την πόλη. Αυτές οι ζώνες μετάβασης 

αναβαθμίζονται σημαντικά, με τη χρήση νέων φιλοπεριβαλλοντικών υλικών και μιας συνολικότερα καινούργιας 

λειτουργίας του χώρου.  

 Δημιουργία επιμέρους τόπων και λειτουργιών εντός του Λόφου που εγγράφονται και πειθαρχούν 

συνθετικά στο γενικό σύνολο. Τόποι με διαφοροποιημένες ατμόσφαιρες, προσανατολισμούς, οπτικές φυγές, 

λειτουργικές δυνατότητες και σημασία. Οι χώροι αυτοί μπορούν να ενθαρρύνουν ποικίλες δράσεις σε 

συνδυασμό με τις ανανεωμένες χρήσεις του Λόφου.  

 Διαμόρφωση ήπιων παρεμβάσεων, οργανικά ενταγμένων στο τοπίο, με τη χρησιμοποίηση ελαφρών 

κατασκευών και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, εκτός του 

γεγονότος ότι δεν προκαλούν οπτική σύγχυση, χαρακτηρίζονται από την οικολογική τους διάσταση. Οι 

σκληρές επιφάνειες περιορίζονται, απομάκρυνση σε συγκεκριμένα τμήματα της ασφάλτου, περιορισμένη 

χρήση κυβόλιθου και ειδικών αρχιτεκτονικών σκυροδεμάτων. Γίνεται γενικευμένη χρήση μαλακών επιφανειών, 

σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου και γενικότερα χωμάτινων επιφανειών. Η «φυσική» διάσταση είναι 

κυρίαρχη, τόσο στην επιλογή υλικών, όσο και στον αστικό εξοπλισμό.  
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1.2 Είσοδοι-Βασικές Χωρικές Ενότητες 
Η πρόσβαση στον Λόφο του Προφήτη Ηλία γίνεται μέσα από τέσσερις διακριτές περιοχές. Η κάθε μία εξυπηρετεί μια 

συγκεκριμένη λειτουργία.  

Νότια Είσοδος (Α). Η κεντρική είσοδος στην περιοχή παρέμβασης γίνεται από τις οδούς Προφήτη Ηλία και 

Αγίας Μαρίνας, που αποτελεί και τη βασική πρόσβαση από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Η παρούσα 

μελέτη προβλέπει τη βελτίωση των σκαλιών που οδηγούν στην εκκλησία του Πρ. Ηλία σε μια προσπάθεια 

συνολικής αναβάθμισης της εικόνας του λόφου, ενώ η χρήση νέων φιλοπεριβαλλοντικών υλικών 

δαπεδόστρωσης προς αντικατάσταση των παλαιών, ο νέος αστικός εξοπλισμός προς αντικατάσταση του 

παλαιού και η - κατά τόπους - αναγκαία αντικατάσταση της υφιστάμενης παλαιάς περίφραξης με νέα δίνει μια 

συνολικά νέα εικόνα αναβάθμισης. Αναλυτικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός  - με κατάλληλη σήμανση - 

νέου χώρου υποδοχής, όπου αφαιρούνται τμήματα ασφάλτου, ώστε να δοθεί χώρος στους πεζούς και στους 

χρήστες του χώρου. Οι νέες διαμορφώσεις συμπληρώνονται από τον αντίστοιχο αστικό εξοπλισμό.    

Eίσοδος από Κουτσομηλίων (Β). Στην οδό Κουτσομηλίων διαμορφώνεται μια δεύτερη είσοδος και ένας 

χώρος στάθμευσης. Η συγκεκριμένη είσοδος είναι δευτερεύουσα και υπηρετεί κυρίως τους χρήστες των 

μονοπατιών και περιπατητικών διαδρομών αυτής της πλευράς του λόφου. Η νέα ταυτότητα άθλησης και 

αναψυχής ενισχύεται με το «φυσικό» σχεδιασμό και την ανανεωμένη είσοδο. Η παρέμβαση συμπληρώνεται 

από την γενικότερη αναβάθμιση του χώρου της εισόδου, με την χρήση νέων φιλοπεριβαλλοντικών υλικών 

δαπεδόστρωσης και την «ανανέωση» της υφιστάμενης περίφραξης.  

Είσοδος από Χασίων (Γ). Επί της οδού Χασίων η είσοδος εξυπηρετεί την καθημερινή λειτουργία του λόφου 

(πρόσβαση υδροφόρας, πυροσβεστικού οχήματος). Χάριν της τοπογραφίας, δίνεται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης ενός χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών. 

Νότια Είσοδος Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας (Ι). Η Νότια Είσοδος του προτεινόμενου Χώρου Ενδημικής 

Χλωρίδας προβλέπεται στο μέλλον να έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του λόφου, μετά και από την 

αξιοποίηση του όμορου χώρου του  πρώην Στρατοπέδου Πούλιου, τμήμα του οποίου έχει παραχωρηθεί στο 

Δήμο. Η άμεση σύνδεση της πόλης με τον Λόφο, μέσω του πρώην Στρατοπέδου θα ενισχύσει συνολικά την 

προσβασιμότητα στο λόφο. 
Η αύξηση των σημείων πρόσβασης θα βοηθήσει την ομαλή λειτουργία του λόφου ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

εκδηλώσεων, καθώς με την διασπορά εισόδων-στάθμευσης θα μειωθούν οι πιέσεις στην κεντρική διασταύρωση (Δ) 

που επιδιώκουμε να έχει τα χαρακτηριστικά ενός νέου δημόσιου χώρου για το σύνολο της πόλης, σε συνδυασμό με 

τις νέες χρήσεις του Δασικού Τουριστικού Περιπτέρου και του Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας, που αποτελούν τις κύριες 

ενότητες της συνολικής ανάπλασης.   

Η συγκεκριμένη επιδίωξη επιτυγχάνεται μέσα από τις σχεδιαστικές επιλογές. Οι νέοι χώροι διαμορφώνονται μέσα από 

τη βελτίωση της ζώνης χρήσης των πεζών, εξασφαλίζοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο τις απαραίτητες γεωμετρίες για 

την πρόσβαση των ΙΧ, για πολύ, όμως, περιορισμένη χρήση, αποδεκτή από την κείμενη νομοθεσία.  

Η χρήση ειδικών σκυροδεμάτων, και φιλικών στο περιβάλλον υλικών (χαλίκι, κουρασανίτ) δημιουργούν μια νέα 

συνθήκη στο λόφο, ενώ γίνεται και αντικατάσταση της ασφάλτου (Σε όλο το τμήμα Δ – Ε και εντός του Χώρου 

Ενδημικής Χλωρίδας).  

Η συγκεκριμένη λύση των τοπικών επεκτάσεων υιοθετείται για όλους τους σημαντικούς «κόμβους» του λόφου (Α έως 

Κ) και για τα σημεία θέασης.  

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι εντός των ορίων και των θεσμικών δυνατοτήτων του Δήμου, 

καθώς από το δασαρχείο τίθεται ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο περιορισμών.  

 

1.3 Δίκτυα Διαδρομών-Σημεία Στάσης 
Η καρδιά της πρότασης βρίσκεται στη βελτίωση του δικτύου διαδρομών με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

χώρου αναψυχής και άθλησης για τους κατοίκους των Τρικάλων, μέσα από μονοπάτια, χωμάτινους δρόμους, σημεία 

στάσης-θέασης (Κεντρικές Πινακίδες-Info point) με κατάλληλο φωτισμό σε συνδυασμό με τις νέες χρήσεις του λόφου. 

Για τη βελτίωση των μονοπατιών και των σημείων στάσης έχουν ληφθεί υπόψιν οι προδιαγραφές και δεσμεύσεις του 

Δασαρχείου συγκεκριμένα για το Λόφο Πρ. Ηλία και το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο
1
 για το σχεδιασμό και την ανάδειξη 

μονοπατιών. Στην λογική αυτή:  

 Δεν επεμβαίνουμε παρεμβατικά στο τοπίο του λόφου και όλες οι βελτιώσεις προτείνεται να γίνουν από φυσικά 

υλικά δαπεδόστρωσης και ξύλο στην ίδια κατεύθυνση με την περίφραξη. 

                                                      
1
 Αριθ. 151344/165 του 2017 Υ.Α και οι τροποποιήσεις της (154551/183 του 2017) 
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 Οι εργασίες που προτείνονται στοχεύουν στην ανάδειξη με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και στην 

προστασία του λόφου από τις διαβρώσεις με την χρήση των αντίστοιχων σχεδιαστικών εργαλείων.  

 Ελέγχεται η συνολική έκταση των μονοπατιών και πεζοδρόμων, ανεξαρτήτως πλάτους, η οποία ανέρχεται σε 

18.935,80μ
2
, δηλαδή κατά πολύ λιγότερη από την μέγιστη έκταση που υπαγορεύει η κείμενη νομοθεσία και οι 

όροι του παραχωρητήριου (ήτοι Max επιφάνεια μονοπατιών = 10% * συνολικής έκτασης = 10% * 239.690μ
2 

=  

23.969μ
2
). 

 

1.3.1 Αναλυτική Περιγραφή των Διαδρομών:  
Το δίκτυο των διαδρομών διαμορφώνεται μέσα από τα παρακάτω τμήματα και με βάση τις εισόδους ως εξής:  

Τμήμα Α-Δ-Λ-Ο-Γ 

Αποτελεί την υφιστάμενη κεντρική διαδρομή του λόφου που συνδέει τις εισόδου Α και Γ. Στο συγκεκριμένο 

τμήμα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ΙΧ, μόνο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, 

εκτός από το μικρό τμήμα όπου χαρακτηρίζεται από το Σημείο Θέασης Ζ (ΣΘ). Από την κεντρική 

διασταύρωση υπάρχει πρόσβαση και στις υπόλοιπες λειτουργίες του λόφου.  

Τμήμα Γ-Ρ-Π-Κ (Ο) 

Από την Είσοδο στη Χασίων (Γ) βελτιώνεται μια διαδρομή για πεζούς που οδηγεί στην είσοδο του Χώρου 

Ενδημικής Χλωρίδας (Κ) ή μέσω μια διακλάδωσης στο σημείο Ο. 

Στο δυτικό τμήμα του λόφου εντοπίζεται το βασικό δίκτυο των περιπατητικών διαδρομών: 

Β-Η-Μ-Ν-Θ-Δ 

Από την Κουτσομηλίων (Β) ακολουθείται μια βασική περιπατητική διαδρομή που οδηγεί στην κεντρική 

διακλάδωση. Από το ΣΘ-Η υπάρχει η δυνατότητα ο περιπατητής να ακολουθήσει μια διαδρομή που οδηγεί 

μέσα από μια πυκνή δασική έκταση (Μονοπάτια Η-Θ). Στο τμήμα Β-Η-Μ παρατηρούνται, επίσης, έντονες 

διαβρώσεις. Στο σχεδιασμό προβλέπονται ξύλινες κατασκευές που θα χρησιμοποιούνται για την 

αποστράγγιση των μονοπατιών, ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω διαβρώσεις.   

Δ-Θ-Ξ-ΣΤ-Λ 

Η συγκεκριμένη (κυκλική) διαδρομή αναπτύσσεται περιμετρικά του υφιστάμενου ΚΠΕ με βασικό σημείο το 

ΣΘ-ΣΤ, όπου διαμορφώνεται μια μικρή «πλατεία» με θέα στο βόρεια και δυτικά.  

H ομαδοποίηση των συγκεκριμένων διαδρομών αφορά σε Περιβαλλοντικές - Εκπαιδευτικές διαδρομές και διαδρομές 

Ιστορίας - Πολιτισμού σε σύνδεση με τα ευρύτερα τοπόσημα της πόλης.  

 

1.4 Ανάδειξη και σήμανση διαδρομών 
Στη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία αστικού εξοπλισμού που θα συμβάλουν στη γενικότερη αναβάθμιση του 

λόφου και στην υποστήριξη των νέων λειτουργιών. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στα σχετικά σχέδια
2
. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούν:  

1.4.1 Περίφραξη Λόφου 
Η αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης με νέα, όπου αυτό απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί  στο συνόλου του 

λόφου, τόσο για την προστασία του ίδιου του λόφου, όσο και για την προστασία των χρηστών του χώρου. Η πρακτική 

αυτή είναι συνήθης στους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και στο αστικό πράσινο διεθνώς, καθώς βοηθάει στην 

ομαλή λειτουργία των περιοχών αυτών. Πρέπει να επισημανθεί ότι το μέτρο αυτό δε θα αποτελεί εμπόδιο στην 

προσβασιμότητα του λόφου για τους πεζούς, που θα γίνεται κανονικά από τις περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως 

είσοδοι.  

Η περίφραξη αποτελεί και αυτή στοιχείο του αστικού εξοπλισμού του λόφου, όποτε η ένταξη στο τοπίο και στα 

χαρακτηριστικά της περιοχής είναι σημαντικός παράγοντας. Προτείνονται δύο λύσεις:  

 Στα όρια της έκτασης: αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης με συρματόπλεγμα με νέα (βλ. Σχέδιο DE.9). 

 Στις εισόδους: τοπική περίφραξη (βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης με εισόδους και τα σχετικά σχέδια
2
). Η 

συγκεκριμένη σύνθεση παρατίθεται στο σχέδιο εξοπλισμών.    

                                                      
2
 Βλ αναλυτικότερα Σχέδια DE 7 και 8 
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1.4.2 Ανάδειξη και σήμανση των περιπατητικών διαδρομών 
Η σήμανση και ανάδειξη των περιπατητικών διαδρομών αφορούν και αυτές, τόσο την καθημερινή λειτουργία του 

λόφου, όσο και την επιλογή αστικού εξοπλισμού. Παράλληλα, η σήμανση αποτελεί στοιχείο και της νέας ταυτότητας 

του λόφου. Από την μελέτη θα προταθεί μια τυπολογία για τα παρακάτω στοιχεία: 

Κεντρικές Πινακίδες-Info point: Όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράθεση διαφόρων πληροφοριών για 

το σύνολο του λόφου. Προτείνεται η τοποθέτησή τους στις εισόδους, σε σημεία ενδιαφέροντος εντός του λόφου (π.χ. 

σημεία στάσης-θέασης), κατά μήκος των περιπατητικών διαδρομών.   

Στοιχεία σήμανσης των περιπατητικών διαδρομών. Όπου προτείνεται η χρήση ξύλινων στοιχείων με χρωματικές 

σημάνσεις βάση των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών (ποδηλάτου, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών κ.α.).  

 Όλα τα στοιχεία προτείνεται να σχεδιαστούν από φυσικά υλικά με βάση το ξύλο στην ίδια κατεύθυνση με την 

περίφραξη.  

 Παράλληλα η χωροθέτηση και τοποθέτηση του εξοπλισμού προτείνεται να γίνει μετά από διαβούλευση με τις 

ομάδες που χρησιμοποιούν το χώρο και το Δήμο. Με τη διαδικασία αυτή η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί 

περισσότερο γύρω από τα θέματα παρεμβάσεων στο λόφο.  

 

1.5 Ανάπλαση Χώρου Υφιστάμενης Παιδικής Χαράς.  
Προτείνεται η ανάπλαση της υφιστάμενης παιδικής χαράς, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας 

στις διαμορφώσεις της κεντρικής διασταύρωσης του λόφου. Η θέση της είναι ιδανική και αυτό επιβεβαιώνεται από την 

καθημερινή χρήση της τις ημέρες καλοκαιρίας. Η ανάπλαση της θα ικανοποιήσει το σιωπηρό αίτημα, τόσο των 

γονέων, όσο και των παιδιών-χρηστών της. Η περιοχή προσδιορίζεται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης.  

 

 

1.6 Αναλυτική Περιγραφή Στοιχείων και Υλικών Διαμόρφωσης  

1.6.1 Δαπεδοστρώσεις 

1.6.1.1 Διαμορφώσεις τμημάτων του περιβάλλοντα χώρου με χρήση ειδικού αρχιτεκτονικού σκυροδέματος αδρής 

επιφάνειας από φιλοπεριβαλλοντικά υλικά.  

Προτείνεται η χρήση ειδικού αρχιτεκτονικού σκυροδέματος αδρής επιφάνειας σε τμήματα των νέων διαμορφώσεων. Η 

χρήση του ειδικού αρχιτεκτονικού χυτού σκυροδέματος δίνει την δυνατότητα ευρύτερης πλαστικότητας και ευελιξίας, 

εξασφαλίζοντας μεγάλη ανθεκτικότητα και βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα. Η χρήση γίνεται τοπικά και σε 

αντικατάσταση τμημάτων ασφάλτου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικό.  

Αναλυτικότερα:  

Προτείνεται κατασκευή τμημάτων διαμορφώσεων από έγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C25/30, 

ανθεκτικού σε τριβή – απότριψη, (αποκλειόμενης της παραγωγής επί τόπου του έργου), με εμφανή αδρανή μέγιστου 

κόκκου 16 mm, με υποχρέωση κατασκευής δείγματος προς έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 1,00 m2, σε θέση που θα 

υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το δείγμα θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός 

αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. Στις απαραίτητες εργασίες περιλαμβάνονται:   

α) Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 mm στην υπόβαση από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή 

υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00).  

β) Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-

00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C25/30, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, 

μέσου τελικού πάχους 15 cm. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια κ.α.) θα ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) 

τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας.  

γ) Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα και μηχανοκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, 

μύστρες, ελικόπτερα κ.α.). Χρήση ειδικού αναστολέα εξάτμισης (evaporation retarder) για την επίτευξη 

καλύτερου φινιρίσματος.  

δ) Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-01-01-03-00:2009)  

ε) Διαμόρφωση συστολικών αρμών εκ των υστέρων με αδιατάρακτη κοπή, πλάτους 3 mm, και σε ελάχιστο 

βάθος 50 mm περίπου. Η διαμόρφωση θα γίνει σε κάναβο 4,5 x 4,5 μέτρα το μέγιστο, σε κάθε περίπτωση 

όμως ο λόγος της μεγάλης πλευράς του κάναβου προς την μικρή του πλευρά δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5.  
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ζ) Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικά μηχανήματα που 

φέρουν ειδικά μέσα και οδοντωτές κεφαλές για το χτύπημα των αδρανών και την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 

η) Επάλειψη με σφραγιστικά υλικά (γυαλιστερό ή ματ) ), μετά το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον το 

δάπεδο είναι στεγνό. 

Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος.  

1.6.1.2 Διαμορφώσεις τμημάτων του περιβάλλοντα χώρου με «σταθεροποιημένο»- συμπιεσμένο κεραμικό δάπεδο 

Χρησιμοποιείται στις διαμορφώσεις στις εισόδους, στην κεντρική διασταύρωση του Λόφου και στα σημεία θέασης, 

προκειμένου να δημιουργηθούν βατές χωμάτινες επιφάνειες. Όπου τοποθετείται σταθεροποιημένο χώμα η περιοχή 

εγκιβωτίζεται, είτε με δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε με μεταλλικές λάμες εγκιβωτισμού (Βλ. Σχ. DE 1-3, DE 

4-6). Οι βατές χωμάτινες επιφάνειες έχουν συνολικό συμπυκνωμένο πάχος 10cm. Οι νέες επιφάνειες συγκροτούν ένα 

δάπεδο βιοκλιματικό και οικολογικό. Το μίγμα δεν έχει καθόλου χημικά στην συνταγή του. Στο μίγμα υπάρχει θηραϊκή 

γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα. Συνολικά το αλεσμένο κεραμίδι σε διάφορες 

κοκκομετρίες είναι σε ένα ποσοστό περίπου 100% των αδρανών του μίγματος. Στο μίγμα δεν πρέπει να υπάρχουν 

ασβεστολιθικά αδρανή σε μορφή χαλικιού ή γαρμπιλιού, διότι αυτά προσδίδουν την αίσθηση του 3Α, ενώ παράλληλα 

δεν υπάρχει καθόλου ελαστικότητα στο έδαφος. Η ανάμιξη των υλικών αυτών, καθώς και η σωστή τους αναλογία στο 

μίγμα, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το υλικό να μην λασπώνει, να έχει χωμάτινη όψη, να είναι γερό, να μην μένουν 

επάνω σημάδια με την χρήση του, και παράλληλα να μην χρειάζεται καμία συντήρηση. 

1.6.2 Στοιχεία Αστικού Εξοπλισμού 
Οι προτάσεις των στοιχείων Αστικού Εξοπλισμού εντάσσονται στην ευρύτερη λογική του σχεδιασμού και 

περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την λειτουργία του λόφου.  

1.6.2.1 Περίφραξη 

Για λόγους προστασίας του Λόφου και οργάνωση της λειτουργίας του προτείνεται στο σύνολο της περιοχής που 

καλύπτει ο λόφος: 

Αντικατάσταση συρματοπλέγματος: Όπου παρατηρείται φθορά προτείνεται η αντικατάσταση της περίφραξης με νέα. 

Αναλυτικότερα, η περίφραξη θα αποτελείται από µεταλλικούς γαλβανιζέ ορθοστάτες διαµέτρου Φ42, και συνολικού 

ύψους 2,10µ. (εκτός θεµελίου 1.80µ.) οι οποίοι θα τοποθετούνται σε υποδοχές εντός του εδάφους που θα 

πληρώνονται µε σκυρόδεµα C12/15. Θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,00 µ µεταξύ τους και θα πακτωθούν 30 cm 

εντός του εδάφους. Στις γωνίες της περίφραξης θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο τελείωµα των ορθοστατών θα 

τοποθετηθούν καπάκια. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί γαλβανισµένο πλεκτό πλέγµα περίφραξης (µε τρείς σειρές 

ούγια) ύψους 1,80 m, µε γαλβανιζέ συρµατόπλεγµα πλεκτό δικτυωτό ροµβοειδές, µε διάσταση ρόµβου 55Χ55mm, µε 

διατοµή σύρµατος 2,20mm. 

Νέα ξύλινη περιφράξη: Στις εισόδους προτείνεται τοπικά η αντικατάσταση του συρματοπλέγματος με νέα ξύλινη 

περίφραξη βάση των Σχεδίων DE. 7 και 8. Αναλυτικότερα η περίφραξη θα αποτελείται από ξύλινη δοκό ύψους 1.15μ η 

οποία θα τοποθετείται ανά 2.4 μ, θα ενώνεται με μεταλλική δοκό κυλινδρικής διατομής και θα πληρώνεται με στοιχεία 

ξύλου ανά 15cm. Για τις εισόδους δίνεται ειδικό σχέδιο, όπου θα εφαρμόζεται μόνο στη συγκεκριμένη θέση.  

1.6.2.2 Σήμανση Λόφου – Ανάδειξη Μονοπατιών  

Info-point / Πινακίδα Ενημέρωσης: Προτείνεται η τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης στις εισόδους του λόφου και 

στην κεντρική διασταύρωση. Η κατασκευή θα είναι από ξύλο, βάσει του σχεδίου (Βλ. DE. 8) και θα αποτελείται από 

δοκούς 2.5m X 0,08m το σύνολο της κατασκευής υπολογίζεται να είναι 2.5 Χ 2.0μ. Στο κέντρο θα τοποθετηθεί 

μεταλλική πινακίδα, όπου θα παρουσιάζεται χάρτης του Λόφου και βασικά σημεία ενδιαφέροντος.  

Σήμανση Μονοπατιών: Η σήμανση των μονοπατιών προτείνεται να γίνει με ξύλινους δοκούς τριγωνικού σχήματος. Το 

ύψος των στοιχείων προτείνεται να είναι στο 1.5μ., αν και ανάλογα τη θέση, το ύψος αυτό θα μπορούσε να 

περιοριστεί.  

Στοιχείο Στάσης: Προτείνεται η τοποθέτηση καθιστικού με τρόπο όπου θα εντάσσεται στο τοπίο και στο περιβάλλον 

του Λόφου. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο (βλ.DE. 8), με εμποτισμένες ξύλινες δοκούς 

εδραζόμενες σε πέτρινη επιφάνεια. 

 

1.7 Φυτεύσεις 

1.7.1 Αρχές Σχεδιασμού 
Η Μελέτη φύτευσης έχει ως βασική αρχή την αρμονική ένταξη των προτεινόμενων φυτεύσεων στην περιοχή 

παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο φυτικό υλικό και τις υπάρχουσες συνθήκες του δασικού τοπίου. Ως 

στρατηγική σχεδιασμού επιλέχθηκε η κατηγοριοποίηση του προτεινόμενου φυτικού υλικού σε οκτώ (8) διαπλάσεις – 
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ζώνες φύτευσης, η χλωριδική σύνθεση των οποίων εξυπηρετεί διαφορετικούς αισθητικούς και λειτουργικούς σκοπούς 

και βάσει αυτής εφαρμόζεται στις επιμέρους περιοχές. Με γνώμονα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να 

προσομοιάζει κατά το δυνατόν φυσικούς οικοτόπους, για τις ζώνες φύτευσης επιλέχθηκαν είδη αντιπροσωπευτικά της 

ευρύτερης χλωρίδας και τοποθετήθηκαν μιμούμενα τη χωροταξική εξάπλωση ενός φυσικού τοπίου. Βασικός στόχος 

του σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός τοπίου υψηλής περιβαλλοντικής και οικολογικής αξίας. 

Στους διαθέσιμους προς φύτευση χώρους των εισόδων και των σημείων στάσεων, σύμφωνα με το Σχέδιο Α.1.1, ροές 

φυτεύσεων αναπτύσσονται περιμετρικά των δαπεδοστρώσεων, δημιουργώντας ενοποιημένες φυτεύσεις που 

διαχέονται στο χώρο χωρίς να διαχωρίζονται αυστηρά από τις σκληρές επιφάνειες, λειτουργώντας αντιθέτως ως μια 

κοινή οντότητα με αυτές.  

Συγκεκριμένα δημιουργούνται οι παρακάτω διαπλάσεις με χλωριδική σύνθεση: 

Α. Μονοκαλλιέργειες θάμνων σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με καλλωπιστικά αγρωστώδη 

 

Η παλέτα των φυτών χαρακτηρίζεται από αειθαλείς θάμνους, σφαιρικής μορφής, με διαφορετικές υφές και χρώματα 

στο φύλλωμα. Η σύνθεση πλαισιώνεται από καλλωπιστικά αγρωστώδη που η αέρινη μορφή τους μαλακώνει την 

συμπαγή και επιβλητική εικόνα των θάμνων.  

Ενδεικτικά είδη: Andropogon gerardii_ Ανδροπώγων, Arbutus unedo_ Κουμαριά, Eleagnus x ebingeii_ Ελαίαγνος, 

Myrtus communis_ Μυρτιά κοινή, Panicum virgatum_ Πάνικο 

Β. Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους 

 

Με στόχο τη διέγερση των αισθήσεων, στη φυτική παλέτα επιλέχθηκαν αρωματικά είδη απόλυτα συνυφασμένα με το 

τοπίο της υπαίθρου, ανθοφόροι θάμνοι με τα αντιπροσωπευτικά χρώματα της Ελληνικής χλωρίδας και καλλωπιστικά 

αγρωστώδη. 

Ενδεικτικά είδη: Artemisia "Powis Castle"_Αρτεμισία, Felicia amelloides_Φελίτσια, Gaura lindheimeri white_Γκάουρα 

λευκή, Helichrysum italicum_Ελίχρυσο, Lavandula angustifolia_Λεβάντα, Stipa tenuissima_ Στίπα. 

Γ. Συστάδες καλλωπιστικών σκιόφυτων 
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Στη Μεσογειακή φύση συναντώνται βαθιά σκιερά φαράγγια που φιλοξενούν μια ιδιαίτερη κατηγορία φυτών, 

προσαρμοσμένων στο ειδικό αυτό περιβάλλον. Σε πολλά σημεία της περιοχής μελέτης μας εξαιτίας των υψηλών 

δένδρων σε μεγάλες συστάδες περιορίζεται ο άμεσος ηλιασμός διαφοροποιώντας τις μικροκλιματικές συνθήκες των 

υπορόφων. Για το λόγο αυτό εισάγεται μια διαφορετική παλέτα σκιόφιλων ειδών. 

Ενδεικτικά είδη: Acanthus mollis_Άκανθος, Acorus gramineus ogon_ Άκορους, Aspidistra elatior 'Milky Way' 

Ασπιδίστρα, Carex oshimensis 'Evergold'_ Κάρεξ δίχρωμο. 

Δ. Συστάδες θάμνων μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη 

 

 

Μιμούμενοι το φυσικό μεσογειακό τοπίο σε βραχώδεις περιοχές, δημιουργούμε μια παλέτα ξηροφυτικής βλάστησης 

για μια πιο ήπια μορφή παρέμβασης απόλυτα συνδεδεμένης με το πετρώδες τοπίο. Όπως στη φύση το τοπίο αυτό 

δημιουργείται από αειθαλείς ξερικούς θάμνους, πολυετή αγρωστώδη και ξηρομορφικά εδαφοκαλυτπικά έτσι και στην 

πρόταση μας η χλωριδική σύνθεση αποτελείται από παρόμοια είδη. 

Ενδεικτικά είδη: Andropogon gerardii_Ανδροπώγων, Artemisia "Powis Castle"_Αρτεμισία, Erigeron 

karvinskianus_Ερίγκερον, Rosmarinus officinalis_Δενδρολίβανο, Santolina chamaecyparissus_Λεβαντίνη, Stipa 

tenuissima_Στίπα 

Στις εισόδους η φυτική παλέτα συμπληρώνεται με εμβληματικά αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα, Ginkgo Biloba_ 

Γκίγκο, Quercus ilex_ Αριά, Tilia tomentosa_ Φλαμουριά. 

Τα γενικά κριτήρια επιλογής φυτικών ειδών αφορούν στην προσαρμοστικότητά τους στις ειδικές συνθήκες του δασικού 

τοπίου, στην αισθητική τους αξία και στην προστασία των χρηστών και ειδικά των παιδιών από τα αγκάθια σε μικρό 

ύψος ή καρπούς επικίνδυνους ή ακόμα και εύθραυστα κλαδιά. 

 

1.7.2 Αποξηλώσεις προετοιμασίας χώρων φύτευσης 
Στις περιοχές επέμβασης θα πρέπει να προηγηθούν εργασίες προετοιμασίας των χώρων φύτευσης οι οποίες θα 

εξασφαλίσουν το σωστό περιβάλλον για την υλοποίηση της σχεδιαστικής πρότασης. Τα απαραίτητα κλαδέματα 

μορφοποίησης των δένδρων για λόγους καλλωπισμού και η κλάδευση για λόγους ενδυνάμωσης των υφιστάμενων 

δένδρων όπως Πεύκων_Pinus halepensis, Πλατανιών_Platanus acerifolia κ.α, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για 

λόγους ασφαλείας. Στις ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν συμπεριλαμβάνεται το καθάρισμα της κόµης από νεκρά, 
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ασθενή, σπασμένα και τραυματισμένα μέρη. Η αφαίρεση των κλάδων που τυχόν διαπλέκονται κρίνεται απαραίτητη, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός σκελετός που συντελεί στη μείωση των πιθανοτήτων ζημιών, λόγω ακραίων 

καιρικών φαινομένων. Η επιλεκτική αφαίρεση κλάδων µε σκοπό την αύξηση της διείσδυσης του αέρα και του 

φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης βοηθάει, ώστε να μειωθεί η αντίσταση του δέντρου στον άνεμο και συνεπώς να 

αυξηθεί η σταθερότητά του. Το κλάδεμα των δένδρων πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να μείνουν περιορισμένοι ανθεκτικοί 

κλώνοι σε ικανές αποστάσεις μεταξύ τους κατά μήκος και ακτινωτά του κύριου σκελετού του δέντρου. Σε καμιά 

περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί πάνω από το ¼ των ζωντανών κλαδιών ανά δέντρο. Η αφαίρεση των κλαδιών 

είναι απαραίτητο να γίνει εσωτερικά και εξωτερικά της κόμης µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η ισορροπία του 

δέντρου διατηρώντας το κέντρο βάρους του χαμηλά και στο κέντρο του κορμού. Οι τομές κλαδέματος µε διάμετρο 

πάνω από 10cm θα πρέπει να καλυφθούν µε πάστα επούλωσης πληγών είτε µε πινέλο είτε µε σπρέι. Το κλάδεμα των 

δέντρων θα πρέπει να γίνει εντός της κλαδευτικής περιόδου. 

Σύμφωνα με τη νέα σχεδιαστική πρόταση, στους υπόροφους των δένδρων και ειδικά στα σημεία των νέων 

φυτεύσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο Α.1.1, θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν νεκροί θάμνοι και τυχόν 

ανεπιθύμητη βλάστηση, όπως ζιζάνια.  

1.7.3 Φυτικό υλικό 
Όλα τα φυτά θα είναι αντιπροσωπευτικά του είδους τους, με καρτέλα, όπου θα αναγράφεται το όνομά τους. Το φυτικό 

υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, θα πρέπει να έχει παραχθεί και να προέρχεται από φυτώρια που διαθέτουν 

την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α ή τύπου ∆. (ΦΕΚ 

58-τεύχος Β/31-1-95). Όπου απαιτείται, το προσφερόμενο φυτικό υλικό θα έχει πιστοποιητικά φυτοϋγείας για όσα από 

τα φυτά έχουν Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. 

Tα δένδρα θα πρέπει να είναι ευθυτενή, καλά διαμορφωμένα και διακλαδισμένα, ριζωμένα με συμμετρική κορυφή και 

ανέπαφο κορμό, χωρίς πληγές και άλλες αλλοιώσεις. Οι μπάλες των δένδρων πρέπει να βρίσκονται σε λινάτσα, 

περιμετρικά συρματόδετη ή σε φυτοδοχεία, ανάλογα του μεγέθους τους.  

Οι θάμνοι και τα καλλωπιστικά αγρωστώδη κατά την παράδοσή τους στο έργο θα πρέπει να είναι αναπτυγμένα σε 

φυτοδοχεία, χωρίς να παρατηρείται συστροφή του ριζικού συστήματος, βάσει των προδιαγραφών που φαίνονται 

αναλυτικά στους πίνακες, υγιή, όχι γερασμένα, καλά διακλαδισμένα, με συμπαγή φόρμα και χωρίς ενδείξεις 

τροφοπενίας  

Τα αναρριχώμενα φυτά πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένα με υγιές ριζικό σύστημα, πλούσιο και υγιές φύλλωμα και 

βλαστούς, ενώ θα στηρίζονται σε τρία καλάμια που ενώνονται σε μια κοινή κορυφή.  

Οι περιοχές φύτευσης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες, καθαρές και χωρίς άχρηστα υλικά (πέτρες, υπολείμματα 

οικοδομικών υλικών κ.λπ.), για τη φύτευση. Κατά τη μόρφωση των επιφανειών θα πρέπει να δοθούν ενιαίες και 

κατάλληλες κλίσεις στους χώρους που θα εγκατασταθεί το πράσινο, όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο Α.1.1,για 

την επίτευξη του προσδοκώμενου αισθητικού αποτελέσματος. Η Φυτευτική περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος 

από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος Απριλίου Η φύτευση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με αναγνωρισμένες επιστημονικές 

τεχνικές. 

1.7.3.1 Δένδρα 

 

 
Τα Δένδρα θα φυτευτούν στις ακριβείς θέσεις και αποστάσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Α.1.1. Κατά τη φύτευση, το φυτό 

θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,50 x 0,50m, ανάλογα με τον όγκο γλάστρας (lt) του, και θα 

προσδεθεί με δύο πασσάλους. Θα ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του 

φυτού, η συμπίεση του και ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα 

πρέπει να ποτισθούν καλά για να έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και 

θα ποτίζονται σε τακτά διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. 

 

1.7.3.2 Θάμνοι –Ζώνες φύτευσης 

Κατά τη φύτευση των θάμνων, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. και σε 

τέτοια στάθμη ή επίπεδο, ώστε μετά την καθίζηση να έχει την ίδια σχέση με τη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους. 

Θα ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του και ο 

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά για να 

Συντομογραφία ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

Περίμετρος 

κορμού (cm)

GIN BIL Ginkgo Biloba Γκίγκο as drawing 70 3,00-3,50 16/18

QUE ILE Quercus ilex Αριά as drawing 70 3,00-3,50 16/18

TIL TOM Tilia tomentosa Φλαμουριά as drawing 70 3,00-3,50 16/18

Δένδρα: Σημειακές φυτεύσεις ή συστάδες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            
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έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 

διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. 

Μονοκαλλιέργειες θάμνων σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με καλλωπιστικά αγρωστώδη 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 2,5 φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 

Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3 φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

Συστάδες καλλωπιστικών σκιόφυτων 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3,5 φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

Συστάδες θάμνων μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 10 4 5 0,30-0,40

ARB UNE Arbutus unedo Κουμαριά 6 2 7/9 0,60-0,70

ELE EBI Eleagnus x ebingeii Ελαίαγνος 6 2 7/9 0,60-0,70

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 12 3 7/9 0,40-0,50

OLE OLE Olea oleaster Αγριελιά 6 2 7/9 0,60-0,70

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PHI ANG Phillyrea angustifolia Φιλυρέα 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE COC Quercus coccifera Πουρνάρι 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE ILE Quercus ilex Αριά 6 2 7/9 0,60-0,70

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 14 4 5 0,30-0,40

TEU FRU Teucrium fruticans Τεύκριο 6 2 7/9 0,60-0,70

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 12 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ART POW Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

FEL AME Felicia amelloides Φελίτσια 6 3 3 0,20-0,30

GAU LIN Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 10 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

LAV ANG Lavandula angustifolia Λεβάντα 6 3 3 0,20-0,30

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 6 3 7/9 0,40-0,50

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 10 4 3 0,30-0,40

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAL JAM Salvia jamensis "Hot lips" Σάλβια κόκκινη 6 3 3 0,30-0,40

SAL MYS Salvia Mystic Spires Σάλβια μωβ 6 3 3 0,30-0,40

SAL PEN Salvia 'Penny's Smile' Σάλβια ροζ 6 3 3 0,30-0,40

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 10 4 5 0,30-0,40

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 6 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ACA MOL Acanthus mollis Άκανθος 8 3 7/9 0,40-0,50

ACO GRA Acorus gramineus ogon Άκορους 8 4 3 0,20-0,30

ASP ELA Aspidistra elatior 'Milky Way' Ασπιδίστρα 6 2 7/9 0,40-0,50

CAR OSH Carex oshimensis 'Evergold' Κάρεξ δίχρωμο 8 4 5 0,30-0,40

CON MAU Convolvulus mauritanicus Κονβόλβουλους μαυριτάνικους 10 5 3 0,15

DUC IND Duchesnea indica Αγριοφράουλα 8 5 3 0,15

FAR JAP Farfugium japonicum Φαρφούγκιουμ 8 3 7/9 0,40-0,50

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 8 3 3 0,30-0,40

NEP EXA Nephrolepis exaltata Φτέρη 11 3 3 0,30-0,40

OPH JAP Ophiopogon japonicus Οφιοπώγων 11 6 3 0,15

PIT TOB Pittosporum tobira nana Αγγελική νάνα 8 3 7/9 0,20-0,30

RUS ACU Ruscus aculeatus Ρούσκους 6 2 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            
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Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 4 φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 

1.7.4 Προδιαγραφές υλικών μαλακών επιφανειών 
 

1.7.4.1 Κηπευτικό μίγμα 

Για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των περιοχών φύτευσης, θα χρησιμοποιηθεί επιφανειακό κηπευτικό χώμα 

εμπλουτισμένο με εδαφοβελτιωτικά, το οποίο θα διαστρωθεί σε βάθος τουλάχιστον 15cm κάτω από την τελική στάθμη 

του εδάφους για τους θάμνους, τα καλλωπιστικά αγρωστώδη και τα αναρριχώμενα ενώ για τα δένδρα σε βάθος 50cm. 

Το κηπευτικό χώμα που θα συμπληρωθεί θα πρέπει να προέρχεται από επιφανειακές εκσκαφές μικρότερες των 

50cm, να είναι απαλλαγμένο από μπάζα και διάφορες άλλες προσμίξεις και να είναι χαλαρής δομής, με σύσταση 

αμμοπηλώδη ή αμμοαργιλώδη. Θα πρέπει να έχει επίσης άριστες φυσικοχημικές ιδιότητες, συσσωματώδη υφή, καλή 

υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και τέλος να είναι απαλλαγμένο από αυξημένες ποσότητες αλάτων και ξένων 

υλών. Ειδικότερα, η περιεκτικότητα του χώματος θα πρέπει να είναι 20-30% άργιλος, 50-70% άμμος και το pH του 

από 6-6,5 έως 7 (ουδέτερο) και βιολογικά ενεργό. Ηλεκτρική αγωγιμότητα πάστας <0,9dS/m, ανταλλάξιμο νάτριο 

<0,2meq/100g ξηρού εδάφους και οργανική ουσία από 3% έως 5% κ.β., κοσκινισμένο, καθαρό από άλατα, πέτρες, 

ρίζες, ζιζάνια και γενικά ξένες βλαβερές ύλες. Η βελτίωση του κηπευτικού χώματος θα πραγματοποιηθεί με ανάμιξη 

του με πρόσμικτα (εδαφοβελτιωτικά) υλικά, όπως ποταμίσια άμμο, ελαφρόπετρα και οργανικό κομπόστ στις 

κατάλληλες αναλογίες. Το τελικό μίγμα για την επιχωμάτωση θα περιέχει κηπευτικό χώμα, κομπόστ πλούσιο σε 

οργανική ουσία με υψηλό χουμικό περιεχόμενο, προερχόμενης από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών 

υπολειμμάτων, άμμο και ελαφρόπετρα σε αναλογία 5:3:1:1 αντίστοιχα. Τα πρόσμικτα αυτά υλικά είναι ουδέτερα 

αδρανή όσον αφορά στην άμμο και την ελαφρόπετρα και όσον αφορά στο κομπόστ φυτικά υποστρώματα 

προερχόμενα από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων με αρκετή οργανική ουσία ώστε να 

βελτιωθεί η δομή και η σύσταση του εδάφους.  

1.7.4.2 Πάσσαλοι στήριξης και πρόσδεσης δέντρων 

Οι πάσσαλοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δένδρων θα είναι δύο για κάθε δένδρο περιμετρικά του 

κορμού και σε απόσταση 10cm. Θα πρέπει να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί, υγιείς, πελεκητοί, από ξύλο καστανιάς, με 

ύψος 2.5m και διάμετρο 12-15 cm.  Το ένα άκρο του πασσάλου θα πρέπει να είναι οξύληκτο και εμποτισμένο με 

πίσσα σε ύψος 80cm. Η πρόσδεση γίνεται με ελαστικό σύνδεσμο τύπου αγκράφας για να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές 

μεταξύ στηρίγματος και κορμού. Ο ελαστικός αυτός σύνδεσμος είναι πλάτους 2,5cm και με διαστάσεις τέτοιες ώστε να 

επιτρέπεται στον κορμό του δέντρου να αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές. 

1.7.4.3 Σύστημα αερισμού ριζών προτεινόμενων δένδρων  

Για τα δένδρα που τοποθετούνται σε σκληρές επιφάνειες στην περιοχή του χώρου στάθμευσης τοποθετείται σύστημα 

διάτρητων σωληνώσεων για τον αερισμό των ριζών εξασφαλίζοντας στα φυτά την παρουσία οξυγόνου απευθείας στη 

ρίζα. Το σύστημα αποτελείται από διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης PVC ή HDPE υψηλής πυκνότητας, αντοχής 

σε συμπίεση, αυλακωτός διπλού τοιχώματος διάτρητος κατά τα 2/3, ανθεκτικός στα χημικά και τη διάβρωση , 

διαμέτρου 110mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται κατακόρυφα στο έδαφος σε βάθος 1,00 m εκατέρωθεν της ριζόμπαλας 

των δένδρων και προεξέχουν από την τελική επιφάνεια του εδάφους 10cm. Για την προστασία του σωλήνα 

τοποθετείται περιμετρικά του, γεωύφασμα βάρους 120gr/m
2 
και χαλίκι

 
. 

1.7.5 Συντήρηση και υδατικές ανάγκες φυτικού υλικού 
Οι υδατικές ανάγκες των φυτών για την κρίσιμη θερμή και ξερή περίοδο είναι οι εξής:  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 8 4 5 0,30-0,40

ART CAS Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

ERI KAR Erigeron karvinsk ianus Ερίγκερον 10 5 3 0,15

GAU WHI Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 8 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 6 3 3 0,30-0,40

PEN SET Penissetum setaceum Πενισέτουμ 6 3 5 0,40-0,50

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 8 4 3 0,30-0,40

ROS PRO Rosmarinus off. prostatus Δενδρολίβανο έρπον 6 3 3 0,20-0,30

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAN CHA Santolina chamaecyparissus Λεβαντίνη 10 5 3 0,20-0,30

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 8 4 5 0,30-0,40

ORI VUL Origanum vulgare Ρίγανη 6 4 3 0,20-0,30

THY VUL Thymus vulgaris Θυμάρι 6 4 3 0,20-0,30

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            
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(α) Θάμνοι: 2lit / ημέρα / φυτό  

(β) Δένδρα: 2lit / ημέρα / φυτό 

Για «εύρος άρδευσης» μια φορά ανά 5 ημέρες τη θερμή και ξερή περίοδο, η απαιτούμενη σε κάθε άρδευση ποσότητα 

νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 

(α) Θάμνοι: 2lit Χ 5 φορές =  10lit / άρδευση / φυτό 

(β) Δένδρα μεγάλα και πολύ μεγάλα: 8lit Χ 5 φορές =  40lit / άρδευση / φυτό 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλες τις φυτευτικές επιφάνειες. Ο ετήσιος αριθμός αρδεύσεων εξαρτάται από τις 

γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Προβλέπονται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τους μήνες 

Μάιο – Σεπτέμβριο και τους υπόλοιπους μήνες από 2 φορές το μήνα, στο σύνολο 34 επαναλήψεις άρδευσης ετησίως 

με την ανάλογη κατά περίπτωση ποσότητα ανά φυτό για την κάθε άρδευση. Η ποσότητα του νερού είναι 

υπολογισμένη για επιφανειακή άρδευση και μπορεί να μειωθεί κατόπιν πειραματισμού, με παρακολούθηση της 

κατάστασης των φυτών και έγκριση του.  

Η διαδικασία συντήρησης του φυτικού υλικού εξασφαλίζει το προσδοκώμενο αισθητικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου 

και συμβάλει στη βιωσιμότητα της φυτοτεχνικής πρότασης. Εργασίες όπως το βοτάνισμα, το κλάδεμα, η λίπανση και η 

παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργείας του αυτόματου ποτίσματος συντελούν στη σωστή «λειτουργία» του 

φυτεύσεων. Ειδικότερα στη ζώνη φύτευσης «Μονοκαλλιέργειες θάμνων σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με 

καλλωπιστικά αγρωστώδη» θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διατήρηση του σφαιρικού σχήματος των προτεινόμενων 

ειδών και το ύψος να μη ξεπερνά τα 0,50-0,70cm. Για τη ζώνη φύτευσης «Βοτανικός κήπος: Θάμνοι με θεραπευτικές 

ιδιότητες» θα πρέπει να παρακολουθείται η ανάπτυξη των ειδών ώστε είδη να μην επισκιάζουν φυτεύσεις και 

υποβαθμίζεται η συνολική εικόνα της περιοχής.  Οι μικροί μεσογειακοί θάμνοι των ζωνών φύτευσης «Μίγμα από 

καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους» και «Συστάδες θάμνων μορφολογικού 

ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη» θα πρέπει να παραμένουν διαρκώς ελαφρώς 

κλαδεμένοι εκτός από την περίοδο ανθοφορίας τους που ανάλογα με το είδος του φυτού κυμαίνεται από τις αρχές της 

άνοιξης μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Τα καλλωπιστικά αγρωστώδη που βρίσκονται στις ζώνες των μιγμάτων, 

ανάλογα το είδος «ξυρίζονται» τον Φεβρουάριο, προκειμένου να δώσουν νέα φρέσκια βλάστηση την επερχόμενη 

άνοιξη. 
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2 Δημιουργία Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας  
 

2.1 Αρχές Σχεδιασμού 
Στη θέση όπου θα δημιουργηθεί ο Χώρος Ενδημικής Χλωρίδας υπάρχουν υφιστάμενες λυόμενες κατασκευές, μία εκ 

των οποίων θα φιλοξενήσει και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η πρότασή μας έλαβε υπόψη της σε μεγάλο 

βαθμό την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου, για λόγους οικονομίας υλικών και τεχνικών έργων, αλλά και την 

ουσιαστική έννοια του αειφόρου σχεδιασμού. Έτσι, τα όρια της περιοχής και τα σημεία πρόσβασης σε αυτήν 

παραμένουν ως έχουν, ενώ διατηρούνται όλα τα υφιστάμενα δέντρα. Ως προς τη χωροθέτηση των νέων χρήσεων, στο 

βορειοανατολικό τμήμα αυτές προσαρμόζονται στη σημερινή διαμόρφωση του χώρου σε επίπεδα, ενώ στη νότια 

περιοχή προτείνεται η αναδιάταξη της υφιστάμενης τοπογραφίας με σκοπό την εξομάλυνση των κλίσεων εντός των 

χώρων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την οικονομία των υλικών και των πόρων. Η επιλογή των δομικών υλικών έγινε με 

κριτήρια οικολογικά και βιοκλιματικά, τόσο ως προς τη σύσταση και τον τρόπο εφαρμογής τους, όσο και ως προς την 

τελική εικόνα του πάρκου με σκοπό την αρμονική ένταξη των παρεμβάσεων στο ευρύτερο φυσικό τοπίο.  

 

2.2 Περιγραφή της πρότασης και των χρήσεων  
Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά σημεία της νέας διαμόρφωσης:  

Οι  τρεις είσοδοι θα παραμείνουν ως έχουν με διαφορετική ωστόσο ιεράρχηση για την παρούσα φάση. Στο υψηλότερο 

επίπεδο θα λειτουργήσει η υφιστάμενη λυόμενο κτίριο Υποδοχής – Info point, το οποίο και θα αποτελέσει αφετηρία για 

τη ξενάγηση στους χώρους. 

Ο οφιοειδής δρόμος πλάτους περίπου 4.00μ. που διασχίζει τα τέσσερα διαμορφωμένα επίπεδα και συνδέει την 

υψηλότερη με τη χαμηλότερη είσοδο, θα παραμείνει για λόγους προσβασιμότητας οχημάτων συντήρησης και έκτακτης 

ανάγκης. Για την αναβάθμιση της γενικής εικόνας του χώρου, αλλά και την απόδοση ενιαίας ταυτότητας στις 

διαμορφώσεις του λόφου, το τελικό υλικό του δρόμου θα αντικατασταθεί και αντί για τη σημερινή άσφαλτο θα 

διαστρωθεί ειδικό αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, αδρής επιφάνειας. Σε αυτόν θα ενταχθεί μέρος του νέου μονοπατιού από 

σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο πλάτους 2.00μ., το οποίο θα διασχίζει όλο το χώρο και θα αποτελέσει τη 

ραχοκοκαλιά της νέας διαμόρφωσης. 

Το μονοπάτι που διασχίζει τη θέση θα έχει σχετικά ήπια κλίση (5-7%). Μια ζώνη από τεχνητά προκατασκευασμένα 

βράχια θα λειτουργήσει ως αντιστήριξη προκειμένου να εξομαλυνθεί το υπάρχον πρανές, αποτελώντας παράλληλα 

ένα πιο φυσικό όριο, μιμούμενο το φυσικό περιβάλλον.  

Η βορειανατολική περιοχή με κέντρο την υφιστάμενη λίμνη θα φιλοξενήσει το βοτανικό κήπο σε συνδυασμό με 

χρήσεις εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Η χωροθέτηση των χρήσεων αυτών στη συγκεκριμένη ζώνη έγινε 

με σκοπό να αξιοποιηθεί η πλούσια φυσική βλάστηση, αλλά και οι θεάσεις που προσφέρει προς την πόλη. Ειδικότερα, 

στην περιοχή αυτή συναντώνται ο βοτανικός κήπος, τμήμα του οποίου με υδρόβια είδη εκτείνεται γύρω από τη λίμνη 

και ο κήπος των παιδιών. Ο δεύτερος περιλαμβάνει μια σειρά από χώρους που αποκαλύπτονται κατά μήκος της 

βασικής διαδρομής: ο βιωματικός κήπος, τα διάσπαρτα ξύλινα μικρά ομοιώματα ζώων (λιοντάρι, ρινόκερος κ.α.), το 

γκαζίμπο και ο λαβύρινθος. Κεντροβαρικά παραμένει το αναψυκτήριο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί και ήπιες 

ιδιωτικές δραστηριότητες. 

Αναλυτικότερα, η  διαμόρφωση του Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας περιλαμβάνει τα παρακάτω (βλ. Σχέδιο Γενικής 

Διάταξης): 

(1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - INFO POINT (με εμβαδόν 28,24μ
2
, βλ. Σχέδιο Α.4) 

Θα στεγαστεί στην υφιστάμενη ξύλινη κατασκευή, ενώ ακριβώς απέναντι θα τοποθετηθούν καθιστικά. Από το σημείο 

αυτό θα ξεκινήσει το μονοπάτι των πεζών που θα διασχίζει όλο τον Χώρο Ενδημικής Χλωρίδας. 

(2) ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

Γύρω από το επιβλητικό δέντρο θα δημιουργηθεί ένα κυκλικό καθιστικό για να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης. 

(3) ΠΛΑΤΩΜΑ 

Η περιοχή αυτή θα παραμείνει ως έχει, καθώς προσφέρει ηλιόλουστες επίπεδες επιφάνειες για ήπια χρήση αναψυχής. 

(4) ΠΛΑΤΩΜΑ 

Η περιοχή αυτή, όπως και η παραπάνω, θα παραμείνει ως έχει, καθώς προσφέρει ηλιόλουστες επίπεδες επιφάνειες 

για ήπια χρήση αναψυχής. 
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(5) ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

5
α
. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

5
β
. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  

Ο βοτανικός κήπος χωροθετείται αμφιθεατρικά και κατά μήκος της κεντρική διαδρομής των πεζών στην ηλιόλουστη 

βορειοανατολική περιοχή και περιλαμβάνει για εκπαιδευτικούς λόγους μικρό θερμοκήπιο και βιωματικό κήπο για 

δράσεις κηπουρικής.   

(6) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

Στο υπάρχον κτίσμα θα ξαναλειτουργήσει καινούριο αναψυκτήριο, το οποίο εκτονώνεται στον περιβάλλοντα χώρο 

ανατολικά σε υφιστάμενη στεγασμένη ξύλινη εξέδρα και δυτικά σε ενιαία ελεύθερη επιφάνεια με περιμετρικές 

καλλωπιστικές φυτεύσεις. 

(7) Προτεινόμενη θέση ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

(8) ΛΙΜΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ 

Περιμετρικά της υφιστάμενης λίμνης δημιουργείται ζώνη φύτευσης υδροχαρών φυτών, αλλά και ξύλινες πλατφόρμες 

θέασης των υδρόβιων πουλιών. 

(9) ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

Στο επίπεδο του φυσικού εδάφους και προσαρμοσμένο στην κλίση του δημιουργείται λαβύρινθος με δυο σειρές από 

κυβόλιθο μέσα στο γρασίδι. Στο λαβύρινθο εντάσσονται και τα υφιστάμενα δέντρα της περιοχής.  

(10)  GAZEBO 

Στο σημείο όπου στέκει σήμερα μια στρογγυλή κατασκευή θα τοποθετηθεί ξύλινο κιόσκι - γκαζίμπο από το οποίο θα 

μπορεί κανείς να παρατηρεί τα παιδιά που παίζουν στο λαβύρινθο. 

(11)  ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Σε υφιστάμενη κατασκευή διατηρείται το κέλυφός της και εσωτερικά ο χώρος διαμορφώνεται σε ένα σύγχρονο χώρο 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.2.1 της παρούσας. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες κατασκευές εμφανίζονται με την ένδειξη Χ στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης, αυτές 

προβλέπεται να καθαιρεθούν. 

 

 

2.3 Αναλυτική Περιγραφή Στοιχείων και Υλικών 

2.3.1 Δαπεδοστρώσεις 

2.3.1.1 Ειδικά σκυροδέματα και σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο οφιοειδής ασφάλτινος δρόμος πλάτους περίπου 4.00μ. που διασχίζει τα τέσσερα 

διαμορφωμένα επίπεδα και συνδέει την υψηλότερη με τη χαμηλότερη είσοδο, θα παραμείνει για λόγους 

προσβασιμότητας οχημάτων συντήρησης και έκτακτης ανάγκης. Το υλικό του, όμως, θα αντικατασταθεί και αντί για τη 

σημερινή άσφαλτο θα διαστρωθεί με ειδικό αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα, αδρής επιφάνειας. Σε αυτόν θα ενταχθεί μέρος 

του νέου μονοπατιού από σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο πλάτους 2.00μ., το οποίο θα διασχίζει όλο το χώρο και 

θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της νέας διαμόρφωσης. Επίσης, και τα σημεία στάσης και συγκέντρωσης των 

επισκεπτών διαστρώνονται με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο, το οποίο εγκιβωτίζεται, είτε με τη χρήση 

μεταλλικών στοιχείων εγκιβωτισμού 100x100mm, που εδράζονται πάνω σε μπετονένιο πέδιλο, σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης, είτε το υφιστάμενο δάπεδο λειτουργεί ως στοιχειό εγκιβωτισμού, είτε με νέα στοιχεία σκυροδέματος. Το 

κεραμικό δάπεδο αποτελεί ένα βιομηχανικό προϊόν, χωρίς πρόσμικτα ή χημικά πρόσθετα. Το μίγμα θα περιέχει 

θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμο, κεραμάλευρο και κεραμική ψηφίδα και το τελικό αποτέλεσμα έχει την όψη 

χωμάτινου δαπέδου. Η τοποθέτηση του μίγματος θα γίνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους με ένα επιπλέον 

20% πάχος από το επιθυμητό-τελικό πάχος. Όπου δεν υπάρχει φυσικό όριο από πέτρινα τοιχία, το κεραμικό δάπεδο 

εγκιβωτίζεται με ανοξείδωτη λαμαρίνα, όπως φαίνεται και στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης. Στα σημεία 

που δημιουργούνται σκαλοπάτια, το ρίχτι θα είναι είτε ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 3mm είτε ξύλινη δοκός 100 x 

250mm με κυμαινόμενο μήκος όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών της Μελέτης.  

2.3.1.2 Βότσαλο 

Στον περιβάλλοντα χώρο της προτεινόμενης θέσης τοποθέτησης του ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (7) και στην ευρύτερη 

περιοχή ΝΑ του Gazebo θα χρησιμοποιηθεί βότσαλο, μπεζ-γκρι χρώματος, ομοιόμορφης κοκκομετρικής κατανομής 2-
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8mm, με καμπυλωμένες άκρες που θα πληροί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ και θα φέρει πιστοποίηση ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ ή 

αντίστοιχου πιστοποιημένου φορέα (διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης). Το 

βότσαλο τοποθετείται πάνω σε γεωύφασμα βάρους 150γρ/τ.μ. χρώματος λευκού, αφού αφαιρεθεί και απομακρυνθεί 

το επιπλέον χώμα για να ισοπεδωθεί η κάθε επιφάνεια, σε στρώση βάθους 10cm.  

2.3.1.3 Κυβόλιθος 

Στο βοτανικό κήπο, ο περιβάλλων χώρος του θερμοκηπίου (5
α
), καθώς και τμήμα του περιβάλλοντα χώρου του 

Δασικού Τουριστικού Περιπτέρου, διαστρώνεται με γκρι κυβόλιθους από φυσικό σχιστόλιθο Καβάλας διαστάσεων 

10cm με ελεύθερο τυχαίο μήκος και πάχος 7-10cm. Οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές του κυβόλιθου είναι σπασμένες 

με πρέσα και οι δύο επιφάνειες φυσικές. Η οριοθέτηση και ο εγκιβωτισμός της περιοχής θα γίνει με τον ίδιο τύπο 

κυβόλιθου διαστάσεων 15cm με ελεύθερο τυχαίο μήκος και πάχος 7-10cm. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν σε 

παράλληλες σειρές με εναλλασσόμενους αρμούς, επί άμμο θαλάσσης που θα επιτρέπει την αποστράγγιση του νερού 

προς το έδαφος και τη φύτευση στα κενά τους. Πριν την επίστρωση της άμμου και την ισοπέδωση της, ο χώρος θα 

πρέπει να καθαριστεί, να ισοπεδωθεί και να συμπυκνωθεί. Οι αρμοί θα πρέπει να έχουν πλάτος από 1 έως 2cm και το 

βάθος από 0 έως 1cm. Τα κενά μεταξύ των κυβόλιθων θα συμπληρωθούν με φυτικό χώμα αναμειγμένο με σπόρους 

γρασιδιού. 

2.3.1.4 Συνθετικό ντεκ 

Οι εξώστες-πλατφόρμες που συναντώνται στο αναψυκτήριο, στο νέο κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης και στο όριο της φυσικής λίμνης επιστρώνονται με συνθετικές πλάκες με όψη ξύλου τύπου WPC 

grassexperts με ειδικό σύστημα στήριξης (ποδαράκια) που προσαρμόζεται στην κάθε κατασκευή με σκοπό να 

διαμορφωθούν οι απαραίτητες ρύσεις. Το συνθετικό δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 100% 

ανακυκλώσιμο υλικό, να ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, να μην απορροφά υγρασία και να έχει μεγάλη 

αντοχή σε σήψη και σε επιβλαβείς οργανισμούς. Το προτεινόμενο υλικό είναι διπλής όψεως, έχει σταθερές διαστάσεις 

2.5cm*15cm, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα καθώς μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί 

όπως το ξύλο ενώ απαιτεί μηδενική συντήρηση. 

2.3.2 Ειδικές Κατασκευές 

2.3.2.1 Λίμνη 

Στο νέο κτίριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης διαμορφώνεται στοιχείο νερού – λίμνη, 

αναμορφώνοντας υφιστάμενη πισίνα με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε στρώση πάχους 25εκ. με σκοπό τη δημιουργία 

ενός φυσικού πυθμένα και γενικά την αίσθηση μίας φυσικής διαμόρφωσης. Το στοιχείο νερού περιβάλλεται από 

τεχνητά βράχια και φύτευση με υδρόβια – υδροχαρή φυτά, ενώ από το διάδρομο που υπάρχει εσωτερικά του κτιρίου 

διαμορφώνονται ξύλινοι εξώστες παρατήρησης (σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.3. Ξύλινες κατασκευές) διαστάσεων 

1.00x2.00μ. και ύψους που καθορίζεται από το εσωτερικό του κτιρίου. Από την πλευρά απέναντι από το κτίριο 

τοποθετείται το skimmer, ενώ όλα τα φίλτρα και οι δεξαμενές κρύβονται κάτω από τα βράχια. Το νερό της λίμνης θα 

πρέπει να είναι φυσικό, χωρίς καμία χημική επεξεργασία που να είναι επιβλαβής για το προτεινόμενο φυτικό υλικό, 

καθώς και για οποιοδήποτε ζώο μπορεί να ζει στη λίμνη ή να τρέφεται από αυτή (πουλιά, χελώνες ψάρια κ.λπ.). 

2.3.2.2 Τεχνητά βράχια 

Τα προτεινόμενα τεχνητά βράχια μπορούν να αποτελέσουν, είτε επενδύσεις σε τοιχία, είτε στοιχεία ελεύθερα. Για την 

κατασκευή των τεχνητών βράχων θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

1. Επεξεργασία διογκωμένης πολυστερίνης EPS60 με τεχνικές γλυπτικής και ειδικές τεχνοτροπίες από 

εξειδικευμένους γλύπτες για την επίτευξη τρισδιάστατων δημιουργιών που θυμίζουν τη μορφή φυσικών 

βράχων. 

2. Όπου απαιτείται για την στήριξη των κατασκευών, τοποθετείται μεταλλικός γαλβανιζέ σωλήνας, κυρίων στις 

ελεύθερες στο χώρο κατασκευές και σε αυτές που μπορεί να έρθει σε επαφή ο επισκέπτης (επιπλέον στήριξη 

σε επενδύσεις σε τοιχία έως το ύψος 2.20μ). 

3. Επικάλυψη της κατασκευής διογκωμένης πολυστερίνης με ειδικό κονίαμα που αποτελεί πρόσμιξη διαφόρων 

υλικών φιλικών προς τον επισκέπτη που ταυτόχρονα διαθέτουν την απαραίτητη αντοχή και επιθυμητή αδρή 

υφή. 

4. Χρωματισμός της παραπάνω κατασκευής με εξειδικευμένες τεχνικές ζωγραφικής, ειδικές πατίνες, 

τεχνοτροπίες και χρήση βερνικιών για την επίτευξη φυσικής όψης όλων των επιφανειών και προστασία αυτών 

από τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος. 

5. Τοποθέτηση και στήριξη των κατασκευών στα σημεία, όπου υποδεικνύει η Μελέτη.  

Ορισμένοι βράχοι θα φέρουν ειδικές «τσέπες φύτευσης» στις οποίες θα φθάνουν οι απαραίτητοι σωλήνες άρδευσης, 

σύμφωνα με τα κατασκευαστικά και φυτοτεχνικά σχέδια της Μελέτης. 

2.3.2.3 Θερμοκήπιο 

Βόρεια και ανατολικά της διαμόρφωσης ( Περιοχή 5
α
 – Θερμοκήπιο) χωροθετείται Θερμοκήπιο διαστάσεων περίπου 

4,00 Χ 6,00μ. με ξύλινο σκελετό. Ο χώρος θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα ισοπεδώνοντας την επιφάνεια 
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χωροθέτησης, απομακρύνοντας κάθε είδος φυτικού υλικού και εξομάλυνση του εδάφους με οποιοδήποτε μηχανικό 

μέσο. Ύστερα από την τοποθέτηση του κυβόλιθου ο περιβάλλων χώρος θα διαστρωθεί με κυβόλιθο, όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1.3.  

2.3.2.4 Υπερυψωμένα παρτέρια βοτανικού κήπου 

Στην περιοχή του Βοτανικού κήπου οι γραμμικές φυτεύσεις των βοτάνων, αλλά και των ανθοφόρων θάμνων θα γίνουν 

σε υπερυψωμένα παρτέρια κατασκευασμένα από λωρίδες γαλβανισμένης λαμαρίνας. Η οριοθέτηση αυτή γίνεται για 

λόγους αισθητικούς αλλά και για το διαχωρισμό των ειδών αυτών από τις όμορες περιοχές φύτευσης της ζώνης 

«Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους. 

Οι λωρίδες λαμαρίνας ύψους 15cm, μήκους 2,00m και πλάτους 1,50mm στηρίζονται στο έδαφος με τρεις 

ενσωματωμένες ράβδους από χάλυβα διατομής Φ10 και ύψους 0,40m, ενώ η τοποθέτηση τους γίνεται με μικρή 

επικάλυψη των λωρίδων μεταξύ τους για λόγους σταθερότητας και σωστής σχηματοποίησης των παρτεριών. 

2.3.3 Ξύλινες κατασκευές 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που περιγράφονται στη Μελέτη και στα κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από ξύλο ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, σκληρό έτσι ώστε να μην χαράσσεται εύκολα, να μην 

υπάρχει κίνδυνος ραγαδώσεων, παραμορφώσεων κτλ. Τέτοια ξύλα θα μπορούσαν να είναι το Ιρόκο, Δρύς, Καστανιά 

κ.λπ. Επιπλέον, όλα τα ξύλα θα πρέπει να επαλειφθούν με διαφανές επίχρισμα εμποτισμού ματ τελειώματος που τα 

αδιαβροχοποιεί και καθιστά δυνατή τη χρήση τους σε εξωτερικό χώρο εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση του 

χρώματος τους και της δομής τους. Πιο συγκεκριμένα, τα ξύλινα δοκάρια τα οποία βυθίζονται στο νερό θα πρέπει να 

περαστούν με ειδικό στεγανωποιητικό βερνίκι το οποίο δεν θα αλλοιώνει το χρώμα και τη δομή του ξύλου, αλλά θα 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή στις μόνιμες συνθήκες υγρασίας στις οποίες θα βρίσκεται. 

2.3.3.1 Προτεινόμενη θέση ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

Στην περιοχή 7 προτείνεται να τοποθετηθεί πυροφυλάκιο, το οποίο πέραν από τις ανάγκες εποπτείας της περιοχής 

για λόγους πυροπροστασίας, θα αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Αυτό ισχύει καθώς από την 

περίοπτη θέση του οι επισκέπτες θα αναζητούν τη θέα του Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας από ψηλά και κάθε εποχή θα 

απολαμβάνουν διαφορετικά χρώματα στο φύλλωμα και στην ανθοφορία των βοτάνων/θάμνων/δέντρων. Φυσικά, δεν 

θα λείπουν και οι ματιές στο αστικό τοπίο, καθώς η πόλη των Τρικάλων θα ξετυλίγεται στα πόδια τους. Επίσης, με την 

χρήση δωρεάν ειδικού εξοπλισμού, όπως κιάλια, θα μπορούν να παρατηρήσουν την πανίδα της περιοχής  ελεύθερη 

στον φυσικό της χώρο και να απολαύσουν το εντυπωσιακό πέταγμα του τσαλαπετεινού ή το παιχνίδισμα του 

σκίουρου. Στόχος, μάλιστα, της παρούσας είναι η ενίσχυση και προστασία της ορνιθοπανίδας και η δημιουργία 

τεχνητών φωλιών για τον σκοπό αυτό. Προτείνεται, λοιπόν, η εξέταση τοποθέτησης τεχνητών φωλιών σε κατάλληλα 

σηµεία. Τα περισσότερα είδη που απαντώνται στο δάσος (τσαλαπετεινός, κότσυφας κ.α.) γεννούν σε κοιλότητες και 

είναι εξαρτημένα από αυτές. Ως εκ τούτου, χρειάζονται ώριμα µε κουφάλες δέντρα. Αυτά τα είδη πουλιών μπορούμε 

να τα βοηθήσουμε προσφέροντάς τους τεχνητές φωλιές, δηλαδή ξύλινες κοιλότητες πάνω σε ανώριμα δέντρα. Η 

επέμβαση αυτή έχει νόημα ειδικά σε μέρη του λόφου όπου έχουν πρόσφατα γίνει φυτεύσεις (ή σχεδιάζονται να 

γίνουν). 

2.3.3.2 Πέργκολα 

Ξύλινη πέργκολα εξωτερικών διαστάσεων περίπου 8,00 Χ 6,70μ.τοποθετείται στο ντεκ που δημιουργείται ως 

προέκταση του αναψυκτήριου (Περιοχή 6 - Αναψυκτήριο). Η πέργκολα στηρίζεται σε ξύλινες δοκούς διατομής 

140x140 χιλστ που τοποθετούνται αφού επαληθευτούν οι γενικές διαστάσεις του χώρου. Πακτώνονται είτε στο 

έδαφος, είτε στο πέτρινο τοιχίο μέσω μεταλλικής γαλβανισμένης βάσης 200x200 χιλστ με σύστημα αποστράγγισης. 

Εκατέρωθεν των δοκών διατομής 140x140 χιλστ τοποθετούνται ξύλινοι δοκοί 50x150x κυμαινόμενου μήκους και 

κάθετα πάνω σε αυτούς δοκοί 50x150xκυμαινόμενου μήκους που προεξέχουν από τις κάθετες δοκούς κατά 325χιλστ, 

σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Μελέτης. 

2.3.3.3 Πλατφόρμα υφιστάμενης λίμνης 

Βορειοανατολικά της διαμόρφωσης του λαβυρίνθου, περιμετρικά της υφιστάμενης λίμνης (Περιοχή 8 – Λίμνη με 

υδροχαρή φυτά), και με πλάτος 1,30μ. δημιουργούνται σε δυο κυκλικά τμήματα με μήκος τόξου 16,00μ. πλατφόρμες 

θέασης με ζώνες φύτευσης ανάμεσα τους. Στην άκρη της κάθε πλατφόρμας δημιουργείται ορθογώνιος πρόβολος 

διαστάσεων 2,50 x1,45 μ.. Η πλατφόρμα θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που θα πακτωθεί στην υφιστάμενη 

σκληρή επιφάνεια ανεβάζοντας την κατά 15εκ. από αυτήν και θα διαστρωθεί με συνθετικό ντεκ (βλ. § 2.3.1.4, ενώ 

στην περίμετρο της θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.3.2 

 

2.3.3.4 Γκαζίμπο 

Νοτιοανατολικά της διαμόρφωσης δίπλα στο Λαβύρινθο χωροθετείται μία ξύλινη κατασκευή κιόσκι - gazebo (Περιοχή 

10 - Γκαζίμπο). Έξι ξύλινες κολώνες γκρι χρώματος και κυκλικής διατομής 10εκ, ύψους 2,30μ και πάχους 2,5 χιλστ 

τοποθετούνται περιμετρικά μπετονένιου κυκλικού βάθρου που υψώνεται από το δρόμο κατά 18 εκ. Στο κέντρο του 

κύκλου σε ύψος 3,15μ τοποθετείται μεταλλικό δαχτυλίδι διαμέτρου 40εκ και ύψους 8εκ πάνω στο οποίο πακτώνονται 
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ακτινωτά με τη χρήση μεταλλικών λαμών πάχους 3 χιλστ ζεύγη 6 ξύλινων δοκών (12 συνολικά)  διατομής 9 x 3 εκ και 

μήκους 2,80μ σε κλίση 158ο. Οι δύο ξύλινοι δοκοί που αποτελούν το ζεύγος τοποθετούνται σε απόσταση 10εκ μεταξύ 

τους πάνω στο δαχτυλίδι. Οι ξύλινοι δοκοί στην απόληξή τους βιδώνονται εκατέρωθεν των κυκλικών μεταλλικών 

κολώνων, δύο δοκοί ανά κολώνα, και προεξέχουν από την κολώνα κατά 20εκ. Στις δοκούς βιδώνονται σανίδες 

πλάτους 8 εκ, πάχους 3 εκ και κυμαινόμενου μήκους σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (βλ. Σχέδια DE. 10a και 

10b). 

2.3.4 Αστικός εξοπλισμός 

2.3.4.1 Γραμμικό κάθισμα 

Τα σταθερά γραμμικά καθίσματα (50x200x45εκ.) είναι ιδιοκατασκευή και τοποθετούνται κατά μήκος των επιφανειών 

φύτευσης. Ο σκελετός του καθίσματος αποτελείται από δύο μεταλλικές λάμες Τ 60/60/8 που εδράζονται πάνω σε ένα 

ενιαίο πέδιλο από μπετόν. Πάνω στον σκελετό τοποθετείται ενιαία μεταλλική λάμα πάχους 3 χλστ. στην οποία 

βιδώνονται 8 ξύλινα δοκάρια τροπικής ξυλείας IPE διατομής 50x80 χλστ., σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της 

Μελέτης. 

2.3.4.2 Κυκλικό κάθισμα  

Το κυκλικό κάθισμα που τοποθετείται γύρω από το μεγάλο δένδρο στο βορειοδυτικό τμήμα της παρέμβασης (Περιοχή 

3- Πλάτωμα), αποτελείται από 8 κομμάτια ιδίων χαρακτηριστικών (ύψους 45 εκ.) τα οποίο τοποθετούνται τα ένα δίπλα 

στο άλλο και εδράζονται στο έδαφος. Το κάθε κομμάτι διαθέτει 3 χαλύβδινους παραλληλόγραμμους φορείς διατομής 

30/30χιλστ. και διαστάσεων 417x350 χιλστ. πάνω στους οποίους εδράζονται 2 ακτινοειδείς λάμες πάχους 3χιλστ. 

Πάνω στις λάμες βιδώνονται ξύλινες σανίδες ειδικής διατομής: πάχους 30χιλστ, μήκους 450χιλστ, εσωτερικό πλάτος 

90χιλστ και εξωτερικό πλάτος 110χιλστ, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Μελέτης (βλ. Σχέδια DE. 12a και 

12b). 

 

2.3.4.3 Ειδικές ξύλινες κατασκευές  

Στους χώρους (5), (9) και ανατολικά αυτού τα παιδιά θα συναντούν μικρές «εκπλήξεις». Πρόκειται για διάσπαρτα 

τοποθετημένες ξύλινες κατασκευές που θα αναπαριστούν τα παρακάτω ζώα της άγριας πανίδα ως φίλο και 

απαραίτητο συνοδοιπόρο στην επιβίωση του πλανήτη και όχι ως είδος προς πάσης φύσεως ανθρώπινη 

εκμετάλλευση.  

Α. Ξύλινη κατασκευή - παιχνίδι ενδεικτικού τύπου Baby Elephant, 

της Richter Spielgeräte GmbH 

Το κυρίως σώμα του ελέφαντα θα αποτελείται από έναν κορμό ο 

οποίος θα είναι κεντρικά τοποθετημένος πάνω σε άλλους τέσσερις 

κορμούς (πόδια). Στο ένα άκρο του κορμού του σώματος, και κάθετα 

προς αυτόν, θα είναι τοποθετημένη ξύλινη επιφάνεια που θα 

αναπαριστά τα αυτιά, πάνω στην οποία θα είναι στερεωμένο το κεφάλι 

με την προβοσκίδα. Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα είναι 

κατασκευασμένα από μη εμποτισμένη ξυλεία λάρικας ενώ οι κορμοί θα 

είναι αποφλοιωμένοι και λειασμένοι. Η θεματική επιφάνεια των αυτιών 

θα είναι κατασκευασμένη από αδιαβροχοποιημένο κόντρα πλακέ 

πολλαπλών στρώσεων πάχους 4 cm. Η πριστή ξυλεία θα είναι 

επεξεργασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι 

κατάλληλες διατομές χωρίς πυρήνα, μειώνοντας έτσι την εμφάνιση 

ρωγμών και τις ανεπιθύμητες αλλαγές στο σχήμα. Θα διαθέτει, επίσης, 

ουρά από σχοινί από προλυπροπυλένιο, πάχους 16 mm, που θα είναι 

διαμορφωμένο με τρεις κλώνους στο φυσικό τους χρώμα. Όλα τα 

εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για την πάκτωση/αγκύρωση στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα είτε από εν 

θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά 

στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική 

επίστρωση για την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι 

επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να 

αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όπου είναι απαραίτητο, οι προεξέχουσες κεφαλές των 

μπουλονιών θα καλύπτονται από ροδέλες στεγανοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα, οι οποίες θα διαθέτουν μεγάλη 

επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, θα προστατεύουν από τη διείσδυση νερού και θα εμποδίζουν τη χαλάρωση 

των μπουλονιών. 
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Β. Ξύλινη κατασκευή - παιχνίδι ενδεικτικού τύπου Lion, της Richter 

Spielgeräte GmbH 

Το κυρίως σώμα του λιονταριού θα συντίθεται από ξύλινες δοκούς που θα 

δημιουργούν μία κατακόρυφη επιφάνεια με το κατάλληλο σχήμα και η οποία θα 

είναι κεντρικά τοποθετημένη πάνω σε άλλες τέσσερις δοκούς (πόδια). Κάθετα 

προς την επιφάνεια του σώματος, θα είναι τοποθετημένη ξύλινη επιφάνεια, 

κατάλληλα λαξευμένη ώστε να αναπαριστά τη χαίτη, και πάνω σε αυτή θα είναι 

στερεωμένο το κεφάλι (επίσης λαξευμένο με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά). Όλα 

τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από μη εμποτισμένη 

ξυλεία λάρικας. Η πριστή ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να επιτυγχάνονται οι κατάλληλες διατομές χωρίς πυρήνα, μειώνοντας έτσι την 

εμφάνιση ρωγμών και τις ανεπιθύμητες αλλαγές στο σχήμα. Θα διαθέτει επίσης 

ουρά από σχοινί από προλυπροπυλένιο, πάχους 16 mm, που θα είναι 

διαμορφωμένο με τρεις κλώνους στο φυσικό τους χρώμα. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

πάκτωση/αγκύρωση στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την 

οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων 

για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες 

καιρικές συνθήκες. Όπου είναι απαραίτητο, οι προεξέχουσες κεφαλές των μπουλονιών θα καλύπτονται από ροδέλες 

στεγανοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα, οι οποίες θα διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, 

θα προστατεύουν από τη διείσδυση νερού και θα εμποδίζουν τη χαλάρωση των μπουλονιών. 

Γ. Ξύλινη κατασκευή-παιχνίδι ενδεικτικού τύπου Rhinoceros,  της 

Richter Spielgeräte GmbH 

Το κυρίως σώμα και το κεφάλι του ρινόκερου θα συντίθεται από ξύλινες 

δοκούς που θα δημιουργούν μία κατακόρυφη επιφάνεια με το κατάλληλο 

σχήμα και η οποία θα είναι κεντρικά τοποθετημένη πάνω σε άλλες τέσσερις 

δοκούς (πόδια). Πάνω στο κεφάλι θα τοποθετημένα τα κέρατα και τα  αυτιά. 

Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από μη 

εμποτισμένη ξυλεία λάρικας. Η πριστή ξυλεία θα είναι επεξεργασμένη κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι κατάλληλες διατομές χωρίς πυρήνα, 

μειώνοντας έτσι την εμφάνιση ρωγμών και τις ανεπιθύμητες αλλαγές στο 

σχήμα. Θα διαθέτει επίσης ουρά από σχοινί από προλυπροπυλένιο, πάχους 

16 mm, που θα είναι διαμορφωμένο με τρεις κλώνους στο φυσικό τους 

χρώμα. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

πάκτωση/αγκύρωση στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα είτε από εν θερμώ 

γαλβανισμένο χάλυβα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα 

είναι κατασκευασμένα είτε από ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για 

την προστασία από την οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την 

παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη 

διάβρωση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Όπου είναι απαραίτητο, οι προεξέχουσες κεφαλές των μπουλονιών θα 

καλύπτονται από ροδέλες στεγανοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα, οι οποίες θα διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια για την 

κατανομή των τάσεων, θα προστατεύουν από τη διείσδυση νερού και θα εμποδίζουν τη χαλάρωση των μπουλονιών. 

 

Δ. Ξύλινη κατασκευή - παιχνίδι ενδεικτικού τύπου Snail,  της Richter 

Spielgeräte GmbH 

Το σαλιγκάρι θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από μη εμποτισμένη 

ξυλεία λάρικας. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα προέρχονται από 

αποφλοιωμένο κορμό, με ειδική κατεργασία αποφλοίωσης όπου θα έχει 

αφαιρεθεί ο φλοιός, το κάμβιο και το σομφό ξύλο, ώστε να διατηρείται το 

φυσικό σχήμα, η ανομοιογένεια της ξυλείας και η ακανόνιστη δομή της. 

Στην ξυλεία θα έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες τομές ώστε να 

εξισορροπούνται οι εσωτερικές τάσεις και να ελαχιστοποιείται η 

δημιουργία φυσικών ρωγμών που δημιουργούνται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Η αλυσίδα που θα είναι προσαρτημένη στο κυρίως σώμα 

του σαλιγκαριού και θα λειτουργεί ως χειρολαβή, θα είναι 

κατασκευασμένη από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα πληροί τις 
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προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων κατασκευής. Η συγκόλληση θα έχει πραγματοποιηθεί πριν από τον 

γαλβανισμό. Θα είναι αλυσίδα βραχείας σύνδεσης, χωρίς οπές στα σημεία σύνδεσης και θα παρέχεται η δυνατότητα 

επί τόπου αντικατάστασης ή μείωσης του μήκους. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

πάκτωση/αγκύρωση στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένα είτε από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι βίδες (κοχλίες) και τα επιμέρους συνδετικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα είτε από χάλυβα εν θερμώ γαλβανισμένο με ειδική επίστρωση για την προστασία από την 

οξείδωση. Οι διαστάσεις και οι διατομές των χαλύβδινων στοιχείων θα είναι επαρκείς για την παραλαβή των φορτίων 

για τα οποία έχουν μελετηθεί, με ικανό συντελεστή ασφαλείας ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και στις ακραίες 

καιρικές συνθήκες. Όπου είναι απαραίτητο, οι προεξέχουσες κεφαλές των μπουλονιών θα καλύπτονται από ροδέλες 

στεγανοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα, οι οποίες θα διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια για την κατανομή των τάσεων, 

θα προστατεύουν από τη διείσδυση νερού και θα εμποδίζουν τη χαλάρωση των μπουλονιών. 

 

2.3.4.4 Κάδοι απορριμμάτων 

Διάσπαρτα σε όλο τον Λόφο του Προφήτη Ηλία, αλλά με έμφαση στους χώρους στάσης – θέασης και υψηλής 

συγκέντρωσης των χρηστών του άλσους (π.χ. Χώρος Ενδημικής Χλωρίδας) προβλέπεται η τοποθέτηση κάδων 

απορριμμάτων. 

 

 

2.4 Φυτεύσεις  

2.4.1 Αρχές σχεδιασμού3 
Στην περιοχή διατηρούνται οι ζώνες φύτευσης και ενισχύονται επιπλέον με τις παρακάτω κατηγορίες: 

Προστιθέμενες Διαπλάσεις με χλωριδική σύνθεση: 

 Βοτανικός κήπος: Θάμνοι με θεραπευτικές ιδιότητες 

 

Με στόχο τόσο την ενημέρωση, την εκπαίδευση αλλά και την πρακτική άσκηση πάνω στις καλλιέργειες ειδών με 

θεραπευτικές-φαρμακευτικές ιδιότητες δημιουργήθηκε ο βοτανικός κήπος. Τα παρτέρια με τα βότανα εναλλάσσονται 

με παρτέρια ανθοφόρων και αρωματικών θάμνων διατηρώντας την καλλωπιστική εικόνα του χώρου ακόμα και τις 

περιόδους που τα μεσογειακά φαρμακευτικά είδη έχουν υποβαθμισμένη εικόνα. Στις καλλιέργειες θα τοποθετηθεί 

ειδική σήμανση όπου θα αναγράφεται η κοινή αλλά και η επιστημονική ονομασία του κάθε είδους. 

Ενδεικτικά είδη: Melissa officinalis_Μελισσόχορτο, Mentha Pulegium_ Φλισκούνι, Mentha viridis_ Μέντα,  
Origanum dictamnus_ Δίκταμο, Origanum vulgare_ Ρίγανη, Origanum vulgare subsp. Hirtum_ Ρίγανη άγρια 

 

 Υδρόβια φυτά 

                                                      
3
 Βλ. 1.7.1 
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Για την τόνωση της δυναμικής του υγρού στοιχείου της περιοχής, με ποικίλο και διαρκές αισθητικό αποτέλεσμα 

υδρόβιας ζωής, επιλέχθηκε μια συμπληρωματική παλέτα υδροχαρών ειδών.  

Ενδεικτικά είδη: Iris germanica_ Ίριδα, Hemerocallis sp._Ημεροκάλλις κίτρινη, Equisetum hyemale_ Εκουισέτουμ, 

Imperata cylindrica 'red baron'_ Ιμπεράτα 

Οι διαπλάσεις πλαισιώνονται από εμβληματικά Cypressus sempervirens_ Κυπαρίσσια και Quercus ilex _Αριές, 

δένδρα συνώνυμα του Μεσογειακού τοπίου.  

2.4.2 Αποξηλώσεις προετοιμασίας χώρων φύτευσης4 
Βάσει της νέας σχεδιαστικής πρότασης στους υπόροφους των δένδρων και ειδικά στα σημεία των νέων φυτεύσεων, 

θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν νεκροί θάμνοι και η τυχόν ανεπιθύμητη βλάστηση όπως ζιζάνια. Στις περιοχές (2) 

Σημείο Συνάντησης, (3) & (4) Πλάτωμα, (7) Προτεινόμενη θέση Πυροφυλακίου & (9) Λαβύρινθος στόχος της Μελέτης 

είναι η διατήρηση του φυσικού γρασιδιού που θα πλαισιώσει τις προτεινόμενες λειτουργίες. 

2.4.3 Φυτικό υλικό5 
 

2.4.3.1 Δένδρα 

 

 

Τα Δένδρα θα φυτευτούν στις ακριβείς θέσεις και αποστάσεις. Κατά τη φύτευση, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα 
μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,50 x 0,50m, ανάλογα με τον όγκο γλάστρας (lt) του, και θα προσδεθεί με δύο 
πασσάλους. Θα ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του 
και ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά 
για να έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 
διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. 
 

2.4.3.2 Θάμνοι –Ζώνες φύτευσης 

 

                                                      
4
 Βλ. 1.7.2 

5
 Βλ. 1.7.3 

Συντομογραφία ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

Περίμετρος 

κορμού (cm)

CYP SEM Cypressus sempervirens Κυπαρίσσι as drawing 70 3,50-4,00

GIN BIL Ginkgo Biloba Γκίγκο as drawing 70 3,00-3,50 16/18

MAG SOU Magnolia soulangeana Μανώλια as drawing 70 3,00-3,50 16/18

PRU DUL Prunus dulcis Αμυγδαλιά as drawing 90 2,00-2,50 14/16

PYR COM Pyrus communis Αχλαδιά as drawing 90 2,00-2,50 14/16

QUE ILE Quercus ilex Αριά as drawing 70 3,00-3,50 16/18

TIL TOM Tilia tomentosa Φλαμουριά as drawing 70 3,00-3,50 16/18

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

Δένδρα: Σημειακές φυτεύσεις ή συστάδες
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Κατά τη φύτευση των θάμνων, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. και σε 
τέτοια στάθμη ή επίπεδο, ώστε μετά την καθίζηση να έχει την ίδια σχέση με τη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους. 
Θα ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του και ο 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά για να 
έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 
διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν.  
 
Μονοκαλλιέργειες θάμνων σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με καλλωπιστικά αγρωστώδη 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 2,5φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 
Βοτανικός κήπος: Θάμνοι με θεραπευτικές ιδιότητες 

Κατά τη φύτευση, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. και σε τέτοια 
στάθμη ή επίπεδο, ώστε μετά την καθίζηση να έχει την ίδια σχέση με τη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους. Θα 
ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του και ο 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά για να 
έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 
διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν.  

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 4φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 10 4 5 0,30-0,40

ARB UNE Arbutus unedo Κουμαριά 6 2 7/9 0,60-0,70

ELE EBI Eleagnus x ebingeii Ελαίαγνος 6 2 7/9 0,60-0,70

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 12 3 7/9 0,40-0,50

OLE OLE Olea oleaster Αγριελιά 6 2 7/9 0,60-0,70

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PHI ANG Phillyrea angustifolia Φιλυρέα 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE COC Quercus coccifera Πουρνάρι 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE ILE Quercus ilex Αριά 6 2 7/9 0,60-0,70

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 14 4 5 0,30-0,40

TEU FRU Teucrium fruticans Τεύκριο 6 2 7/9 0,60-0,70

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 12 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ALT OFF Althaea officinalis Αλθαία 2 3 3 0,20-0,30

LAV ANG Lavandula angustifolia Λεβάντα 2 3 3 0,20-0,30

LAV DEN Lavandula dentata Λεβάντα οδοντωτή 2 3 3 0,20-0,30

LIP CIT Lippia citriodora Λουίζα 2 2 3 0,30-0,40

MAT REC Matricaria recutita Χαμομήλι 5 4 3 0,15

MEL OFF Melissa officinalis Μελισσόχορτο 5 4 3 0,20-0,30

MEN PUL Mentha Pulegium Φλισκούνι 5 4 3 0,20-0,30

MEN VIR Mentha viridis Μέντα 5 4 3 0,20-0,30

ORI DIC Origanum dictamnus Δίκταμο 5 4 3 0,15

ORI VUL Origanum vulgare Ρίγανη 5 4 3 0,20-0,30

ORI HIR Origanum vulgare subsp. hirtum Ρίγανη άγρια 5 4 3 0,20-0,30

PIM ANI Pimpinella anisum Γλυκάνισο 5 4 3 0,20-0,30

ROS CAR Rosa carniva Άγριο τριαντάφυλλο 2 3 3 0,20-0,30

ROS OFF Rosmarinus Officinalis Δενδρολίβανο 2 3 3 0,20-0,30

SAL FRU Salvia fruticosa Φασκόμηλο 3 3 3 0,20-0,30

SID PER Sideritis Perfoliata Μπιτούνι 5 4 3 0,20-0,30

SID RAE Sideritis raeseri Άγριο τσάι του βουνού 5 4 3 0,20-0,30

SID SCA Sideritis scardica Τσάι του βουνού 5 4 3 0,20-0,30

TAR OFF Taraxacum officinale Πικραλίδα 5 4 3 0,20-0,30

THY SIB Thymus sibthorpii Άγριο θυμάρι 5 4 3 0,20-0,30

THY VUL Thymus vulgaris Θυμάρι 5 4 3 0,20-0,30

VAL OFF Valeriana officinalis Βαλεριάνα 5 4 3 0,20-0,30

ΟRI MAJ Οriganum majorana Ματζουράνα 5 4 3 0,20-0,30

ΟRI COM Οriganum vulgare compactum Ρίγανη έρπουσα 5 4 3 0,15
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Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 

Συστάδες καλλωπιστικών σκιόφυτων 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3,5φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 
Υδρόβια φυτά 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 4,5φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 
Συστάδες θάμνων μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ART POW Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

FEL AME Felicia amelloides Φελίτσια 6 3 3 0,20-0,30

GAU LIN Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 10 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

LAV ANG Lavandula angustifolia Λεβάντα 6 3 3 0,20-0,30

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 6 3 7/9 0,40-0,50

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 10 4 3 0,30-0,40

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAL JAM Salvia jamensis "Hot lips" Σάλβια κόκκινη 6 3 3 0,30-0,40

SAL MYS Salvia Mystic Spires Σάλβια μωβ 6 3 3 0,30-0,40

SAL PEN Salvia 'Penny's Smile' Σάλβια ροζ 6 3 3 0,30-0,40

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 10 4 5 0,30-0,40

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 6 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ACA MOL Acanthus mollis Άκανθος 8 3 7/9 0,40-0,50

ACO GRA Acorus gramineus ogon Άκορους 8 4 3 0,20-0,30

ASP ELA Aspidistra elatior 'Milky Way' Ασπιδίστρα 6 2 7/9 0,40-0,50

CAR OSH Carex oshimensis 'Evergold' Κάρεξ δίχρωμο 8 4 5 0,30-0,40

CON MAU Convolvulus mauritanicus Κονβόλβουλους μαυριτάνικους 10 5 3 0,15

DUC IND Duchesnea indica Αγριοφράουλα 8 5 3 0,15

FAR JAP Farfugium japonicum Φαρφούγκιουμ 8 3 7/9 0,40-0,50

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 8 3 3 0,30-0,40

NEP EXA Nephrolepis exaltata Φτέρη 11 3 3 0,30-0,40

OPH JAP Ophiopogon japonicus Οφιοπώγων 11 6 3 0,15

PIT TOB Pittosporum tobira nana Αγγελική νάνα 8 3 7/9 0,20-0,30

RUS ACU Ruscus aculeatus Ρούσκους 6 2 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

IRI GER Iris germanica Ίριδα 15 5 5 0,30-0,40

HEM SP. Hemerocallis sp. Ημεροκάλλις κίτρινη 15 5 5 0,30-0,40

EQU HYE Equisetum hyemale Εκουισέτουμ 15 5 5 0,30-0,40

IMP BAR Imperata cylindrica 'red baron' Ιμπεράτα 15 5 5 0,30-0,40

JUN SPI Juncus effesus spiralis Γιούνκο 12 3 5 0,30-0,40

NYM DOB Nymphaea 'Barbara Dobbins' Νούφαρο 15 5 3 0,15

ACO CAL Acorus calamus Άκορους 13 4 3 0,20-0,30
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Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 4φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 
σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  
 
 

2.4.4 Προδιαγραφές υλικών μαλακών επιφανειών 

2.4.4.1 Κηπευτικό μίγμα 

Για τη διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των περιοχών φύτευσης, θα χρησιμοποιηθεί επιφανειακό κηπευτικό χώμα 

εμπλουτισμένο με εδαφοβελτιωτικά, το οποίο θα διαστρωθεί σε βάθος τουλάχιστον 15cm κάτω από την τελική στάθμη 

του εδάφους για τους θάμνους, τα καλλωπιστικά αγρωστώδη και τα αναρριχώμενα ενώ για τα δένδρα σε βάθος 50cm. 

Το κηπευτικό χώμα που θα συμπληρωθεί θα πρέπει να προέρχεται από επιφανειακές εκσκαφές μικρότερες των 

50cm, να είναι απαλλαγμένο από μπάζα και διάφορες άλλες προσμίξεις και να είναι χαλαρής δομής, με σύσταση 

αμμοπηλώδη ή αμμο- αργιλώδη. Θα πρέπει να έχει επίσης άριστες φυσικοχημικές ιδιότητες, συσσωματώδη υφή, καλή 

υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και τέλος να είναι απαλλαγμένο από αυξημένες ποσότητες αλάτων και ξένων 

υλών. Ειδικότερα, η περιεκτικότητα του χώματος θα πρέπει να είναι 20-30% άργιλος, 50-70% άμμος και το pH του 

από 6-6,5 έως 7 (ουδέτερο) και βιολογικά ενεργό. Ηλεκτρική αγωγιμότητα πάστας <0,9dS/m, ανταλλάξιμο νάτριο 

<0,2meq/100g ξηρού εδάφους και οργανική ουσία από 3% έως 5% κ.β., κοσκινισμένο, καθαρό από άλατα, πέτρες, 

ρίζες, ζιζάνια και γενικά ξένες βλαβερές ύλες. Η βελτίωση του κηπευτικού χώματος θα πραγματοποιηθεί με ανάμιξη 

του με πρόσμικτα (εδαφοβελτιωτικά) υλικά, όπως ποταμίσια άμμο, ελαφρόπετρα και οργανικό κομπόστ στις 

κατάλληλες αναλογίες. Το τελικό μίγμα για την επιχωμάτωση θα περιέχει κηπευτικό χώμα, κομπόστ πλούσιο σε 

οργανική ουσία με υψηλό χουμικό περιεχόμενο, προερχόμενης από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών 

υπολειμμάτων, άμμο και ελαφρόπετρα σε αναλογία 5:3:1:1 αντίστοιχα. Τα πρόσμικτα αυτά υλικά είναι ουδέτερα 

αδρανή όσον αφορά στην άμμο και την ελαφρόπετρα και όσον αφορά στο κομπόστ φυτικά υποστρώματα 

προερχόμενα από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων με αρκετή οργανική ουσία ώστε να 

βελτιωθεί η δομή και η σύσταση του εδάφους. 

 

2.4.4.2 Πάσσαλοι στήριξης και πρόσδεσης δέντρων 

Οι πάσσαλοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δένδρων θα είναι δύο για κάθε δένδρο περιμετρικά του κορ-

μού και σε απόσταση 10cm. θα πρέπει να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί, υγιείς, πελεκητοί, από ξύλο καστανιάς, με 

ύψος 2.5m και διάμετρο 12-15 cm. Το ένα άκρο του πασσάλου θα πρέπει να είναι οξύληκτο και εμποτισμένο με πίσσα 

σε ύψος 80cm. Η πρόσδεση γίνεται με ελαστικό σύνδεσμο τύπου αγκράφας για να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές μεταξύ 

στηρίγματος και κορμού. 0 ελαστικός αυτός σύνδεσμος είναι πλάτους 2,5cm και με διαστάσεις τέτοιες, ώστε να 

επιτρέπεται στον κορμό του δέντρου να αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές. 

 

2.4.5 Συντήρηση και υδατικές ανάγκες φυτικού υλικού 
Οι υδατικές ανάγκες των φυτών για την κρίσιμη θερμή και ξερή περίοδο είναι οι εξής: 

(α) θάμνοι: 2lit / ημέρα / φυτό 

(β) Δένδρα: 2lit / ημέρα / φυτό 

Για «εύρος άρδευσης» μια φορά ανά 5 ημέρες τη θερμή και ξερή περίοδο, η απαιτούμενη σε κάθε άρδευση ποσότητα 

νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 8 4 5 0,30-0,40

ART CAS Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

ERI KAR Erigeron karvinsk ianus Ερίγκερον 10 5 3 0,15

GAU WHI Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 8 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 6 3 3 0,30-0,40

PEN SET Penissetum setaceum Πενισέτουμ 6 3 5 0,40-0,50

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 8 4 3 0,30-0,40

ROS PRO Rosmarinus off. prostatus Δενδρολίβανο έρπον 6 3 3 0,20-0,30

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAN CHA Santolina chamaecyparissus Λεβαντίνη 10 5 3 0,20-0,30

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 8 4 5 0,30-0,40

ORI VUL Origanum vulgare Ρίγανη 6 4 3 0,20-0,30

THY VUL Thymus vulgaris Θυμάρι 6 4 3 0,20-0,30
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(α) θάμνοι: 2lit X 5 φορές = 10lit / άρδευση / φυτό 

(β) Δένδρα μεγάλα και πολύ μεγάλα: 8lit X 5 φορές = 40lit / άρδευση / φυτό 

Για «εύρος άρδευσης» μια φορά ανά 5 ημέρες τη θερμή και ξερή περίοδο, η απαιτούμενη σε κάθε άρδευση ποσότητα 

νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 

(α) θάμνοι: 2lit X 5 φορές = 10lit / άρδευση / φυτό 

(β) Δένδρα μεγάλα και πολύ μεγάλα: 8lit X 5 φορές = 40lit / άρδευση / φυτό 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλες τις φυτευτικές επιφάνειες. Ο ετήσιος αριθμός αρδεύσεων εξαρτάται από τις γενι-

κότερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Προβλέπονται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για τους μήνες 

Μάιο - Σεπτέμβριο και τους υπόλοιπους μήνες από 2 φορές το μήνα, στο σύνολο 34 επαναλήψεις άρδευσης ετησίως 

με την ανάλογη κατά περίπτωση ποσότητα ανά φυτό για την κάθε άρδευση. Η ποσότητα του νερού είναι 

υπολογισμένη για επιφανειακή άρδευση και μπορεί να μειωθεί κατόπιν πειραματισμού, με παρακολούθηση της 

κατάστασης των φυτών και έγκριση του. Η διαδικασία συντήρησης του φυτικού υλικού εξασφαλίζει το προσδοκώμενο 

αισθητικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου και συμβάλει στη βιωσιμότητα της φυτοτεχνικής πρότασης. Εργασίες όπως 

το βοτάνισμα, το κλάδεμα, η λίπανση και η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργείας του αυτόματου ποτίσματος 

συντελούν στη σωστή «λειτουργία» του φυτεύσεων. Ειδικότερα στη ζώνη φύτευσης «Μονοκαλλιέργειες θάμνων 

σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με καλλωπιστικά αγρωστώδη» θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διατήρηση του 

σφαιρικού σχήματος των προτεινόμενων ειδών και το ύψος να μη ξεπερνά τα 0,50-0,70cm. Για τη ζώνη φύτευσης 

«Βοτανικός κήπος: Θάμνοι με θεραπευτικές ιδιότητες» θα πρέπει να παρακολουθείται η ανάπτυξη των ειδών ώστε 

είδη να μην επισκιάζουν φυτεύσεις και υποβαθμίζεται η συνολική εικόνα της περιοχής. Οι μικροί μεσογειακοί θάμνοι 

των ζωνών φύτευσης «Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους» και «Συστάδες 

θάμνων μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη» θα πρέπει να 

παραμένουν διαρκώς ελαφρώς κλαδεμένοι εκτός από την περίοδο ανθοφορίας τους που ανάλογα με το είδος του 

φυτού κυμαίνεται από τις αρχές της άνοιξης μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Τα καλλωπιστικά αγρωστώδη που 

βρίσκονται στις ζώνες των μιγμάτων, ανάλογα το είδος «ξυρίζονται» τον Φεβρουάριο, προκειμένου να δώσουν νέα 

φρέσκια βλάστηση την επερχόμενη άνοιξη. 

 

 

  



27 
 

3 Επανάχρηση κύριων κτιριακών υποδομών 
 

3.1 Αρχές Σχεδιασμού 
 

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην αλλαγή χρήσης δύο υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, οι οποίες μετατρέπονται η μεν 

πρώτη σε ένα νέο κέντρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης και η δεύτερη σε δασικό τουριστικό 

περίπτερο που μπορεί να λειτουργεί ως χώρος ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας. Η μελέτη προβλέπει ένα σύνολο 

τεχνικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων το οποίο στηρίζεται στις πιο κάτω αρχές σχεδιασμού: 

 Προσβασιμότητα: Βασική πλευρά των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων είναι η δημιουργία χώρων 

προσβάσιμων από όλες και όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Στους κύριους και 

βοηθητικούς χώρους των κτιρίων διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση. Ειδικότερα ακολουθούνται οι 

προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου για την Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές σύμφωνα με τους νόμους 

Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες” και Ν. 4067/2012 

ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ. Βάσει αυτών θα πρέπει να διασφαλίζονται: πρόβλεψη 

οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, προσβασιμότητα 

εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος 

διαδρόμων κ.λπ.), πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο 

κ.λπ.), πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής, πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου, 

πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, 

ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.), πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες 

οθόνες πληροφοριών κ.λπ.). 

 Λειτουργική οργάνωση: Η αρχιτεκτονική επίλυση του κτιριολογικού προγράμματος είχε ως κεντρική 

επιδίωξη τη δημιουργία χώρων με λειτουργική αυτοτέλεια σε ένα πλαίσιο ρέοντος - συνεχούς χώρου. ΟΙ 

διακριτοί χώροι αρθρώνονται μεταξύ τους ακολουθώντας μια αρχιτεκτονική της συνέχειας, υπογραμμίζοντας 

την αίσθηση ενός χώρου στον οποίο ο επισκέπτης ακολουθεί μια διαδρομή περιήγησης. Κινείται 

αντιλαμβανόμενος την ενότητα μεταξύ των χώρων και ταυτοχρόνως τις διαφορετικές ποιότητες μεταξύ τους, 

μέσα από την αλλαγή του φωτός, του μεγέθους και τη λειτουργικής διαμόρφωσης.  

 Αισθητική αναβάθμιση: Η λειτουργική οργάνωση συνδυάζεται με την αισθητική αναβάθμιση του χώρου. 

Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση ενός αρχιτεκτονικού λεξιλογίου με σαφή χαρακτήρα και στόχευση 

στην εναρμόνιση των κτιριακών κατασκευών με το περιβάλλον τους και την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών τους 

στοιχείων. Το χρώμα, η υφή των υλικών και το φως συνδυάζονται σε μια παλέτα φυσικών χρωμάτων και 

στοιχείων, η οποία χαρακτηρίζεται από αισθητική ενότητα, απλότητα και αντιληπτική ευκρίνεια. Στόχος είναι η 

υπογράμμιση της αίσθησης ενός χώρου που βρίσκεται σε κίνηση και υποδέχεται τα θέματα που εκτίθενται ή 

παρουσιάζονται εντός αυτού.  

 Φιλική προς το περιβάλλον αρχιτεκτονική: Η φιλοσοφία υποστηρίζεται καταρχάς με τη χρήση κατάλληλων 

υλικών - χαμηλών επιπτώσεων στο περιβάλλον στην υλοποίηση του έργου. Τέτοια είναι τα προτεινόμενα 

υλικά που προέρχονται απευθείας από τη φύση ή προκύπτουν µε απλές και σύντομες αλυσίδες παραγωγής 

(π.χ. προϊόντα φυσικού ξύλου). Μια δεύτερη σημαντική παράμετρος είναι η εντοπιότητα των υλικών ως 

παράγοντα που µμειώνει την ενέργεια μεταφοράς. Επιπλέον, ο σχεδιασμός προβλέπει κατασκευή και υλικά 

που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου (π.χ. θερμομονωτικά υλικά και 

ορθή εφαρμογή των θερμομονωτικών κατασκευαστικών λύσεων και αλλαγή κουφωμάτων). Οι κατασκευές 

απαιτούν μικρή συχνότητα συντήρησης ή επιδιόρθωσης και προσφέρουν τη δυνατότητα εύκολων, µη 

καταστροφικών επεμβάσεων αντικατάστασης ή τμηματικής ανανέωσης. Προτείνεται, επίσης, η προσθήκη 

κατάλληλου αστικού εξοπλισμού, όπως οι κάδοι ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών 

(χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, οργανικά απόβλητα).  

 

3.2  Περιγραφή Παρεμβάσεων στα Κτίρια 

3.2.1  Νέο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης 
Στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης βρίσκεται η κυκλικής - σε κάτοψη - μορφής αίθουσα προβολών και 

συζήτησης. Γύρω από αυτήν αρθρώνονται οι υπόλοιποι αναγκαίοι λειτουργικά χώροι:  

α) Υποδοχής, β) Πωλητηρίου, γ) Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου, δ) Καθιστικού, ε) Εκθέσεων και στ) W.C. (βλ. Σχέδιο 

Α.5). 
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Για το κέλυφος του κτιρίου, εμβαδού 153,77μ
2
,
 
προβλέπονται εργασίες επισκευής και συντήρησης της ξύλινης 

κατασκευής και επαναφορά του ξύλου στο φυσικό του χρώμα. Εσωτερικά θα εφαρμοστεί υγρομόνωση και 

θερμομόνωση, με τοποθέτηση συστήματος ανθυγρών γυψοσανίδων και πετροβάμβακα σε μεταλλικό σκελετό. Για τις 

εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου επίσης προτείνονται συστήματα ξηρής δόμησης.  

Στον εσωτερικό χώρο διαφοροποιούνται οι στάθμες των υφιστάμενων δαπέδων (ανεβαίνουν σε σχέση με το 

υπάρχον). Στον χώρο της κύριας εισόδου η στάθμη ανεβαίνει ώστε να είναι συνεπίπεδη με τον εξωτερικό χώρο, ενώ η 

έξοδος προς τον στεγασμένο διάδρομο βρίσκεται 50 cm χαμηλότερα σε σχέση με την κύρια είσοδο. Στον χώρο της 

κεντρικής αίθουσας δίδεται ήπια κλίση, και σε όλους τους χώρους του κτιρίου διασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ 

μέσω ραμπών και αναβατορίων. Εντός του στεγασμένου διαδρόμου προτείνεται να διαμορφωθεί χώρος εκθέσεων, και 

επίσης κατασκευάζονται με νέα χάραξη οι ράμπες κατάβασης. Στους χώρους των WC επίσης προβλέπεται WC AμεA.    

Η λειτουργική διαφοροποίηση των χώρων υπογραμμίζεται με τη χρήση διαφορετικών τύπων δαπεδόστρωσης (βλέπε 

και ενδεικτικές λεπτομέρειες). Προβλέπονται τρεις τύποι: 1) ξύλινου πατώματος με σανίδες δρυός 2) υπερυψωμένου 

δαπέδου μοκέτας στην κεντρική αίθουσα και 3) κεραμικών πλακιδίων στα WC. 

Για τη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και των επιπλώσεων χρησιμοποιούνται οι αποχρώσεις του φυσικού 

ξύλου, του λευκού και παλ πράσινου χρώματος. Από το νότο υπάρχει ράμπα που οδηγεί στο κέντρο με εμβαδόν 

110,19μ
2
. 

 

3.2.2 Δασικό Τουριστικό Περίπτερο 
 

Στο υφιστάμενο κτίριο, που αποτελούσε το πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα συνεχίσει να λειτουργεί 

το Δασικό Τουριστικό Περίπτερο ως Χώρος Ανάδειξης της Τοπικής Γαστρονομίας και Προώθησης των Τοπικών 

Προϊόντων. 

Το υφιστάμενο κτίριο βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ αποτελεί μια κατασκευή με αρχιτεκτονική ποιότητα. 

Ως εκ τούτου, προτείνονται μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης. Ορισμένες παρεμβάσεις 

λειτουργικής διαρρύθμισης προτείνονται επίσης, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το εξωτερικό κέλυφος.   

Η νέα διαμόρφωση του χώρου προβλέπει την ύπαρξη α) χώρου γευσιγνωσίας, β) χώρου έκθεσης, γ) κουζίνας και δ) 

W.C. (βλ. Σχέδιο Α.4). 

Με την καθαίρεση των τοιχοποιιών που διαμόρφωναν τους γραφειακούς χώρους δημιουργείται ένα μεγάλος ενιαίος 

χώρος που εκτείνεται στα δεξιά της κύριας εισόδου του κτιρίου. Ο χώρος αυτός προτείνεται να λειτουργήσει ως χώρος 

γευσιγνωσίας. Κεντροβαρική σημασία στη σύνθεση του χώρου γευσιγνωσίας κατέχει η μεγάλη ορθογώνιας κάτοψης 

τράπεζα - δοκιμαστήριο προϊόντων. Ένας περιμετρικός πάγκος διαμορφώνεται γύρω από τον εσωτερικό χώρο 

φύτευσης και μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο δείπνο πολλών ατόμων ή μικρές παρέες καθήμενων ως μπάρα. 

Για την υποστήριξή του και την παρασκευή τοπικών εδεσμάτων ο χώρος που φιλοξενούσε στο παρελθόν την αίθουσα 

φυσικών επιστημών μετατρέπεται σε κουζίνα - παρασκευαστήριο. Δύο ανοίγματα στην ενδιάμεση τοιχοποιία συνδέουν 

τον χώρο της κουζίνας με τον χώρο γευσιγνωσίας.  

Ο χώρος της έκθεσης των προϊόντων εκτείνεται σε 2 επίπεδα και προτείνεται οι οργάνωσή τους σε διακριτούς τομείς 

ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται και απεικονίζονται και στο σχέδιο τα εξής: α) 

Λουκάνικα και Γαλακτοκομικά, β) Κάβα - Τσίπουρο - Κρασί, γ) Ζυμαρικά και Τουρσιά, δ) Βότανα - Μέλια και Γλυκά. Ο 

χώρος μπορεί να διακοσμηθεί με τοπικά υφαντά, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αποχρώσεις επιπλέον της πέτρας, 

του λευκού και του γκρίζου σε κεραμιδί και πράσινο χρώμα.  

Στους χώρους των WC τροποποιείται η διάταξη και κατασκευάζεται WC AμεA επίσης προβλέπεται ράμπα ΑμεΑ για τη 

σύνδεση του χώρου γευσιγνωσίας με τον χώρο της έκθεσης.  

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δασικού Τουριστικού Περίπτερου δημιουργείται θεματικός κήπος με εδώδιμα και 

λαχανευόμενα φυτά, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής και βιωματικής σχεδιαστικής προσέγγισης. Τα εποχιακά 

λαχανικά, τα βρώσιμα άνθη και οι μαλακοί καρποί που θα καλλιεργούνται θα αποτελούν πρώτες ύλες για το 

εστιατόριο και θα καταλαμβάνουν γυμνές μέχρι σήμερα επιφάνειες. 

 

3.3 Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών και υλικών στα κτίρια (δαπέδων και 

τοίχων) 
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Για όλες τις εργασίες ισχύουν οι γενικότεροι κα σχετικοί όροι και παρατηρήσεις του ΑΤΟΕ και οι οδηγίες που 

ακολουθούν. 

 

3.3.1 Δάπεδα 
 

Γενικές Οδηγίες  

Θα παραδοθούν στον κύριο του έργου ως ανταλλακτικά σε σφραγισμένες συσκευασίες 20 m² από κάθε υλικό 

τελειωμάτων δαπέδων. 

Όλες οι διαδοχικές εργασίες για την κατασκευή των δαπέδων θα εκτελούνται ολοκληρωμένα και κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε το τελείωμα κάθε στρώσης να είναι κατάλληλο να δεχθεί την επόμενη στρώση όπως προβλέπεται στην μελέτη. 

Οι στάθμες, τα πάχη, η επιπεδότητα, η τραχύτητα, οι κλίσεις και η οριζοντιότητα της άνω επιφάνειας κάθε στρώσης, ο 

βαθμός συνάφειας των στρώσεων μεταξύ τους και τα άλλα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα να δεχθούν την 

επόμενη στρώση ή το επιφανειακό τελείωμα σύμφωνα με την μελέτη. 

Η στατική επάρκεια και η φέρουσα ικανότητα των κατασκευών θα προκύπτει από τους απαραίτητους υπολογισμούς. 

Η θερμομονωτική ικανότητα και τυχόν συμπύκνωση των υδρατμών στην επιθυμητή στρώση των συνολικών 

κατασκευών θα προκύπτει από τους απαραίτητους υπολογισμούς. Φράγμα υδρατμών από κατάλληλη στεγανωτική 

μεμβράνη θα τοποθετείται όπου απαιτείται. 

Η στεγανότητα των κατασκευών θα είναι εξασφαλισμένη από συνεχή έλεγχο της ποιότητας των κολλήσεων, της 

ακεραιότητας των στεγανωτικών φύλλων και της επιμελημένης και σωστής διαμόρφωσης των λεπτομερειών. 

Μονωτικά στρώματα, στεγανοποιητικές μεμβράνες ή φύλλα διαχωρισμού των στρώσεων θα είναι συνεχή και στις 

συναντήσεις με κατακόρυφα στοιχεία θα γυρίζουν προς τα πάνω τουλάχιστον όσο το ύιμος των σοβατεπιών με 

σύγχρονη εξασφάλιση της απόληξης από στεγανωτικής πλευράς. 

Τα δάπεδα θα είναι ενιαία, απολήξεις, τυχόν συμπληρώματα και σοβατεπιά θα είναι από υλικά της ίδιας ποιότητας και 

το τελείωμα εξίσου επιμελημένο με την υπόλοιπη εργασία. 

Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και οι αλλαγές υλικών θα γίνονται με την παρεμβολή κατάλληλων για 

κάθε περίπτωση διαχωριστικών φύλλων ή αρμολογήσεων ανάλογα του χώρου και των αρμολογούμενων υλικών. 

Πλαίσια θυρίδων επίσκεψης, στόμια, ηλεκτρικές παροχές κλπ. θα είναι πλήρως κατασκευασμένα και ενταγμένα με 

ακρίβεια στο δάπεδο, χωρίς να παρουσιάζονται κενά μεταξύ των διαφορετικών υλικών και το τελείωμα θα είναι εξίσου 

επιμελημένο με το υπόλοιπο δάπεδο (δεν θα διαφέρει από αυτό εκτός από το τυχόν περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο 

από ανοξείδωτο χάλυβα). 

Οι απολήξεις στα ελεύθερα άκρα θα διαμορφώνονται ευθύγραμμες, οριζόντιες και κεκλιμένες σύμφωνα με την μελέτη 

με τα κατάλληλα υλικά και θα λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα διογκώσεων και διαστολών ώστε να προβλέπονται 

και να κατασκευάζονται ανάλογοι αρμοί διαστολής. 

Οι αρμοί θα είναι παράλληλοι με τις κύριες διαστάσεις των χώρων, ευθύγραμμοι, ισοπαχείς και κατανεμημένοι έτσι 

ώστε στις συναντήσεις με τους τοίχους και τα άλλα κατακόρυφα στοιχεία των χώρων να μην απομένουν ασύμμετρα 

πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα τεμάχια (πλακών, πλακιδίων, λωρίδων κλπ.) και θα αποδίδουν το κατά περίπτωση 

επιθυμητό σχήμα. 

Οι αρμοί θα πληρούνται τελείως και δεν θα παρουσιάζουν κενά. Θα είναι συνεπίπεδοι με το υπόλοιπο δάπεδο και δεν 

θα αλλοιώνουν την συνολική εικόνα του δαπέδου. Ειδικά οι αρμοί στη συνάντηση με τα κατακόρυφα στοιχεία των 

χώρων σφραγίζονται με ελαστομερή υλικά και θα καλύπτονται από τα προβλεπόμενα σοβατεπιά.  

Η συνολική εικόνα του δαπέδου, των σοβατεπιών και των άλλων ειδικών σημείων θα είναι ενιαία ποιοτικά, 

κατασκευαστικά και αισθητικά άρτια και ισορροπημένη (χωρίς διακυμάνσεις). 

Όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία θα είναι σωστά κατασκευασμένα, πλήρως τελειωμένα και προστατευμένα στο βαθμό 

που απαιτείται. 

Αστάρια, κόλλες και λοιπά υλικά δεν θα είναι αναφλέξιμα και δεν θα περιέχουν τοξικά πτητικά. 

Θα εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αερισμός, και όλα τα απαιτούμενα μέσα και μέτρα προστασίας και πρόληψης 

ζημιών. 

Σε όλα τα δάπεδα το κενό μεταξύ πυράντοχης θύρας και δαπέδου θα είναι 5 mm ±1 mm.  
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Ξύλινα Δάπεδα 

Όλα τα ξύλα των τελικών δαπέδων θα είναι πλήρως επεξεργασμένα (ορθογωνισμένα, ευθυγραμμισμένα, χωρίς 

ελλείψεις στις ακμές και τα σόκορα) ώστε να εφαρμόζουν μεταξύ τους ακριβώς και οι αρμοί τους να είναι δυσδιάκριτοι 

(μηδενικοί). Η περιεχόμενη υγρασία και ο εγκλιματισμός τους στις συνθήκες του έργου θα ελέγχεται με προσοχή. Τα 

ξύλα των δαπέδων θα έχουν ποσοστό υγρασίας < 13%. Τα ξύλα των υποστρωμάτων πριν από τον εμποτισμό τους 

θα έχουν ποσοστό υγρασίας μεταξύ 13 και 17%. Τα πιο πάνω όρια δεν θα ξεπεραστούν ούτε όταν τα ξύλα είναι 

αποθηκευμένα στο εργοτάξιο ούτε αφού τοποθετηθούν στο κτίριο. 

Τα ξύλα των δαπέδων, των σοβατεπιών, των άλλων ειδικών σημείων και τα τυχόν συμπληρώματα θα είναι τα ίδια, της 

ίδιας ποιότητας και λοιπών χαρακτηριστικών ώστε η κατασκευή να είναι τεχνικά και αισθητικά άρτια και να μην 

εμφανίζονται διαφορές. 

Όλα τα ξύλινα υποστρώματα θα είναι επεξεργασμένα στον βαθμό που απαιτείται για την εξασφάλιση των ανοχών και 

της άρτιας και σωστής τοποθέτησης του τελικού δαπέδου. 

Όλα τα ξύλινα υποστρώματα θα προστατευτούν με εμποτισμό όλων των πλευρών και των τομών με άοσμο 

συντηρητικό, τόσο έναντι , βιολογικών παραγόντων όσο και έναντι υγρασίας. 

Όλα τα μεταλλικά στηρίγματα και τα καρφιά θα είναι μη οξειδούμενα (γαλβανισμένα, ανοξείδωτα, μπρούντζινα κλπ.). 

Κατά την τοποθέτηση στα σημεία συνάντησης με κατακόρυφα στοιχεία θα προβλέπονται αρμοί που θα παραμένουν 

ανοικτοί και θα καλύπτονται από τα σοβατεπιά. Θα προβλέπεται αρμός με ελαστική αρμολόγηση όταν το δάπεδο 

εφάπτεται σε μαρμαροποδιές. 

Κολλητά ξύλινα δάπεδα θα επικολλώνται σε πλήρως στεγανοποιημένο υπόστρωμα μετά από έλεγχο της 

περιεχόμενης υγρασίας. 

Τα ξύλινα δάπεδα θα ξυστούν, θα ροκανιστούν και θα λειανθούν στην εντέλεια ώστε να κερωθούν ή βερνικωθούν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Τα περιθώρια θα τοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών δαπέδων. Πριν από την τοποθέτησή τους θα γίνει όλη η 

απαραίτητη προεργασία χρωματισμών. Τα περιθώρια θα στερεωθούν στις κατακόρυφες επιφάνειες βιδωτά με 

μπρούντζινες βίδες και κατάλληλα βύσματα όπου απαιτείται. Οι κεφαλές των βιδών Θα είναι φρεζαριστές και θα 

στοκαριστούν πριν από την τελική επεξεργασία με αδιάβροχο στόκο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνδέσεις, τις 

άκρες και στην επακριβή τήρηση ισοστάθμισης των περιθωρίων. Τα ξύλινα περιθώρια θα τοποθετούνται σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερα τεμάχια, απαγορευμένης εντελώς της αναιτιολόγητης χρησιμοποίησης μικρών τεμαχίων 

(ρετάλια). Οι ακμές των γωνιών που εξέχουν θα φαλτσοκόβονται σε γωνία 45°. Τυχόν μικρά κενά μεταξύ περιθωρίων 

και μεταξύ δαπέδου ή τοίχου και περιθωρίων θα απαλείφονται εντελώς με στοκάρισμα με αδιάβροχο ελαστομερές 

υλικό που επιδέχεται χρωματισμό όπως οι γειτονικές επιφάνειες. 

Η προστασία κατά και μετά την κατασκευή θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις μηχανικές κακώσεις και την υγρασία. 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες και πλακίδια 

Έλεγχος των χαρακτηριστικών του υποστρώματος ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις διάστρωσης του τελικού 

δαπέδου και εξασφάλιση τους με τις απαραίτητες προεργασίες. 

Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας (φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

εγκλιματισμός υλικών κλπ.). 

Χάραξη και προσδιορισμός του τρόπου διάστρωσης για την απόδοση των επιθυμητών σχημάτων πλοκής αρμών και 

ένταξης διακοσμητικών και λοιπών ειδικών τεμαχίων. 

Ένταξη από τεχνικής και αισθητικής πλευράς όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη πλαισίων, θυρίδων, 

ηλεκτρικών σημείων, στομίων κλπ. με την χρησιμοποίηση ειδικών καλυμμάτων με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα, 

δυναμένων να καλυφθούν με υλικό επικάλυψης ώστε τελικά να είναι ορατό μόνο το σόκορο του πλαισίου. Κινητά και 

σταθερά μέρη δεν θα έχουν αρμούς μεγαλύτερους από 2 mm. 

Όλες οι πλάκες ή τα πλακίδια θα είναι πλήρως κολλημένα στο υπόστρωμα με τα ανάλογα κονιάματα ή κόλλες. Ο 

έλεγχος θα εκτελείται συστηματικά κατά την τοποθέτηση. Όταν διαπιστώνονται κενά οι πλάκες θα αποκολλώνται και 

θα τοποθετούνται σωστά. 

Στην περίπτωση επικόλλησης με κονιάματα τα υποστρώματα και οι πλάκες θα υγραίνονται τόσο όσο απαιτείται για να 

μην επηρεαστεί η πήξη των κονιαμάτων.  

Κατά και μετά την διάστρωση των πλακών ή πλακιδίων θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε η πήξη του 

συγκολλητικού να είναι ομαλή. 
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Οι πλευρές των αρμών θα είναι κατακόρυφες, τα διάκενα στα προβλεπόμενα από τη μελέτη μεγέθη και τα σημεία 

επαφής με τα διακοσμητικά ενθέματα ακριβή και τελειωμένα στον επιθυμητό υψηλό βαθμό ποιότητας για όλα τα 

δάπεδα. 

Στο συνολικό πλέγμα των αρμών και ανά 15 m2 θα προβλέπονται αρμοί διαστολής αντίστοιχοι με εκείνους στα 

υποστρώματα που θα σφραγίζονται με ελαστομερή μαστίχη υψηλής ποιότητας συμβατή με το αρμολογούμενο υλικό 

και με το χώρο. 

Κατά τη διάστρωση των πλακών οι αρμοί θα διατηρούνται καθαροί και θα αρμολογούνται με επιμέλεια μετά το πέρας 

της επίστρωσης με τα ανάλογα για την περίπτωση υλικά. Στους υγρούς χώρους θα χρησιμοποιούνται υλικά 

αρμολογήματος που προσδίδουν στεγανότητα στους αρμούς και παρουσιάζουν συγκολλητικότητα με τα τοιχώματα 

του αρμού. 

Οι δίεδρες σχηματιζόμενες γωνίες μεταξύ πλακιδίων δαπέδου και πλακιδίων τοίχων θα αρμολογούνται με μαστίχη 

σιλικόνης για υγρούς χώρους. Προς τούτο θα προβλέπεται αρμός πάχους 5 mm κάτω από το τελευταίο πλακίδιο της 

επένδυσης του τοίχου. 

Επιστρώσεις με πλάκες ή πλακίδια των οποίων το τελείωμα είναι οριστικό θα καθαρίζονται κατά την διάστρωση 

συνεχώς ώστε αυτό να μην αλλοιωθεί και μετά το πέρας θα γυαλίζονται και θα προστατεύονται ώστε να παραδοθούν 

καθαρά. 

Επιστρώσεις με πλάκες ή πλακίδια που θα δεχθούν επιφανειακή επεξεργασία θα κατεργάζονται πλήρως (λείανση, 

στίλβωμα κλπ. σύμφωνα με τη μελέτη) κατά το σωστό χρόνο και θα προστατεύονται όπως προηγουμένως. 

 

Υπερυψωμένα Δάπεδα 

Το προκατασκευασμένο υπερυψωμένο δάπεδο εγκαταστάσεων πρέπει να δημιουργεί ενδιάμεσο χώρο επαρκή για 

την τοποθέτηση και διέλευση αγωγών εγκαταστάσεων. 

Αντοχή του δαπέδου: κατανεμημένο φορτίο 2000 kg/m², συγκεντρωμένο φορτίο 550 kg/m² . Το συγκεντρωμένο φορτίο 

μετράται σε κυλινδρικό ράουλο 65x40 mm. 

Κάναβος: 600x600 mm. 

Βέλος κάμψεως (L)/300 για συγκεντρωμένο φορτίο 550 Kg/m² σε ένα σημείο. 

Η πλάκα δαπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο κάμψης μήκος (L) 300 = 2 mm, όταν δέχεται φορτίο 550 

kg/m²  σε ένα σημείο. 

Αγωγιμότης: θα χρησιμοποιηθεί δάπεδο από αγώγιμο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) 

Το υπερυψωμένο δάπεδο πρέπει να αποτελείται από άκαυστο υλικό (κατηγορία δομικού υλικού Α) κατά DIN 4102 για 

να αποκλείεται η μετάδοση φωτιάς. 

Οι πλάκες του υπερυψωμένου δαπέδου χωρίς την τοποθέτηση αρμοκάλυπτρων ή ομοίων πρέπει να είναι τόσο πυκνά 

η μία προς την άλλη, ώστε κάτω από το δάπεδο να μπορεί να διέρχεται επίσης αέρας κλιματισμού. Οι πλάκες 

αερισμού πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό όπως η υπόλοιπη κατασκευή με πλάκες και να έχουν την ίδια δυνατότητα 

φόρτισης.  

Το υπερυψωμένο δάπεδο εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελείται από προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, 

προκειμένου να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μια επέκταση με το ίδιο σύστημα. 

Το υλικό επίστρωσης και η κατασκευή της πλάκας του δαπέδου πρέπει να μην είναι ευαίσθητη στο υγρό καθάρισμα 

(σφουγγάρισμα) και σε οποιαδήποτε άλλη επίδραση της υγρασίας (σχετική υγρασία). Παραμόρφωση (σκέβρωμα) και 

διόγκωση (φούσκωμα) της πλάκας του δαπέδου δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται. Μεταλλικά μέρη της κατασκευής 

πρέπει να είναι είτε ανοξείδωτα είτε γαλβανισμένα για να προστατεύονται από τη σκουριά. Προστατευτικές επαλείψεις 

με βερνίκια ή χρώματα δεν επαρκούν. 

Στις πλάκες του δαπέδου θα μπορούν να ανοιχθούν οπές για τη διέλευση καλωδίων, αγωγών κλπ. χωρίς να μειώνεται 

σημαντικά η φέρουσα ικανότητά του, διαφορετικά θα λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης για να αποκαθίσταται η αρχική 

δυνατότητα φόρτισης. Η διάνοιξη οπών θα μπορεί να γίνεται οπουδήποτε. Στα σημεία τομής δεν θα δημιουργούνται 

ούτε γρέζια ούτε σκουριά. Η κατεργασία των πλακών του δαπέδου θα γίνεται κατά μήκος και κατά πλάτος μέσα στα 

όρια ανοχής ±0,1 mm, για να μην περιορίζεται η δυνατότητα αντικατάστασης. Οι μεταξύ των επί μέρους πλακών αρμοί 

δεν θα κατακρατούν ρύπους ούτε θα προκαλούν ανεξέλεγκτες απώλειες αέρα, όταν το υπερυψωμένο δάπεδο 

χρησιμοποιείται ως plenum. 

Σε ειδικούς λειτουργικούς χώρους Θα παρέχεται η δυνατότητα απόλυτης στεγάνωσης με συγκόλληση των αρμών. 
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Η απαγωγή ηλεκτροστατικών φορτίων θα είναι εξασφαλισμένη χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Η μέτρηση της 

αγωγιμότητας θα γίνεται κατά NFPA 56, άρθρο 2522 και η επάρκειά της θα τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά από 

αναγνωρισμένο ίδρυμα τεχνικού ελέγχου. Η αγωγιμότητα της όλης κατασκευής θα είναι από 5x103 Ω έως το πολύ 

2x103 Ω. 

Το σημείο σύνδεσης της γείωσης θα καθορισθεί στη μελέτη και θα επιβεβαιωθεί από την επίβλεψη. Το υπερυψωμένο 

δάπεδο θα επιδέχεται οποιεσδήποτε μελλοντικές μεταβολές. Οι πλάκες του δαπέδου θα τοποθετούνται χωρίς 

στερέωση (χωρίς ράβδους πλαισίων) και θα μπορούν οπωσδήποτε να αντικαθίστανται. 

Το δάπεδο θα είναι εντελώς επίπεδο. Για να απαλειφθούν ανωμαλίες του υποστρώματος από μπετόν, τα 

υποστηρίγματα θα είναι ρυθμιζόμενα σε οποιοδήποτε ύψος. Τα υποστηρίγματα θα στερεώνονται σταθερά στο 

υπόστρωμα από μπετόν, για να μην προκαλούνται πρόσθετοι θόρυβοι (κροταλισμοί κλπ.). 

Η κατασκευή θα αποτελείται από άκαυστο υλικό κατηγορίας Α κατά DIN 4102, για να αποκλείεται μετάδοση 

πυρκαγιάς. 

Έλεγχος των χαρακτηριστικών του υποστρώματος ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις διάστρωσης του τελικού 

δαπέδου και εξασφάλισή τους με τις απαραίτητες προεργασίες. Διαμόρφωση κλίσεων και εξασφάλιση αποχέτευσης 

του πυθμένα του δαπέδου. 

Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας (φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

εγκλιματισμός υλικών κλπ.). 

Χάραξη και προσδιορισμός του τρόπου διάστρωσης για την απόδοση των επιθυμητών σχημάτων πλοκής αρμών, 

ένταξης διακοσμήσεων και άλλων ειδικών τεμαχίων. 

Επάλειψη σχηματιζόμενης λεκάνης με συνθετικές ρητίνες για την μόνωση και προστασία των τοιχωμάτων της και 

εξασφάλιση των επιθυμητών συνθηκών σ' αυτή. Το υλικό το οποίο θα προταθεί θα πρέπει να έχει εγγύηση ποιότητας 

σύμφωνα με ISO 9001. 

Κατασκευή και ένταξη όλων των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων διελεύσεων κλπ. στο υπό το δάπεδο κενό με τον 

προβλεπόμενο από την μελέτη βαθμό τελειώματος (σφραγίσματα, μονώσεις κλπ.). 

Κατασκευή των απαραίτητων διαμερισμάτων ανακοπής του ήχου και της φωτιάς στο υπό το δάπεδο κενό. 

Τοποθέτηση του δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του με τον απαραίτητο βαθμό σφράγισης 

μόνωσης κλπ. Πρόβλεψη θυρίδων επίσκεψης, ένταξη στομίων, σημείων παροχών κλπ. με όλα τα προβλεπόμενα 

ειδικά τεμάχια, σοβατεπιά, βαθμίδες πρόσβασης κλπ. 

Καθαρισμός, γυάλισμα και προστασία της τελικής επιφάνειας ώστε να παραδοθεί καθαρή και σε άριστη κατάσταση. 

 

Επικαλύψεις δαπέδων με μοκέτα και πλαστικά 

 Έλεγχος των χαρακτηριστικών του υποστρώματος ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις διάστρωσης του τελικού 

δαπέδου και εξασφάλιση τους με τις απαραίτητες προεργασίες. 

Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας (φωτισμός, αερισμός, θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

εγκλιματισμός υλικών κλπ.). 

Χάραξη και προσδιορισμός του τρόπου διάστρωσης για την απόδοση των επιθυμητών σχημάτων πλοκής αρμών και 

ένταξης διακοσμητικών και λοιπών ειδικών τεμαχίων. 

Ένταξη από τεχνικής και αισθητικής πλευράς όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη πλαισίων, θυρίδων, 

ηλεκτρικών σημείων, στομίων κλπ. με την χρησιμοποίηση ειδικών καλυμμάτων με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα, 

δυναμένων να καλυφθούν με υλικό επικάλυψης ώστε τελικά να είναι ορατό μόνο το σόκορο του πλαισίου. Κινητά και 

σταθερά μέρη δεν θα έχουν αρμούς μεγαλύτερους από 2mm. 

Διάστρωση πρόσθετου ελαστικού υποστρώματος όπου απαιτείται. 

Αστάρωμα και επίστρωση του τάπητα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του στα προκαθορισμένα από την 

μελέτη πάχη, μεγέθη και σχήματα. Αρμοί γενικά μηδενικοί και έτσι ώστε τυχόν σχέδια και χρώματα να ταιριάζουν και 

να μη γίνεται αντιληπτή η διακοπή της ύφανσης μεταξύ των φύλων του τάπητα 

Καθαρισμός καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας από τα υπολείμματα κόλλας και άλλων βοηθητικών υλικών. 

Τοποθέτηση σοβατεπιών και λοιπών ειδικών τεμαχίων στα ειδικά σημεία του δαπέδου. 

Κάλυψη και προστασία της επίστρωσης ώστε να παραδοθεί καθ καθαρή και σε άριστη κατάσταση με το πέρας του 

έργου. 
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3.3.2 Τοίχοι 
 

Οπτοπλινθοδομές 

Οι πλίνθοι πριν από το χτίσιμο θα διαβρέχονται ελαφρά με νερό για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση και η ομαλή πήξη 

των κονιαμάτων. 

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή τοίχου λεπτότερου από 90mm (δρομικός). 

Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση διάτρητων οπτόπλινθων έτσι ώστε να υπάρχουν διαμπερείς οπές στις παρειές του 

τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν οι τοίχοι αυτοί και από τις δύο πλευρές. Πλήρεις πλίνθοι με σκάφη ή 

άλλου τύπου κενή θα χτίζονται με την σκάφη ή τα κενά προς τα κάτω. 

Όλοι οι αρμοί θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι ισοπαχείς (10mm) καλά γεμισμένοι και όχι 'ξεχειλισμένοι". Επάλληλοι 

κατακόρυφοι αρμοί θα είναι μετατεθειμένοι κατά 1/4 της πλίνθου τουλάχιστον. Αρμοί εμφανούς τοιχοποιίας θα 

κατασκευάζονται με κατάλληλους οδηγούς και θα αρμολογούνται μετά το πέρας τους σύμφωνα με όσα καθορίζονται 

στην αντίστοιχη κατηγορία του κεφαλαίου αυτού. 

Οι τοίχοι θα κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους 1,20m το πολύ κάθε μέρα. 

Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται (κολλιούνται) καλά στα κατακόρυφα στοιχεία του Φ. Ο. και θα 

σφηνώνονται το νωρίτερο μια εβδομάδα μετά στην οροφή με στρώση πλάγια τοποθετημένων οπτοπλίνθων. 

Η ένωση οπτοπλινθοδομών με τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία θα εξασφαλίζεται με ειδικά γαλβανισμένα στοιχεία 

τύπου CATNIC που αγκυρώνονται στο Φ.Ο. με ειδικά βύσματα σε θέσεις που συμπίπτουν με κάθε τρίτο οριζόντιο 

αρμό δόμησης στο κονίαμα του οποίου προστίθεται οπλισμός. 

Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. στα οποία θα σφηνωθούν οι τοίχοι πλήρωσης θα ασταρωθούν με 

πιτσιλιστό (ΑΤΟΕ 7004) τρεις μέρες πριν από το κτίσιμο του τοίχου. 

Στις γωνίες και στις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εμπλοκή κάθε στρώσης με την επόμενη και τις γειτονικές. Στα 

ανοίγματα θα κατασκευάζονται λαμπάδες μιας πλίνθου. 

Σε διπλές οπτοπλινθοδομές με ενδιάμεση θερμομόνωση με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα 

κατασκευάζονται και θα συνδέονται με μεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 cm. 

Θα χρησιμοποιούνται μόνο ακέραιες ή το πολύ μισοκομένες πλίνθοι και καθαρό φρέσκο κονίαμα που δεν έχει αρχίσει 

να πήζει. 

Οι ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ποδιών και των ανωφλιών είτε στην τυχόν ελεύθερη απόληξη 

του τοίχου οποιοδήποτε κι αν είναι το ύψος τους. Εφόσον κατασκευασθούν προκατασκευασμένα ανώφλια σε 

ανοίγματα μέχρι 200mm αυτά θα έχουν τα ίδια τουλάχιστον χαρακτηριστικά με τις ενισχυτικές ζώνες και θα εδράζονται 

εκατέρωθεν κατά 150mm στους λαμπάδες του τοίχου. Μεγαλύτερου ανοίγματος ανώφλια θα κατασκευάζονται 

σύμφωνα με στατικό υπολογισμό. 

Εκτός από τις πιο πάνω οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες και ανάλογα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, 

στους τοίχους θα κατασκευάζονται και κατακόρυφες ενισχύσεις αναλόγου κατασκευής με τις οριζόντιες και κανονικά 

συνδεδεμένες με αυτές. Ενισχύσεις ακαμψίας οριζόντιες και κατακόρυφες μπορούν να κατασκευαστούν και από 

μεταλλικές διατομές που εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα για τον τοίχο χαρακτηριστικά. 

Τοίχοι που στην μελέτη προβλέπονται επιχρισμένοι, θα επιχρίονται από το πάτωμα μέχρι την οροφή, (φέρουσα 

πλάκα). Τοίχοι που επενδύονται από άλλα υλικά κολλητά με κονίαμα θα επιχρίονται κατά το μέρος που δεν 

επενδύονται. Τοίχοι χαμηλότεροι θα επιχρίονται όπως προηγουμένως σε όλο το ύψος τους.  

Πυράντοχες πλινθοδομές θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές. 

Σε οπτοπλινθοδομές που κατασκευάζονται μ' ενδιάμεσο κενό (και δεδομένου ότι αυτό αποσκοπεί στο σταμάτημα του 

περάσματος υγρασίας), θα λαμβάνονται κατά τη δόμηση μέτρα ώστε ενδεχόμενη συγκέντρωση καταλοίπων 

κονιαμάτων στα τζινέτια σύνδεσης να μην γίνεται αιτία διείσδυσης υγρασίας. Όμοια θα προβλέπονται διατάξεις για 

απομάκρυνση υγρασίας και νερών από το κατώτερο μέρος του ενδιάμεσου κενού. 

Σε μεγάλου μήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους θα αφήνονται αρμοί διαστολής πλάτους 10mm που θα 

σφραγίζονται όπως και οι άλλοι αρμοί του κτιρίου. 

Πλινθοδομές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία θα αναγείρονται πάνω σε ταινία ασφαλτόπανου 

τριπλάσιου πλάτους από εκείνο του πάχους του τοίχου κολλημένη στο πάτωμα. Όταν το πάτωμα υγρομονώνεται σε 

όλη του την έκταση και ο τοίχος χτίζεται σ' αυτό η εργασία παραλείπεται. 
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Όλες οι επιφάνειες με τις οποίες θα έλθει σε επαφή το κονίαμα θα πρέπει να έχουν διαβραχεί προηγουμένως τόσο, 

ώστε να μην επηρεάζεται η πήξη του. 

Πρόσθετα στα κονιάματα θα χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από ειδική έγκριση και όπως σχετικά αναφέρεται. 

Δείγματα με πρόσθετα θα κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την κανονική εκτέλεση της εργασίας. 

Εργασίες πλινθοδομών θα εκτελούνται μόνο κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία πάνω από +5°C, 

κανονική υγρασία, όχι πολύ δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (καλύμματα, 

υποστηρίγματα, θέρμανση κλπ.) και εγκρίνει ο επιβλέπων. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ομαλή πήξη των κονιαμάτων και η 

περατωμένη εργασία θα προστατεύεται από κακώσεις και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 

Καμία επόμενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 ημέρες από την περάτωσή του. 

Υδατοαπωθητικά: Θα επιβεβαιώνεται η εξασφάλιση της διαπνοής του τοίχου και η εξάτμιση των υδρατμών θα 

εφαρμόζονται μόνον εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του τοίχου, (άρση όλων 

των αιτίων εμφάνισης υγρασίας, εξανθημάτων κλπ.). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να εισχωρούν στους 

πόρους των πλίνθων σε βάθος 2,5 - 10mm και να μην δημιουργούν επιδερμίδα που μπορεί να προκαλέσει 

αποφολίδωση και παραπέρα διάβρωσή τους. 

 

Χωρίσματα γυψοσανίδας 

Σκελετοί διαχωριστικών τοίχων: Μεταλλικοί θα κατασκευάζονται από γαλβανισμένες εν θερμώ διατομές ή από 

διατομές προστατευμένες γύρωθε με κατάλληλες αντισκωριακές επικαλύψεις. Αν οι σκελετοί είναι πιθανό να εκτεθούν 

σε φωτιά θα προστατεύονται με κατάλληλες αφρογόνες επιστρώσεις ή πυράντοχες επενδύσεις.Οι σκελετοί θα 

εδράζονται ή θα εφάπτονται στα άλλα οικοδομικά στοιχεία μέσω κατάλληλων συμπιεστών παρεμβλημάτων. Γενικά η 

ακρίβεια κατασκευής σκελετών θα είναι τόση όση απαιτείται ώστε τα στοιχεία πλήρωσης να τοποθετούνται σωστά και 

χωρίς να επηρεάζονται οι ανοχές του τελειωμένου χωρίσματος. 

Στοιχεία πλήρωσης σκελετού ελαφρών χωρισμάτων: 

Τα στοιχεία πληρώσεως δύνανται να αποτελούνται: 

 από γυψοσανίδες απλές, ανθυγρές, πυράντοχες ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης των χώρων. 

 από φύλλα προϊόντων ξύλου, με ή χωρίς επιφανειακές επενδύσεις από φορμάικα, μελαμίνη, λάκα κλπ. 

Τα στοιχεία για αμφίπλευρη πλήρωση σκελετών θα τοποθετούνται πρώτα από την μία πλευρά. Θα ακολουθεί η 

ενσωμάτωση κάθε φύσης κουφώματος εγκατάστασης, μόνωσης και λοιπών προβλεπόμενων στοιχείων στο ενδιάμεσο 

κενό. Μετά την ολοκλήρωσή τους ακολουθεί η τοποθέτηση των στοιχείων πλήρωσης της άλλης πλευράς. Οι αρμοί 

των στοιχείων πλήρωσης της μίας πλευράς θα είναι μετατεθειμένοι σε σχέση με τους αρμούς των στοιχείων 

πλήρωσης της άλλης πλευράς τουλάχιστον κατά το 1/3 του πλάτους του στοιχείου πλήρωσης. Όλοι οι αρμοί στοιχείων 

πλήρωσης θα συμπίπτουν με στοιχείο του σκελετού. 

Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των στοιχείων πλήρωσης εκτελείται επιμελημένο αρμολόγημα μεταξύ στοιχείων 

πλήρωσης και μεταξύ στοιχείων πλήρωσης και άλλων οικοδομικών στοιχείων και διενεργούνται οι απαιτούμενοι 

έλεγχοι ακουστικής άνεσης των χώρων. 

Εφόσον οι έλεγχοι δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα εφαρμόζονται όλα τα επιφανειακά τελειώματα και 

ολοκληρώνονται τα ειδικά σημεία της κατασκευής. 

Στοιχεία μονά για πλήρωση των κενών του σκελετού τοποθετούνται μετά την ενσωμάτωση στο σκελετό των κάθε 

φύσεως εγκαταστάσεων και τον έλεγχό τους, την τοποθέτηση πλαισίων κουφωμάτων και λοιπών οικοδομικών 

στοιχείων. 

Συστήματα ελαφρών χωρισμάτων θα είναι πλήρης σειρά που περιλαμβάνει στοιχεία πλήρωσης αδιαφανή ή διαφανή 

αυτοφερόμενα ή με σκελετό, κουφώματα, πρόβλεψη για διέλευση κάθε φύσης εγκαταστάσεων και εξασφάλισης 

σωστών συναρμογών μεταξύ τους και με τα άλλα οικοδομικά στοιχεία του έργου και: 

θα έχουν πλήρη στατική επάρκεια και ακαμψία στα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία χρήσεως, στα φορτία από 

ανεμοπίεση και σεισμό και θα μπορούν να παραλάβουν ή να αποσβέσουν τυχόν παραμορφώσεις από βέλη κάμψεως, 

και από θερμικές διαστολές ή συστολές και λοιπές μικρές μετακινήσεις των ιδίων και των σε επαφή οικοδομικών 

στοιχείων, 

θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα μεταξύ των χώρων που διαχωρίζουν, την 

απαιτούμενη θερμομόνωση και ακουστική άνεση, την απαιτούμενη αντοχή στη φωτιά, 

θα πληρούν τις αισθητικές απαιτήσεις του κτιρίου. 
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Η ικανοποίηση των πιο πάνω απαιτήσεων θα προκύπτει από τους απαραίτητους υπολογισμούς (στατικούς, 

θερμομόνωσης, ηχητικής άνεσης κλπ.) εφόσον τα συστήματα αυτά συντίθενται επί τόπου από διάφορα υλικά ως 

ιδιοκατασκευή ή από τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων και τα παραστατικά εμπορίας και 

διακίνησης εφόσον αυτά είναι έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα και αντιμετωπίζονται ως υλικά. 

 

Μονώσεις τοίχων 

Στεγανοποίηση τοίχων ανωδομών: Με επιφανειακές επαλείψεις των τοίχων με κατάλληλα υδατοαπωθητικά υλικά 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Τα ασφαλτόπανα δεν θα έχουν τραύματα, τσακίσματα και λοιπά ελαττώματα ούτε θα έχουν υποστεί αλλοιώσεις από 

χημικές (π.χ. διαλυτικά) ή φυσικές (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικό κρύο κλπ.) προσβολές λόγω κακής 

αποθήκευσης. Ρολά που έχουν αλλοιωθεί θα απομακρύνονται από το έργο ή θα χρησιμοποιούνται ύστερα από 

έγκριση του επιβλέποντα κατά το μέρος που είναι υγιές. 

Κατακόρυφες στεγανώσεις θα διαστρώνονται πάντοτε στην πλευρά του οικοδομικού στοιχείου, που προσβάλλεται 

από την υγρασία και το νερό και ασκείται η υδροστατική πίεση. 

Κατακόρυφες στεγανώσεις θα κατασκευάζονται σε κατακόρυφες στρώσεις από κάτω προς τα πάνω με επικάλυψη 

των στρώσεων κατά 50 mm τουλάχιστον. 

Κάθε φύλλο θα επικολλάται σε όλη του την επιφάνεια στον προς στεγάνωση τοίχο με θερμή οξειδωμένη άσφαλτο 

100/40 ύστερα από αστάρωμα του τοίχου με ασφαλτικό βερνίκι. 

Τα ασφαλτόπανα από κάτω θα αρχίζουν από το κατώτατο σημείο του προς στεγάνωση τοίχου και θα καταλήγουν 

τουλάχιστον 150 mm πάνω από το ανώτατο σημείο που μπορεί να προσβληθεί από υγρασία. Εφόσον 

χρησιμοποιηθούν διπλά ασφαλτόπανα οι αρμοί της μίας στρώσης σε σχέση με εκείνους της επόμενης στρώσης θα 

είναι μετατεθειμένοι κατά 1/2 πλάτος φύλλου. 

Τα ασφαλτόπανα θα προστατεύονται από τις επιχώσεις των σκαμμάτων ανάλογα με το είδος των επιχωμάτων από 

γαιωύφασμα μη υφαντών πολυεστερικών ινών των 140 gr/m2 για ελαφρά ή χειρόθετα επιχώματα, είτε φύλλα 

διογκωμένης πολυστερίνης 30 mm πάχους και βάρους 17 kg/m3 είτε απλή ξερή δρομική οπτοπλινθοδομή, τσιμεντο-

πλινθοδομή κλπ. 

Αντί ασφαλτοπάνων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και ειδικές μεμβράνες από συνθετικά υλικά PVC, EPDM, CPE 

οπλισμένες ή άοπλες με συνθετικά νήματα. Η χρήση των μεμβρανών αυτών θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και 

ακριβώς όπως συνιστούν οι κατασκευαστές, με όλα τα επιπλέον προστατευτικά φύλλα και τα ειδικά τεμάχια γωνιών, 

αρμών και λοιπών ειδικών σημείων. Ο προμηθευτής και ο εργολάβος θα δώσουν έγγραφες εγγυήσεις για την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών στεγάνωσης. 

 

Θερμομόνωση - υγρομόνωση 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν διπλό προορισμό: θερμομόνωση - ηχομόνωση. 

Η θέση τοποθέτησής τους σε συνδυασμό με τα πλήρη στοιχεία όψεως είτε αυτά είναι φέροντα είτε είναι στοιχεία 

πληρώσεως, θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη κάλυψη του κτιρίου από θερμομονωτικής και ηχομονωτικής πλευράς 

και να περιορίζει στο ελάχιστο τις θερμικές και ηχητικές γεφυρώσεις με σύγχρονη εκμετάλλευση της θερμικής 

αδράνειας των πλήρων στοιχείων για δημιουργία θερμικής άνεσης στους χώρους.  

Θα πρέπει να υπάρχει επιφανειακή προστασία των μονωτικών φύλλων στην περίπτωση που τοποθετούνται 

εξωτερικά, έναντι διαβροχής, ανεμοπίεσής, υποπίεσης (υφαρπαγή) κρουστικών φορτίων, βανδαλισμών. Για 

εξωτερικές μονώσεις ισχύουν οι οδηγίες εγκρίσεως που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Union Europeenne 

pour Ι'agrement).  

Η επιφανειακή προστασία των ως άνω φύλλων στην περίπτωση που τοποθετούνται προς το εσωτερικό των χώρων 

θα καλύπτει τη διάχυση των υδρατμών από το εσωτερικό και τα κρουστικά φορτία. 

Θα πρέπει να δοθούν κατασκευαστικές διατάξεις στην περίπτωση που τα θερμομονωτικά και ηχομονωτικά φύλλα 

τοποθετηθούν ανάμεσα σε δύο στοιχεία φέροντα ή πληρώσεως, έναντι διαπότισής τους με υγρασία που θα περάσει 

από τc έξω προς τα μέσα, έναντι διάχυσης υδρατμών από τους εσωτερικούς χώρους και έναντι δημιουργίας 

γεφυρώσεως υγρασίας από τα έξω προς τα μέσα. 

Προστασία της εξωτερικής μόνωσης στην περίπτωση που συνεχίζει και κάτω από το έδαφος ή στην περίπτωση όπου 

έπειτα από την μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος απαιτηθεί υπερύψωση του φυσικού εδάφους με επιχώσεις. 
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Η στερέωση των μονωτικών φύλλων θα γίνεται με ειδικά πλατυκέφαλα πλαστικά βύσματα (διαμέτρου κεφαλής άνω 

των 6 cm) στο υπόστρωμά τους όταν πρόκειται για σκυρόδεμα ή ειδικά βύσματα με πλαστικές ροδέλες, όταν 

πρόκειται για τουβλοδομές (αμφότερα της HILTI). Ο αριθμός των βυσμάτων θα είναι τουλάχιστον πέντε ανά m2 . 

 

Επιχρίσματα 

Θα ολοκληρώνονται και θα ελέγχονται οι προηγούμενες εργασίες, όπως κάσες, πλαίσια, αγωγοί, κάθε φύσης 

στηρίγματα και λοιπά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στα επικαλυπτόμενα οικοδομικά στοιχεία, ώστε αυτές 

να ικανοποιούν τις προδιαγραφές ανοχών και να έχουν το προβλεπόμενο τελείωμα. 

Θα καλύπτονται και θα προστατεύονται με χαρτί, νάιλον ή ειδικές προσωρινές επαλείψεις, γειτονικές κατασκευές και 

στοιχεία που δεν επιχρίονται ή έχουν μόλις επιχρισθεί. 

Θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής ξυλότυπων αλφαδιάσματος και κατασκευής οδηγών, 

τοποθέτησης και στήριξης, ειδικών διατομών προστασίας ακμών, αρμών διαστολής, υποδοχών άλλων κατασκευών, 

σκελετών, επιπλεγματώσεων κλπ. 

Θα ελέγχεται και θα προετοιμάζεται το υπόστρωμα και τα συνδεόμενα με το κονίαμα στοιχεία ώστε να ικανοποιούνται 

οι ανοχές και οι λοιπές προϋποθέσεις για την σύμφωνα με τις προδιαγραφές τεχνικά και αισθητικά άρτια εκτέλεση της 

εργασίας των επιχρισμάτων. 

Το υπόστρωμα που θα δεχθεί κονίαμα ή τα συνδεόμενα στοιχεία με το κονίαμα θα έχουν αντοχή μεγαλύτερη από το 

κονίαμα. 

Κάθε επόμενη στρώση κονιάματος θα έχει αντοχή ίση ή μικρότερη από την προηγούμενη στρώση. 

Υπόστρωμα σαθρό, ασταθές, βρώμικο από λάδια και ξένες επιβλαβείς ουσίες, λείο και πολύ ξερό ή παγωμένο θα 

καθίσταται σταθερό, θα καθαρίζεται από σαθρά, λάδια, σκόνες κλπ. θα τραχύνεται, θα καθίσταται επίπεδο και ομαλό, 

θα υγραίνεται ή θα θερμαίνεται ανάλογα, ώστε το κονίαμα που θα διαστρωθεί να έχει πρόσφυση και να μην 

επηρεάζεται η πήξη του και να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες ανοχές. 

Κατασκευή δείγματος από κάθε τύπο επιχρίσματος. 

 

Τα Κονιάματα θα διαστρώνονται σε στρώσεις πάχους κατά περίπτωση ομοιόμορφα και έτσι ώστε να γεμίζονται όλα τα 

κενά. Η μέθοδος διάστρωσης μηχανικά, με αντλία εκτόξευσης, ή με τα χέρια θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Η άνω 

επιφάνεια ενδιάμεσων στρώσεων θα μορφώνεται επίπεδη και τραχεία προκειμένου να δεχθεί την επόμενη στρώση το 

καθοριζόμενο στην μελέτη και σύμφωνα με το δείγμα τελείωμα. 

Ποταμοί, σκοτίες κλπ. διακοσμητικά στοιχεία θα διαμορφώνονται στις επάλληλες στρώσεις με κατάλληλα εργαλεία και 

άλλα βοηθητικά υλικά ή διατομές όπως στην μελέτη καθορίζεται. 

Όμοια στους αρμούς τα επιχρίσματα θα είναι επιμελώς μορφωμένα με τα απαραίτητα χαλύβδινα γαλβανισμένα ειδικά 

τεμάχια ώστε να δεχθούν τα προβλεπόμενα αρμοκάλυπτρα. 

Κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί η επανεπεξεργασθεί δύο ώρες μετά την παρασκευή του ή έχει αρχίσει να 

σκληρύνεται πρέπει να απομακρύνεται από το έργο. 

Επιχρίσματα θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα άρθρα του ΑΤΟΕ  σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές αυτές με 

πάχος και επιφανειακό τελείωμα όπως στην μελέτη καθορίζεται. 

Το πάχος των επιχρισμάτων θα είναι όπως προβλέπεται στην μελέτη και περίπου 25mm για τα κατακόρυφα στοιχεία 

και 15mm για τα οριζόντια (οροφές). 

Ενσωματούμενα χαλύβδινα στοιχεία θα είναι προστατευμένα με θερμό γαλβάνισμα και επάλειψη με χρώμα 

ασφαλτικής βάσης. 

Οι ακμές και οι άλλες συναντήσεις επιχρισμάτων θα είναι ευθύγραμμες και θα σχηματίζουν ορθή ή οξεία γωνία αν 

στην μελέτη δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, πάντοτε δε θα είναι ενισχυμένες με ανοξείδωτα γωνιόκρανα 

 

Δεν θα παρασκευάζονται και δεν θα διαστρώνονται κονιάματα και επιχρίσματα με θερμοκρασίες κάτω των +5° C ή σε 

παγωμένο υπόστρωμα ή με πολύ ζεστό ή πολύ ξερό καιρό και αέρα, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας και εγκρίνει ο επιβλέποντας. 
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Διαστρωμένα κονιάματα και επιχρίσματα, θα προφυλάγονται κατά χρονικό διάστημα τόσο, ώστε η πήξη τους να 

συντελεστεί ομαλά και ομοιόμορφα κάτω από ομαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ρεύματα αέρα για να 

προληφθούν τα φαινόμενα του έντονου ερπυσμού. 

  

Ανοχές 

Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόμενη με κανόνα μήκους 3.00m προς όλες τις διευθύνσεις όχι μεγαλύτερη από 

5mm. 

Απόκλιση από την ευθυγραμμία ή την κατακορυφότητα όχι μεγαλύτερη από 5mm. 

Γωνιόκρανα και λοιπά ενσωματωμένα στοιχεία, καμία ανοχή από το γειτονικό επίχρισμα. 

  

  

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

Θα κατασκευαστεί δείγμα επένδυσης 5 m²  για έγκριση από τον εργοδότη. Οι επιφάνειες που επενδύονται πρέπει να 

έχουν κατασκευαστεί τουλάχιστον 4 εβδομάδες νωρίτερα. 

Έλεγχος των επιφανειών που πρόκειται να επενδυθούν ώστε να διαπιστωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

απαιτούμενες εργασίες και εγκαταστάσεις που θα καλυφθούν και ή ποιότητά τους και οι ανοχές τους βρίσκονται στα 

προδιαγραφόμενα όρια και δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις. 

Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας από άποψη περιβάλλοντος (φωτισμός, αερισμός, υγρασία 

περιβάλλοντος θερμοκρασία κλπ) και διατιθέμενου χώρου για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, 

ικριωμάτων κλπ. 

Αποκατάσταση κάθε φύσης ατέλειας του υποστρώματος ώστε να είναι επίπεδο, ομαλό, καθαρό, γερό και τραχύ στο 

βαθμό που απαιτείται για την πρόσφυση των συγκολλητικών μέσων. Ειδικά για τις κόλλες θα ακολουθηθούν οι 

οδηγίες του παραγωγού τους. 

Όλες οι ακμές κοπής πλακιδίων και πλακών θα είναι ίσες και ομαλές και θα λειαίνονται έτσι ώστε να εφαρμόζουν με 

ακρίβεια γύρω από το διάφορα εμπόδια (κουτιά, αναμονές, κλπ) και να είναι συνεπίπεδες με αυτά. 

Οι ακμές των πλακιδίων και πλακών στους αρμούς διαστολής θα μορφώνονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να 

εφαρμοστούν με επιτυχή τα διάφορα υλικά σφράγισης και οι διατομές κάλυψης των αρμών. 

Οι πλάκες και τα πλακίδια θα επικολλούνται πάντοτε σε όλη τους την επιφάνεια με φρέσκα κονιάματα ή κόλλες των 

οποίων ή πήξη δεν έχει αρχίσει ακόμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ελέγχεται ή επιπεδότητα και ή πληρότητα 

συγκόλλησης. Πλάκες και πλακίδια όχι συνεπίπεδη με φυσαλίδες αέρα ή "κούφια" θα αποκολλούνται και θα 

επανατοποθετούνται σωστά. 

Οι αρμοί μεταξύ πλακιδίων ή πλακών θα είναι όπως προσδιορίζεται στην μελέτη και όπως πιο κάτω κατά περίπτωση 

προδιαγράφεται. 

Στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας τα πλακίδια θα καθαρίζονται από κάθε υπόλειμμα συγκολλητικού υλικού και οι κενοί 

αρμοί θα καλύπτονται για να μη λερωθούν μέχρις ότου αρμολογηθούν. 

Στο τέλος της εργασίας οι επενδύσεις θα καθαρίζονται, θα γυαλίζονται και θα προστατεύονται κατάλληλα από 

επόμενες εργασίες ώστε να διατηρηθούν καθαρές σε άριστη κατάσταση. 

Κεραμικά εφυαλωμένα ή όχι πλακίδια και ψηφίδες. Τα κεραμικά πλακίδια και οι ψηφίδες θα επικολληθούν με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04m³ ασβέστου  μέγιστου πάχους 25mm ή λεπτό στρώμα (1-

2mm) κατάλληλης κόλλας.  

Οι αρμοί μεταξύ πλακιδίων θα έχουν το εύρος που καθορίζεται στην μελέτη εφαρμογής και μέχρι 3mm.Το 

καθορισμένο μέγεθος αρμών θα κατασκευάζεται με την βοήθεια πλαστικών σταυρών που θα αφαιρούνται αμέσως 

μετά την έναρξη της πήξης των συγκολλητικών μέσων 

Υπόστρωμα και πλακίδια θα διαβρέχονται τόσο ώστε ή πήξη του κονιάματος να συντελείται ομαλά. 

Οι αρμοί θα είναι οριζόντιοι και τυχόν κλίσεις του δαπέδου θα παραλαμβάνονται με ανάλογο κόψιμο του πρώτου επί 

του δαπέδου πλακιδίου ή ψηφίδας. 

Αρμοί διαστολής: Εκτός από τους αρμούς διαστολής του κτιρίου θα αφήνονται αρμοί διαστολής εύρους 6mm όταν: 

α.  Τα πλακίδια απολήγουν σε επαφή με σκληρά υλικά. 
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β.  Αλλάζει το είδος του υποστρώματος που επικαλύπτεται. 

γ.  Οι επενδύσεις είναι μεγαλύτερες από 4,50 m κατακόρυφα και οριζόντια 

Οι αρμοί θα εκτείνονται σε όλο το βάθος της επένδυσης και θα πληρούνται με κατάλληλη για κάθε περίπτωση 

ελαστομερή μαστίχη σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού της μαστίχης.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Περιβάλλον χώρος Δασικού Τουριστικού Περίπτερου 
 

3.4.1 Αναλυτική περιγραφή στοιχείων και υλικών του περιβάλλοντα χώρου 

3.4.1.1 Ειδικές Κατασκευές 

Πέργκολα 

Ξύλινη πέργκολα σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Μελέτης θα τοποθετηθεί κατά μήκος της κεντρικής 

κλίμακας προς το Δασικό Τουριστικό Περίπτερο για την αναρρίχηση εδώδιμων φυτών, η οποία θα σηματοδοτεί 

παράλληλα τη βασική πρόσβαση σε αυτό. Η εγκατάσταση του φυτικού υλικού θα γίνει, είτε στα πρανή δυτικά της 

πέργκολας, είτε στο παρτέρι στο πλάτωμα του λαχανόκηπου (βλ. Σχέδια DE. 11a και 11b).  

Υπερυψωμένα παρτέρια λαχανόκηπου 

Λωρίδα μαύρης λαμαρίνας (θερμής έλασης) θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία υπερυψωμένων γραμμικών 

παρτεριών για τις καλλιέργειες των λαχανικών και των βοτάνων. Η στήριξη των λωρίδων λαμαρίνας, ύψους 0,30m, 

μήκους 2,00m και πάχους 3mm γίνεται στο έδαφος με τις ενσωματωμένες ράβδους από χάλυβα διατομής Φ12 και 

ύψους 0,60 m. Το άνω χείλος της λαμαρίνας θα είναι στραντζαριστό σε σχήμα Π πλάτους 1,00cm.  

Με λαμαρίνα θα οριοθετηθούν επίσης οι γραμμικές φυτεύσεις κατά μήκος του δρόμου βορειοανατολικά του κτιρίου. Η 

οριοθέτηση θα γίνει με λωρίδες γαλβανισμένης λαμαρίνας ύψους 10cm, μήκους 2,00m και πλάτους 1,50mm οι οποίες 

τοποθετούνται στο έδαφος με τρεις ενσωματωμένες ράβδους από χάλυβα διατομής Φ10 και ύψους 0,40m, ενώ η 

τοποθέτηση τους γίνεται με μικρή επικάλυψη των λωρίδων μεταξύ τους για λόγους σταθερότητας και σωστής 

σχηματοποίησης των παρτεριών. 

Οι λωρίδες λαμαρίνας θα είναι συνεπίπεδες με την τελική επιφάνεια του διαμορφωμένου εδάφους – δεν θα 

προεξέχουν από αυτό.  

3.4.2 Φυτεύσεις 

3.4.2.1 Αρχές σχεδιασμού 

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου θα εξυγιανθεί η υφιστάμενη βλάστηση και θα ενισχυθεί με νέες φυτεύσεις 

βιωματικού χαρακτήρα. Η κεντρική είσοδος και η βασική κλίμακα που οδηγεί προς το κτίριο σηματοδοτούνται με μια 

ξύλινη πέργκολα στην οποία αναρριχώνται εδώδιμα είδη δίνοντας την αίσθηση του «πράσινου τούνελ» στον 

επισκέπτη. Τα δυο διαδοχικά πρανή δυτικά της κεντρικής εισόδου διαμορφώνονται εκ νέου με ροές φυτεύσεων των 
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ζωνών «Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους» και «Συστάδες θάμνων 

μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη», ενώ στο κεντρικό πλάτωμα 

συναντάμε το γραμμικό υπερυψωμένο λαχανόκηπο. Κατά μήκος του δρόμου βορειοανατολικά του κτιρίου και μέσα σε 

επιφάνεια από σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο διαμορφώνονται γραμμικές φυτεύσεις «Καλλιέργειες λαχανικών και 

βοτάνων» και «Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους» σε συνδυασμό με 

δενδροστοιχία Prunus persica - Ροδακινιά για την απόκρυψη των αντιαισθητικών κατασκευών αλλά και τη 

σηματοδότηση των διαδρομών.   

Για την επιλογή του φυτικού υλικού ακολουθούνται οι γενικές αρχές σχεδιασμού που περιεγράφηκαν στην παράγραφο 

2.7.1. και ενισχύονται με τις παρακάτω επιπλέον κατηγορίες:  

 

Προστιθέμενες Διαπλάσεις με χλωριδική σύνθεση: 

 Καλλιέργειες λαχανικών και βοτάνων 

Ο Νέος Βρώσιμος Κήπος αναμένεται να καλύψει σε ένα βαθμό τις διατροφικές ανάγκες του κτιρίου με λαχανικά ενδεικτικά 

της περιοχής.  

 Αναρριχώμενα φυτά με βρώσιμα άνθη ή καρπούς 

Για την εξασφάλιση μιας «ζωντανής», δυναμικής, με ποικίλο και διαρκές αισθητικό αποτέλεσμα πράσινης στοάς 

επιλέχθηκε μια συμπληρωματική παλέτα αναρριχώμενων φυτών. Φυτά με βρώσιμους καρπούς και άνθη θα 

αναρριχηθούν στην πέργκολα, ώστε να παρέχουν σκίαση και ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Ενδεικτικά είδη: Rubus fruticosus_Βατόμουρο, Pandorea jasminoides_ Πανδωρέα, Passiflora incarnata_ Πασιφλωρα 

ή Ρολογιά 

Σε όλη την έκταση της περιοχής θα φυτευτούν καρποφόρα δένδρα Malus domestica_Μηλιά και Prunus persica_ 

Ροδακινιά, επιτυγχάνοντας, εκτός της παραγωγής καρπών και την ενοποίηση των χώρων.  

 

3.4.2.2 Αποξηλώσεις προετοιμασίας χώρων φύτευσης  

Βλέπε παράγραφο 1.7.2 

3.4.2.3 Φυτικό υλικό 

Βλέπε παράγραφο 1.7.3 

Δένδρα 

 

Τα Δένδρα θα φυτευτούν στις ακριβείς θέσεις και αποστάσεις. Κατά τη φύτευση, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα 

μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,50 x 0,50m, ανάλογα με τον όγκο γλάστρας (lt) του, και θα προσδεθεί με δύο 

πασσάλους. Θα ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του 

και ο σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά 

για να έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 

διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. 

Θάμνοι – Ζώνες φύτευσης 

Κατά τη φύτευση, το φυτό θα τοποθετηθεί κατακόρυφα μέσα στο λάκκο διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. και σε τέτοια 

στάθμη ή επίπεδο, ώστε μετά την καθίζηση να έχει την ίδια σχέση με τη στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους. Θα 

ακολουθήσει το γέμισμα του λάκκου με το κηπευτικό μίγμα μέχρι το λαιμό του φυτού, η συμπίεση του και ο 

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση, τα φυτά όλα πρέπει να ποτισθούν καλά για να 

έρθει σε καλή επαφή το ριζικό τους σύστημα με το νέο τους εδαφικό περιβάλλον και θα ποτίζονται σε τακτά 

διαστήματα όπως απαιτείται για να ριζώσουν. 

Μονοκαλλιέργειες θάμνων σφαιρικής μορφής σε συνδυασμό με καλλωπιστικά αγρωστώδη 

Συντομογραφία ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

Περίμετρος 

κορμού (cm)

MAG SOU Magnolia soulangeana Μανώλια as drawing 70 3,00-3,50 16/18

MAL DOM Malus domestica Μηλιά as drawing 90 2,00-2,50 14/16

PRU DUL Prunus dulcis Αμυγδαλιά as drawing 90 2,00-2,50 14/16

PRU PER Prunus persica Ροδακινιά as drawing 90 2,00-2,50 14/16

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

Δένδρα: Σημειακές φυτεύσεις ή συστάδες
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Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 2,5φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 
Μίγμα από καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 
 

Συστάδες καλλωπιστικών σκιόφυτων 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 3,5φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 10 4 5 0,30-0,40

ARB UNE Arbutus unedo Κουμαριά 6 2 7/9 0,60-0,70

ELE EBI Eleagnus x ebingeii Ελαίαγνος 6 2 7/9 0,60-0,70

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 12 3 7/9 0,40-0,50

OLE OLE Olea oleaster Αγριελιά 6 2 7/9 0,60-0,70

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PHI ANG Phillyrea angustifolia Φιλυρέα 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE COC Quercus coccifera Πουρνάρι 6 2 7/9 0,60-0,70

QUE ILE Quercus ilex Αριά 6 2 7/9 0,60-0,70

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 14 4 5 0,30-0,40

TEU FRU Teucrium fruticans Τεύκριο 6 2 7/9 0,60-0,70

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 12 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ART POW Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

FEL AME Felicia amelloides Φελίτσια 6 3 3 0,20-0,30

GAU LIN Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 10 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

LAV ANG Lavandula angustifolia Λεβάντα 6 3 3 0,20-0,30

MYR COM Myrtus communis Μυρτιά κοινή 6 3 7/9 0,40-0,50

PAN VIR Panicum virgatum Πάνικο 10 4 5 0,30-0,40

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 10 4 3 0,30-0,40

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAL JAM Salvia jamensis "Hot lips" Σάλβια κόκκινη 6 3 3 0,30-0,40

SAL MYS Salvia Mystic Spires Σάλβια μωβ 6 3 3 0,30-0,40

SAL PEN Salvia 'Penny's Smile' Σάλβια ροζ 6 3 3 0,30-0,40

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 10 4 5 0,30-0,40

WES FRU Westringia fruticosa Βεστρίγγια μπάλα 6 3 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

ACA MOL Acanthus mollis Άκανθος 8 3 7/9 0,40-0,50

ACO GRA Acorus gramineus ogon Άκορους 8 4 3 0,20-0,30

ASP ELA Aspidistra elatior 'Milky Way' Ασπιδίστρα 6 2 7/9 0,40-0,50

CAR OSH Carex oshimensis 'Evergold' Κάρεξ δίχρωμο 8 4 5 0,30-0,40

CON MAU Convolvulus mauritanicus Κονβόλβουλους μαυριτάνικους 10 5 3 0,15

DUC IND Duchesnea indica Αγριοφράουλα 8 5 3 0,15

FAR JAP Farfugium japonicum Φαρφούγκιουμ 8 3 7/9 0,40-0,50

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 8 3 3 0,30-0,40

NEP EXA Nephrolepis exaltata Φτέρη 11 3 3 0,30-0,40

OPH JAP Ophiopogon japonicus Οφιοπώγων 11 6 3 0,15

PIT TOB Pittosporum tobira nana Αγγελική νάνα 8 3 7/9 0,20-0,30

RUS ACU Ruscus aculeatus Ρούσκους 6 2 7/9 0,40-0,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            
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Συστάδες θάμνων μορφολογικού ενδιαφέροντος, φυτά εδαφοκάλυψης και καλλωπιστικά αγρωστώδη 

 

Ο φυτευτικός σύνδεσμος για το παραπάνω μίγμα, αποτελείται από φυτά με μέση πυκνότητα 4φυτά/m
2
, που 

διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ανάλογα την πυκνότητα και το ποσοστό κάλυψης, σύμφωνα με τον 

σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 
Αναρριχώμενα φυτά με βρώσιμα άνθη ή καρπούς 

 

Τα Αναρριχώμενα θα φυτευτούν στις ακριβείς θέσεις και αποστάσεις σύμφωνα με τον σωστό φυτευτικό σύνδεσμο.  

 

Καλλιέργειες λαχανικών και βοτάνων 

Εποχιακά λαχανικά και βότανα δανεισμένα από τα είδη της ζώνης του Βοτανικού κήπου, θα φυτευτούν σε ειδικά 

διαμορφωμένα γραμμικά παρτέρια με ιδιαιτέρως εμπλουτισμένο κηπευτικό χώμα με οργανικό κομπόστ, κατάλληλο 

των καλλιεργητικών αναγκών των ειδών και σε αποστάσεις φύτευσης ανάλογα με το είδος. Στα σημεία που 

κατασκευάζονται υπερυψωμένα παρτέρια, επιτυγχάνεται η πρώιμη παραγωγή των λαχανικών, διότι διατηρείται η 

θερμοκρασία του εδάφους σε υψηλά επίπεδα, το χώμα δεν συμπιέζεται και είναι αφράτο άρα και αεροπερατό και 

ευνοείται η σωστή αποστράγγιση του χώματος. Η χρήση των βοτάνων στη συγκεκριμένη ζώνη φύτευσης αποσκοπεί, 

εκτός της παραδοσιακής χρήσης τους, και στην επικονίαση και στην προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων για τις 

καλλιέργειες. 

 

3.4.3 Προδιαγραφές υλικών μαλακών επιφανειών 
3.4.3.1 Κηπευτικό μίγμα 

Βλέπε παράγραφο 1.7.4.1 

3.4.3.2 Πάσσαλοι στήριξης και πρόσδεσης δέντρων 

Βλέπε παράγραφο 1.7.3.2 

3.4.4 Συντήρηση και υδατικές ανάγκες φυτικού υλικού 
Βλέπε παράγραφο 1.7.5 

  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

AND GER Andropogon gerardii Ανδροπώγων 8 4 5 0,30-0,40

ART CAS Artemisia "Powis Castle" Αρτεμισία 6 3 3 0,20-0,30

ERI KAR Erigeron karvinsk ianus Ερίγκερον 10 5 3 0,15

GAU WHI Gaura lindheimeri white Γκάουρα λευκή 8 4 3 0,30-0,40

HEL ITA Helichrysum italicum Ελίχρυσο 6 3 3 0,20-0,30

MYR TAR Myrtus tarentina Μυρτιά ταρεντίνα 6 3 3 0,30-0,40

PEN SET Penissetum setaceum Πενισέτουμ 6 3 5 0,40-0,50

PER ABR Perovsk ia abrotanoides Περόβσκια 8 4 3 0,30-0,40

ROS PRO Rosmarinus off. prostatus Δενδρολίβανο έρπον 6 3 3 0,20-0,30

ROS OFF Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο 6 3 3 0,20-0,30

SAN CHA Santolina chamaecyparissus Λεβαντίνη 10 5 3 0,20-0,30

STI TEN Stipa tenuissima Στίπα 8 4 5 0,30-0,40

ORI VUL Origanum vulgare Ρίγανη 6 4 3 0,20-0,30

THY VUL Thymus vulgaris Θυμάρι 6 4 3 0,20-0,30

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (%)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(φυτά/m2)

 Μπάλα 

χώματος (lt)
Υψος  (m)

RUB FRU Rubus fruticosus Βατόμουρο 20 1 10 1,75-2,00

PAN JAS Pandorea jasminoides Πανδωρέα 17 1 15 2,00-2,50

PAS INC Passiflora incarnata Πασιφλωρα ή Ρολογιά 15 1 10 1,75-2,00

PIS SAC Pisum sativum var. saccharatum Μπιζέλι 15 1 10 1,50-2,00

RUB IDA Rubus idaeus Σμέουρο ή Φραμπουάζ 16 1 10 1,50-2,00

TRA JAS Trachelospermum jasminoides Ρυγχόσπερμο 17 1 15 2,00-2,50

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ            
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4 Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86) 

4.1 Αντικείμενο Εργασιών  
Η παρούσα ενότητα αφορά τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων των κτιρίων που προβλέπεται να 

αναβαθμιστούν στα πλαίσια του έργου: «Ανάδειξη, Προστασία και Αναβάθμιση Λόφου Προφήτης Ηλία» στο Δήμο 

Τρικκαίων. 

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εγκαταστάσεις ακαθάρτων στα κτίρια: 

 Νέο κτίριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Κτίριο Υποδοχής Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας 

 Νέο Δασικό Τουριστικό Περίπτερο. 

 

4.2 Γενικά 
Όλες οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης έχουν μελετηθεί και θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν 

τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της υγείας των χρηστών. 

Η ποιότητα και οι διαστάσεις των στοιχείων που συνιστούν την εγκατάσταση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που 

έχουν προσδιοριστεί για αυτά και να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Το αποχετευτικό δίκτυο που επιλέγεται για την αποχέτευση του κτιρίου είναι το χωριστικό σύστημα, με ανεξάρτητους 

αγωγούς για ακάθαρτα και βρόχινα νερά. 

Όλες οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μέσα στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι στεγανές, όσον αφορά τις 

παρουσιαζόμενες σε αυτές πιέσεις των μεταφερομένων υγρών και ατμών ή αερίων. 

Οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η απορροή προς αποχέτευση υγρών και 

στερεών που μεταφέρονται σε αυτές να αποκλείουν οποιαδήποτε απόθεση στερεών υλών μέσα σε αυτές. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των κλίσεων που πρέπει να τηρούνται για κάθε διατομή και χρήση των διαφόρων 

αγωγών.  

 

4.3 Εγκατάσταση Αποχέτευσης - Αερισμού 
Τα δίκτυα αποχέτευσης και αερισμού (σωλήνες και εξαρτήματα) εντός του κτιρίου προβλέπεται να κατασκευαστούν 

από πολυπροπυλένιο (PP) με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.   

Τα δίκτυα (σωλήνες και εξαρτήματα) εντός εδάφους προβλέπεται να κατασκευαστούν από u-PVC με μούφα και 

ελαστικό δακτύλιο.   

Εντός του κτιρίου τα οριζόντια τμήματα του δικτύου αποχέτευσης θα έχουν κλίση 2%.   

Εκτός του κτιρίου τα οριζόντια τμήματα του δικτύου αποχέτευσης θα έχουν κλίση 1% κατ' ελάχιστον.  

Τα λύματα συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή, η οποία αδειάζει με ειδικό βυτίο ανά τακτά διαστήματα. 

Οι διαστάσεις σύνδεσης των υδραυλικών υποδοχέων και των σωληνώσεων φαίνονται στα σχετικά σχέδια (Βλ. ΑΠ-01, 

ΑΠ-02, ΑΠ-03)  

 

4.4 Εγκατάσταση Συμπυκνωμάτων Κλιματισμού 
Τα δίκτυα συμπυκνωμάτων κλιματισμού (σωλήνες και εξαρτήματα) εντός του κτιρίου προβλέπεται να κατασκευαστούν 

από πολυπροπυλένιο (PP) με μούφα και ελαστικό δακτύλιο.  Η τελική απορροή των συμπυκνωμάτων θα γίνεται είτε 

προς το πλησιέστερο σιφώνι ή στραγγιστήρα δαπέδου είτε προς την πλησιέστερη υδρορροή. 

Εντός του κτιρίου τα οριζόντια τμήματα των δικτύων συμπυκνωμάτων θα έχουν κλίση 1%. 

Οι διαστάσεις σύνδεσης των σωληνώσεων συμπυκνωμάτων φαίνονται στα σχετικά σχέδια. 

4.5 Στηρίξεις  
Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει με την χρήση τυποποιημένων ηχομονωτικών διμερών στηριγμάτων με επένδυση 

ελαστικού δακτυλίου, με ντίζες και εκτονούμενα βύσματα από την οροφή ή με στριφώνια στον τοίχο, σε αποστάσεις 

που προτείνει ο προμηθευτής των σωλήνων.   
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4.6 Φρεάτια – Καλύμματα Φρεατίων 
Τα φρεάτια προβλέπονται να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα.  

Τα φρεάτια εντός του κτιρίου προβλέπονται κλειστού τύπου. 

Τα φρεάτια εκτός του κτιρίου προβλέπονται ανοικτού τύπου.   

Τα καλύμματα των φρεατίων εντός του κτιρίου προβλέπονται από αλουμίνιο με στεγανοποιητικό ελαστικό 

παρέμβυσμα και δυνατότητα επένδυσης με κεραμικά πλακίδια ή σκυρόδεμα, κατάλληλης κλάσης φόρτισης.  

Τα καλύμματα των φρεατίων εκτός του κτιρίου προβλέπονται στεγανά από χυτοσίδηρο κατάλληλης κλάσης φόρτισης.  

 

4.7 Ειδικά τεμάχια - Εξοπλισμός 
Τα ειδικά τεμάχια θα είναι και αυτά από το ίδιο υλικό με αυτό των σωληνώσεων για να εξασφαλίζεται στεγανή 

σύνδεση, ενώ οι υδραυλικοί υποδοχείς μπορούν να είναι και από άλλα υλικά ανάλογα με την χρήση τους, όπως 

εφυαλωμένος πηλός, ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα, χυτοσίδηρος κλπ. 

Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με όλα τα εξαρτήματα, όπως οσμοπαγίδες, στόμια καθαρισμού, βαλβίδες, 

φρεάτια επίσκεψης, αντλίες νερού ή λυμάτων (όταν απαιτείται), στραγγιστήρες κλπ. για την καλή λειτουργία σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

 

4.8 Ειδικές Διατάξεις 
Δεν επιτρέπεται η διάτρηση και η αφαίρεση τμήματος φερόντων δομικών στοιχείων (κολόνες, δοκοί).  Η διάτρηση 

τμήματος τοιχίων, πλακών θα γίνεται πάντα με χρήση κατάλληλου μεταλλικού χιτωνίου και με την σύμφωνη γνώμη 

του μελετητή μηχανικού και τις οδηγίες επιβλέποντος μηχανικού της στατικής μελάτης. 

 

4.9 Δοκιμές Ελέγχοι (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86) 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ελέγχονται, τόσο κατά την φάση κατασκευής τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους 

για την καλή λειτουργία τους από άποψη στεγανότητας, αντοχής πιέσεως, κλίσεως σωληνώσεων, προστασίας 

σωληνώσεων κ.λπ. 
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5 Φωτισμός 

5.1 Εισαγωγή και Περιγραφή της Πρότασης  
Ο σχεδιασμός φωτισμού του χώρου ακολουθεί τα πλέον σύγχρονα πρότυπα αστικού και οδικού φωτισμού, τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις τοπικές απαιτήσεις της εφαρμογής του στο ευαίσθητο 

οικοσύστημα του άλσους Προφήτη Ηλία. Γι΄αυτό δίνεται έμφαση στην ελαχιστοποίηση της φωτορύπανσης εις βάρος 

της χλωρίδας και της πανίδας, χωρίς να γίνει έκπτωση στην επάρκεια φωτισμού του χώρου. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία φωτισμού έχουν επιλεχθεί με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13201 και προσφέρουν 

τον απαραίτητο φωτισμό στο χώρο με σκοπό την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, αλλά και την αισθητική 

ανάδειξη αυτού.  

Αναλυτικότερα προτείνεται να φωτιστούν οι βασικές διαδρομές πεζών, καθώς και το σύνολο του Χώρου Ενδημικής 

Χλωρίδας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως στα πλαίσια της παροχής άνετου φωτισμού και φιλικού προς το περιβάλλον η 

σχεδίαση φωτισμού έλαβε υπόψιν της την τάση προς τον περιορισμό του λευκού φωτός και κατά συνέπεια όλα τα 

σημεία φωτισμού θα έχουν απόχρωση 3000K. Επιπρόσθετα, με σκοπό την αποφυγή του διαφεύγοντα φωτισμού 

προς τον ουρανό, τα φωτιστικά σώματα οδικού τύπου που χρησιμοποιούνται διασφαλίζουν μηδενική εκπομπή φωτός 

στο άνω ημισφαίριο.  

Τα μονοπάτια που φωτίζονται με ιστούς 4m και ημισφαιρικά φωτιστικά, ακολουθούν την απαίτηση φωτισμού P1 καλά 

ΕΝ 13201: 2015. H κλάση αυτή αφορά σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και περιοχές με παρουσία πεζών. 

Στην περίπτωση των μονοπατιών που φωτίζονται με χαμηλά φωτιστικά τύπου bollard διασφαλίζεται πως ο φωτισμός 

στα μονοπάτια και συγκεκριμένα η ελάχιστη τιμή αυτού Emin θα είναι ανώτερη του 1lux ως προδιαγραφή ασφάλειας.  

Επιλέγονται δύο τύποι φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν συνολικά στη παρέμβαση. Συγκεκριμένα: 

ΤΥΠΟΣ Α: Φωτιστικό τεχνολογίας LED κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα μοντέρνου ημισφαιρικού σχήματος με 

κεκλιμένη άνω επιφάνεια ισχύος έως και 28W σε συνδυασμό με ξύλινο κωνικό διακοσμητικό ιστό ύψους 4μ. Η 

συγκεκριμένη τυπολογία θα έχει γενική χρήση και θα χρησιμοποιηθεί βάσει του σχεδίου (Α.1.4) στις βασικές 

διαδρομές του λόφου και στα σημεία θέασης-στάσης. Η πρόθεση είναι η χρήση ενός φωτιστικού σώματος που θα 

εντάσσεται στο περιβάλλον του λόφου και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα τις προδιαγραφές για το φωτισμό των ενοτήτων 

του λόφου.  

ΤΥΠΟΣ Β: Φωτιστικό Σώματα Τεχνολογίας LED Τύπου Bollard ισχύος έως 6W. Η συγκεκριμένη τυπολογία είναι 

συμπληρωματική στο Τύπο Α και προτείνεται στις περιοχές όπου υπάρχουν στενά μονοπάτια (Δυτικό Τμήμα) και 

στους εσωτερικούς διαδρόμους του Χώρου Ενδημικής Χλωρίδας.  

 

5.2 Αναλυτική Περιγραφή Φωτιστικών Σωμάτων και Ιστών  

5.2.1 Φωτιστικό τεχνολογίας LED κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα μοντέρνου 

ημισφαιρικού σχήματος με κεκλιμένη άνω επιφάνεια ισχύος έως και 28W 
Ενδεικτικός τύπος Schreder YMERA  

Σώμα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή 

Κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας για αντοχή έναντι της 

διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα στρογγυλό ημισφαιρικό μοντέρνου τύπου με κεκλιμένη άνω επιφάνεια, 

διαμέτρου 460mm±10%, αεροδυναμικού σχεδιασμού (CxS ≤0,02m
2
), με χαμηλό προφίλ ύψους 

120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης.  Θα είναι ανοιγόμενο για πρόσβαση στο 

εσωτερικό του φωτιστικού, στο χώρο των ηλεκτρικών μερών, με χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόμενο τμήμα του 

κελύφους θα συγκρατείται σε ανοιχτή θέση με συρματόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασμό για προστασία σε 

περίπτωση συντήρησης. Τα ηλεκτρικά μέρη θα είναι τοποθετημένα σε μεταλλική πλάκα έδρασης εντός του 

κελύφους. Η οπτική μονάδα και τα ηλεκτρικά μέρη θα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα 

είναι σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ RAL απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει 

προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης βαθμού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το χώρο των 

ηλεκτρικών μερών όσο και για το χώρο της οπτικής μονάδας. 

Μηχανισμός στήριξης  

Κατάλληλη προσαρμογή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ενιαία με το σώμα του φωτιστικού για τοποθέτηση σε 

βραχίονα διαμέτρου 60mm x 100mm. 

Οπτική μονάδα  
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Θα φέρει επίπεδο κάλυμμα από σκληρυσμένο γυαλί (tempered glass), μερικής διαύγειας (Frosted) και θα έχει 

μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον ΙΚ10 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική μονάδα θα αποτελείται 

από τουλάχιστον 20 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετημένα σε πλακέτες PCB και σύστημα οπτικών φακών από 

υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25
ο
C (κατά LM80-08 & TM21) θα 

είναι τουλάχιστον L80 @100.000 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) θα είναι 3000K με χρωματικό κωδικό 730.  

 

Ηλεκτρικά μέρη 

Ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz  

Τροφοδοτικό (driver) με διεπαφή ρύθμισης της φωτεινής ροής με πρωτόκολλο DALI  ή/και 1-10V (dimmable) . 

Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA. 

Συντελεστής ισχύος μεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο).  

Κλάση μόνωσης θα είναι class Ι ή II   

Ασύρματος ελεγκτής τοποθετημένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία με τα 

υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης.  

Φωτομετρικά χαρακτηριστικά & Αποδόσεις 

Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 28W. Η φωτεινή ροή του 

φωτιστικού @Ta 25
o
C θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3400 lm (μετά από θερμικές και οπτικές απώλειες). Η 

ανοχή (tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η κατανομή φωτεινής έντασης θα είναι ασύμμετρη στα 

επίπεδα C90-C270, και συμμετρική στα επίπεδα C0-C180,  κατάλληλη για την εφαρμογή σύμφωνα με τις 

φωτοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω εκπομπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για περιορισμό της φωτορύπανσης. 

Σύστημα ελέγχου (ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού) 

Ο ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά μεγέθη 

του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι 

μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%.  

 Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα με 

προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν με τα όρια που 

έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό σύστημα 

διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα.  

 Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.   

 Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το φωτιστικό αλλά 

και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming).  

 Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος ελεγκτής 

να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.   

 Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις προγραμματιζόμενες 

από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω απαλοιφής του επιπλέον φωτισμού λόγω 

συντελεστή συντήρησης  

 Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά).  

Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet  

 Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz  

 Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40οC έως +80οC  

 Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90%  

 Μέγιστο ρεύμα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V  

 Παροχή 12 Vdc ±0.5V για δυνατότητα τροφοδότησης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά)  

 Κλάση μόνωσης: IΙ  

 Βαθμός προστασίας: ≥ IP20  

 Σήματα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386)  

 Καταναλισκόμενη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (stand-by): ≤ 1,0W  
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o Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W  

 

Πιστοποιητικά–Διασφαλίσεις  

 Τεχνικά Φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και εγχειρίδιο 

εγκατάστασης (installation sheet) του φωτιστικού.  

 Τεχνικά Φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) του ασύρματου 

ελεγκτή φωτιστικού. 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE με την οδηγία LVD 2014/35/EK και τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, την 

οδηγία EMC 2014/30/ΕΚ και τα πρότυπα EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, την 

οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ, το πρότυπο ΕΝ 62471 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή του ασύρματου ελεγκτή 

 Πιστοποιητικό ENEC (ή ισοδύναμο ISO Type 5) για το προσφερόμενο προϊόν το οποίο θα περιλαμβάνει και 

το εξάρτημα του ασύρματου ελεγκτή που απαιτείται για την λειτουργία του φωτιστικού.  

 Πιστοποιητικό ENEC+ για το προσφερόμενο προϊόν το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε συνδυασμό με το 

ENEC (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό απόδοσης το οποίο εκδίδεται σε συνδυασμό με πιστοποιητικό ασφάλειας 

ISO type 5). Το πιστοποιητικό ΕΝΕC+ θα πρέπει να αφορά για θερμοκρασία CCT 3000K.  

 Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (ή νεότερα) για το εργοστάσιο κατασκευής του 

φωτιστικού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

 Δοκιμή ελέγχου (Test Report) κατά το πρότυπο LM80 των προσφερόμενων LED. Η δοκιμή LM80 θα έχει 

διεξαχθεί σε LED ίδιου τύπου με τα προσφερόμενα και σε συνθήκες ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερες ή ίσες 

του ρεύματος οδήγησης των LED εντός του φωτιστικού. Επιπρόσθετα, η θερμοκρασία στην οποία διεξάγονται 

οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 85οC. Αναφορικά με τις ώρες δοκιμές αυτές θα πρέπει 

να είναι κατ’ ελάχιστον 6000 ώρες όπως ορίζει το LM80.  

 Έγγραφο (πιστοποιητικό) φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο θα 

αναγράφονται τα βασικά ονομαστικά φωτομετρικά μεγέθη: συνολική ισχύς (W), φωτεινή ροή (lm), απόδοση 

(lm/W), θερμοκρασία χρώματος (Κ), δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες και πίνακες φωτεινής 

έντασης (πολικό διάγραμμα), η κατηγοριοποίηση κατά IES TM-15-11 (BUG Ratings). Η ανοχή (tolerance) σε 

σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ±5% 

για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Όλα τα παραπάνω θα έχουν διεξαχθεί βάσει του LM79 και θα 

προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 για το συγκεκριμένο σκοπό. Απαιτείται και 

αντίστοιχη δήλωση του φωτομετρικού εργαστηρίου.  

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (.ldt) κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά 

προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.ά.). Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο (είτε 

του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών, είτε του κατασκευαστή σε 

περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι το φωτομετρικό εργαστήριο 

είναι πιστοποιημένο κατά  ISO 17025 για (LM 79). Η διαπίστευση ISO 17025  του φωτομετρικού 

εργαστηρίου θα επισυνάπτεται.  

 Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους εγγύησης 

του κατασκευαστή  

 Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι 

εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).  

Φωτοτεχνικές απαιτήσεις  

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών τεχνολογίας LED θα πρέπει, απαραιτήτως, να 

προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux ή Dialux), η 

οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω για 

τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την καθορισμένη κλάση φωτισμού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015. 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά για την διεξαγωγή φωτοτεχνικής μελέτης 

Οδόστρωμα  3,5m 

Συντελεστής συντήρησης 0,8 

Τύπος Οδοστρώματος  CIE R3, q0 0.070 

Διάταξη ιστών Αμφίπλευρα μετατοπισμένα 

Απόσταση ιστών 40m – φωτιστικά ίδιας πλευράς 
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Ύψος φωτεινού σημείου 3,8m 

Προεξοχή φωτεινών σημείων 0.0 

Κλίση βραχίονα 1.0° 

Απαιτήσεις φωτισμού Κλάση P1 κατά EN 13201:2015 

(Εm ≥15.0lux, Emin ≥3.00lux, TI% ≤ 20 %) 

Ενεργειακές απαιτήσεις Dp ≤ 0,018 W/lx*m² και De ≤1.5 kWh/m² έτος 
(4000h / έτος) 

 

5.2.2 Ξύλινος Κωνικός Διακοσμητικός ιστός ύψους 4m 
Ενδεικτικός τύπος Valmont Seka 

Ιστός συνολικού ύψους 4m κωνικού σχήματος αποτελούμενος από τα εξής τμήματα 

o Το κάτω μέρος και πρώτο τμήμα του ιστού έχει ύψος 1300 ±5% mm είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ και βαμμένο σε απόχρωση AKZO 900. Στο συγκεκριμένο τμήμα, υπάρχει θυρίδα 
επίσκεψης του ιστού σε ύψους 500 ±5% mm από την βάση. Ο ιστός θα φέρει κατάλληλο ακροκιβώτιο μονής 
ασφάλειας εντός θυρίδας. Η θυρίδα θα κλείνει με θύρα από έλασμα στερεωμένη με κατάλληλες ανοξείδωτες 
βίδες. 

o Το δεύτερο και ενδιάμεσο μέρος, είναι κατασκευασμένο από ξύλο σε απόχρωση «cinnamon» και έχει ύψος 
1700 ±5% mm 

o To τρίτο και άνω τμήμα έχει ύψος 1000mm και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και 
βαμμένο σε απόχρωση AKZO 900. Η κορυφή του ιστού θα είναι κεκλιμένου κυκλινδρικού σχήματος όπως 
φαίνεται και στο ενδεικτικό σχέδιο για διακοσμητικούς λόγους. Σε απόσταση 200 ±5% mm από την κορυφή 
υπάρχει βραχίονας κλίσης (ενδεικτικά 1ο) στον οποίο τοποθετείται το φωτιστικό σώμα LED. Ο βραχίονας έχει 
διαστάσεις Φ60mm και μήκος 100mm 

o H πλάκα έδρασης έχει διαστάσεις 270x270mm ενώ στο κέντρο θα φέρει κατάλληλη οπή για τη διέλευση των 
καλωδίων. Ο ιστός συνοδεύεται από τα κατάλληλα αγκύρια στήριξης. 

Ο ιστός θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του κάτωθι ενδεικτικού σχήματος  

5.2.3 Φωτιστικά Σώματα Τεχνολογίας LED Τύπου Bollard ισχύος έως 6W  
Ενδεικτικός τύπος Schreder Citrine MINI.  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας. Το 

φωτιστικό θα φέρει διαυγές προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας από πολυκαρβονικό υλικό ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Οι διαστάσεις της στήλης φωτισμού θα είναι h= 500mm ±5%. 

Κατανομή φωτεινής έντασης κατάλληλη για εφαρμογή ασύμμετρου χαμηλού φωτισμού. Δείκτης χρωματικής 

απόδοσης: CRI ≥80 σε Θερμοκρασία χρώματος (CCT): Θερμό λευκό (WW @3000K)  

Η στερέωση πραγματοποιείται με 4 αγκύρια Μ12.  

Προστασία  

 Στεγανότητα:  IP66 κατά ΕΝ 60598 (τμήμα οπτικής μονάδας)  

 Μηχανική αντοχή:  ΙΚ10 κατά ΕΝ 62262 (προστατευτικό κάλυμμα).  

 

Ηλεκτρικά & Φωτομετρικά χαρακτηριστικά  

 Ονομαστική τάση εισόδου:  230V AC / 50Hz  

 Κλάση μόνωσης:  Class Ι ή ΙΙ  

 Ονομαστική ισχύς φωτιστικού  

(Ισχύς LED + Ισχύς Driver):  
≤6W  

 Ενδεικτική κατανομή φωτός:  Ασύμμετρη κατανομή φωτός  

 Φωτεινή ροή φωτιστικού LED @ Ta 25
o
 C  

(μετά από θερμικές και οπτικές απώλειες)  
≥450 lm  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ   

 Δήλωση συμμόρφωσης CE  

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας τύπου ENEC  

 Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης.  

 Πιστοποιητικό φωτομετρικών δεδομένων (ισχύς, φωτεινή ροή φωτιστικού, CRI, CCT κ.ά.). Τα δεδομένα 
θα πρέπει να προέρχονται από ISO 17025 διαπιστευμένο φωτομετρικό εργαστήριο  

 Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 17025 του φωτομετρικού εργαστηρίου  τουλάχιστον για διενέργεια 
μετρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13032-4 ή IES LM79-08. Αποδεκτοί φορείς διαπίστευσης είναι οι 
φορείς ΕΑ MLA.  

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά 
προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη 
βεβαίωση διαπιστευμένου  φωτομετρικού εργαστηρίου.  

 Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους 
εγγύησης του κατασκευαστή.  

 

Φωτοτεχνικές απαιτήσεις  

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών τεχνολογίας LED θα πρέπει, απαραιτήτως, να 

προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux ή Dialux), η 

οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω για 

τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την καθορισμένη κλάση φωτισμού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015. 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά για την διεξαγωγή φωτοτεχνικής μελέτης 

Οδόστρωμα  1m 

Συντελεστής συντήρησης 0,8 

Τύπος Οδοστρώματος  CIE R3, q0 0.070 

Διάταξη ιστών Αμφίπλευρα μετατοπισμένα 

Απόσταση ιστών 11m – φωτιστικά ίδιας πλευράς 

Ύψος φωτεινού σημείου 0,5m 

Προεξοχή φωτεινών σημείων 0.0 

Κλίση βραχίονα 0,0 

Απαιτήσεις φωτισμού Emin ≥1.00lux 

Ενεργειακές απαιτήσεις Dp ≤ 0.040 W/lx*m² και De ≤4.4 kWh/m² έτος 
(4000h / έτος) 

 

5.2.4 Σύστημα Διαχείρισης – Ασύρματος Ελεγκτής Φωτιστικού  

Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού είναι εκείνη η συσκευή που τοποθετείται εντός του φωτιστικού εργοστασιακά. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές του ασύρματου ελεγκτή αναλύονται στο αντίστοιχο άρθρο του φωτιστικού σώματος.  

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GATEWAY) 

O ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) είναι εκείνη η συσκευή που τοποθετείται στο εσωτερικό 

ενός εκ των pillar της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού ή σε τέτοιο εξωτερικό σημείο εντός τουλάχιστον IP65 στεγανού 

κυτίου, για να μεταφέρει ασύρματα πληροφορίες ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό λογισμικό 

διαχείρισης, λειτουργώντας ως ελεγκτής περιοχής των υπό διαχείριση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ώστε να 

διασφαλίζεται η βέλτιστη αρχιτεκτονική τους. Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας πρέπει να εκτελεί τα παρακάτω γενικά 

και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 
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Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι μια συσκευή εύκολα ρυθμιζόμενη και προγραμματιζόμενη με 

γλώσσα προγραμματισμού Python ή άλλη και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απομακρυσμένης 

πρόσβασης μέσω ενσωματωμένου web server. Βασικό χαρακτηριστικό του τοπικού κόμβου επικοινωνίας θα πρέπει 

να είναι η ασφαλής μετάδοση δεδομένων και θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Να αποθηκεύει τα δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και να στέλνει σήματα ελέγχου σε κάθε ελεγκτή 
φωτιστικού. 

 Να ζητάει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας / δεδομένα σφαλμάτων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τα οποία να τα προωθεί στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης.  

 Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 120 ελεγκτών φωτιστικών όταν ο πρώτος στη σειρά από 
αυτούς βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 100m, από τη θέση που είναι εγκατεστημένος. 

 Η σύνδεση και επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης  θα γίνεται 
μέσω του διαδικτύου, είτε με πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό δίκτυο (εφόσον υπάρχει) μέσω καλωδίου 
Εthernet, είτε ασύρματα μέσω ενσωματωμένου 3G Modem στον τοπικό κόμβο επικοινωνίας. Στην περίπτωση 
μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσωματωμένου modem θα απαιτείται μια απλή κάρτα SIM για M2M 
επικοινωνία, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτεται το πλήθος των δεδομένων αποστολής μεταξύ του 
τοπικού κόμβου και του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης (τουλάχιστον 300MB). H SIM card μπορεί να 
χρησιμοποιεί public IP (είτε δυναμική, είτε σταθερή) ή εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερη 
ασφάλεια). Προτιμότερη είναι η χρήση σταθερής ΙP. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται δυναμική IP, ο 
ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσίας DNS. Σε περίπτωση που τύχει και διακοπεί η 
σύνδεση στο διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS ώστε να μπορούν να 
σταλούν ερωτήματα και απαντήσεις μέσω αυτού.  

 Να μπορεί να στέλνει εντολές έναυσης / σβέσης (εντολή έναυσης – σβέσης -switching signal) μέσω ψηφιακής 
εισόδου.  

 Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις ανάγκες 
του χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να προστατεύεται με κωδικό. Για λόγους ασφάλειας ο 
τοπικός κόμβος πρέπει να υποστηρίζει την λειτουργία IP Filtering ώστε να είναι θωρακισμένος από 
κακόβουλες απομακρυσμένες συνδέσεις. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

Λειτουργίες 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα ισοδύναμα.  

Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real Time Clock) 

Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 

Επικοινωνία:  
 με τους ελεγκτές των φωτιστικών: Αποδεκτά πρωτόκολλα 

μετάδοσης RF, Zigbee 

 με το διαδίκτυο μέσω Ethernet port 2G/3G 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30
ο
C έως +60

ο
C  

 Προστασία από υπερτάσεις: 2kV ή μεγαλύτερη 

Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W. 

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση σκόνης και νερού: IP66 

Τάση λειτουργίας:  Ονομαστική τάση 230 VAC.  

Mόνωση Ethernet:  κατ’ ελάχιστο 1500 VAC σύμφωνα με ΙΕΕΕ 802.3/ANSI X3.263 

Ethernet: 1 x RJ45 port 

GSM: 2G/3G Modem (ενσωματωμένη στη συσκευή) 

Τουλάχιστον 2 x Αναλογικές ή ψηφιακές εισόδους/εξόδους για αισθητήρες ή άλλες 

συσκευές 



50 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις - διασφαλίσεις:  

 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
των ασύρματων τοπικών κόμβων επικοινωνίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των τοπικών κόμβων επικοινωνίας πληροί όλα τα ελάχιστα 
απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κατασκευαστή των τοπικών κόμβων επικοινωνίας, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου τους στην 
ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

 Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή των τοπικών κόμβων επικοινωνίας για όλα τα επιμέρους τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του (όπου και εάν απαιτείται). 

 Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και Ραδιοεκπομπών. 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας  5 έτη για τους ασύρματους τοπικούς κόμβους επικοινωνίας. 
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα καλύψει οποιαδήποτε τέλη προκύψουν για τη διασύνδεση 

του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας) 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με την εγγύηση του προσφερόμενου εξοπλισμού (των ασύρματων 
τοπικών κόμβων επικοινωνίας). 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το Λογισμικό Διαχείρισης (και κατ’ επέκταση το Κεντρικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης) θα πρέπει να εκτελεί τις 

παρακάτω λειτουργίες:  

 Να παρέχεται σαν cloud-web based λύση και η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε 
φυλλομετρητή (web browser). Για την λειτουργία του δεν θα πρέπει να απαιτείται η αγορά κάποιας επιπλέον 
άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού από την Υπηρεσία. 

 Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει τα φωτιστικά αυτόνομα (ΟΝ/OFF) με την χρήση αστρονομικού 
ρολογιού. 

 Να παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, ώστε να παρακολουθούνται παράμετροι σε επίπεδο τόσο του ελεγκτή φωτιστικού (κατ’ 
ελάχιστο τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες λειτουργίες, πιθανές αστοχίες) όσο 
και πληροφοριών του τοπικού κόμβου επικοινωνίας.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και δυνατότητα 
ομαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται ομαδικός έλεγχος. Η ομαδοποίηση θα μπορεί να γίνεται και σε ελεγκτές 
που ανήκουν σε διαφορετικούς ελεγκτές τομέα ώστε να δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης των σημείων 
ομοιογενών χαρακτηριστικών κατά μήκος του δικτύου. (πχ. ομάδα φωτιστικών διασταυρώσεων, κύριοι δρόμοι, 
παράπλευροι κλπ). 

 Να εμφανίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού, π.χ. απώλειες ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, απώλειες 
επικοινωνίας κ.α. 

 Να αποθηκεύονται διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού. Σε αυτά τα πλαίσια θα 
πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα να οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της φωτεινότητας για τα 
σαββατοκύριακα και τις ημέρες της βδομάδας.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο διαχειριστής να μπορεί να 
τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα πρόσβασης στο Λογισμικό.  

 Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορές) και alarms (συναγερμοί) Ανάλογα με 
το ρόλο που έχει ο χρήστης, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Επιπλέον θα πρέπει 
να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί όσο και εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

 Επιπλέον, ο διαχειριστής να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί reports και alarms ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες του. 

 Η όποια ενημέρωση του Λογισμικού να μην απαιτεί κάποια ενέργεια από το τελικό χρήστη. 

 Να παρέχονται δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση και σε ιστορικά 
δεδομένα. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης του εγκατεστημένου 
στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο  χαρτογραφικό υπόβαθρο (Google Maps).  

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν: 

 Επίσημα φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους ή δηλώσεις του κατασκευαστή που να επαληθεύουν τις 
λειτουργίες  του προσφερόμενου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης, καθώς και δέκα (10) 
ενδεικτικά screenshots (στιγμιότυπα) των λειτουργιών του Λογισμικού Διαχείρισης αυτού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσει: 
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 Ότι το προσφερόμενο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης - Λογισμικό Διαχείρισης πληροί 
όλες τις ελάχιστα απαιτούμενες λειτουργίες  των τεχνικών προδιαγραφών της εγκεκριμένης μελέτης. 
Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του Κεντρικού Συστήματος 
Τηλεδιαχείρισης, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου τους στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

 Με στόχο τη διαλειτουργικότητα και το ενδεχόμενο που ο Δήμος μελλοντικά προμηθευτεί κάποιο 
ευρύτερο σύστημα διαχείρισης υποδομών πόλης (Asset Management System), το σύστημα θα έχει την 
δυνατότητα εάν απαιτηθεί, να εξάγει τα δεδομένα της υποδομής φωτισμού που ελέγχει μέσω διεπαφής 
API σε μορφή τύπου Json Format ή ισοδύναμης. Επιπρόσθετα, απαιτείται η προσκόμιση τεχνικού 
φυλλαδίου των δυνατοτήτων του API (Application Programming Interface). 

 Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών τελών για τη λειτουργία του συστήματος για 5 έτη. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 

6 Διαδραστικός Χώρος Τεχνολογίας 

6.1 Περιγραφή Παρέμβασης 
 

Στο παρόν σημείο της Τεχνικής Περιγραφής, αναφέρονται οι εργασίες που απαιτούνται για την επανάχρηση τμήματος 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Πουλιού για τη δημιουργία 
Διαδραστικού Χώρου Τεχνολογίας.  

Συγκεκριμένα, με την από 18-12-2020 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του 
Δήμου Τρικκαίων εκμισθώνεται μέρος του πρώην στρατοπέδου με εμβαδόν 10.073,85 τ.μ. (βλ. παρακάτω τμήματα Δ3 
και Δ4) για τη δημιουργία του Διαδραστικού Χώρου Τεχνολογίας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Στην 
έκταση αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω κτίρια: 

 

α/α Περιγραφή Εμβαδό (τ.μ.) 

1 Κτίριο λιθόκτιστο με στέγη από κεραμίδια 231,16 

2 Κτίριο λιθόκτιστο με στέγη από μπετόν και κεραμίδια 105,60 

3 Κτίριο λιθόκτιστο με στέγη από μπετόν 109,90 

 
Λόγω της μακροχρόνιας (10ετούς και πλέον) μη λειτουργίας του χώρου, το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων 
εμφανίζουν σημαντική φθορά και εικόνα εγκατάλειψης. Για αυτό το λόγο, αλλά και για να καλύπτονται στον μέγιστο 
βαθμό οι κτιριολογικές ανάγκες του Χώρου, προτείνεται η συντήρηση και επανάχρηση του Κτιρίου 1, με την  
προσθήκη νέου τμήματος και η καθαίρεση των Κτιρίων 2 και 3.  

Τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων
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Συνολικά, οι εργασίες που προτείνονται αφορούν: 
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1. Την καθαίρεση των κτιρίων 2 και 3. 

2. Την συντήρηση του Κτιρίου 1 και, με τις κατάλληλες επεμβάσεις, μετατροπή του σε 
εκθεσιακό χώρο συνολικής επιφάνειας 277,09 τ.μ. 

3. Την κατασκευή, εν επαφή του Κτιρίου 1, νέου κτίσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα 
συνολικού εμβαδού 265,60 τ.μ., που θα στεγάσει τους υπόλοιπους χώρους του χώρου 
(υποδοχή & κατάστημα & χώρος εκδηλώσεων = 107,95 τ.μ. και αναψυκτήριο & 
παρασκευαστήριο & WC κ.λπ. = 157,65 τ.μ.) 

4. Την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συνολικής έκτασης 4753 τ.μ. και την 
χωροθέτηση 8 θέσεων στάθμευσης για Ι.Χ. και μίας θέσης στάθμευσης για πούλμαν.  

5. Τη βελτίωση βιωματικού μονοπατιού με εμβαδόν 334,07 τ.μ.) προς τον λόφο του 
Προφήτη Ηλία, το οποίο  συναντά τις υφιστάμενες περιπατητικές διαδρομές.  

Το κτίριο 1 και τα νέα κτίσματα που κατασκευάζονται ενώνονται εσωτερικά δημιουργώντας 
ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο, συνολικού εμβαδού 542,69 τ.μ. Η κεντρική είσοδος στο κτίριο 
γίνεται μέσα από ημιυπαίθριο χώρο, που τοποθετείται στο κεντρικό κτίριο. Γύρω από τον 
χώρο υποδοχής διαρθρώνονται περιμετρικά οι υπόλοιπες λειτουργίες του χώρου. Στο ίδιο 
κτίσμα με την υποδοχή τοποθετείται το κατάστημα, καθώς και μια αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων με πατάρι. Αριστερά από το κεντρικό κτίριο βρίσκεται το υφιστάμενο κτίριο 1, το 
οποίο πρόκειται να στεγάσει τους εκθεσιακούς χώρους του χώρου. Δεξιά από το κεντρικό 
κτίριο τοποθετούνται το αναψυκτήριο και οι χώροι υγιεινής, που διαθέτουν ανεξάρτητη 
είσοδο. Μέσα από τον χώρο του αναψυκτήριου υπάρχει πρόσβαση σε εσωτερικό αίθριο.  

Προτεραιότητα του σχεδιασμού ήταν η διατήρηση της μορφολογίας των υφιστάμενων 
κτιρίων του πρώην στρατοπέδου, έτσι ώστε το νέο κτίσμα να δέσει αρμονικά με το 
αρχιτεκτονικό και φυσικό περιβάλλον του, καθώς και με τον υπό σχεδιασμό Διαχρονικό 
Χώρο, με τον οποίο θα γειτνιάζει. Έτσι, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν τα ίδια υλικά 
(σκεπή από κεραμίδια, ξύλινα κουφώματα) και να ακολουθηθεί μια ενιαία αισθητική στην 
όψη. Διατηρείται, επίσης, το χαμηλό ύψος του υφιστάμενου κτιρίου στα 5,30 μ. με εξαίρεση 
το κεντρικό κτίριο, όπου τοποθετείται πατάρι (συνολικό ύψος 7,70 μ.), επιτυγχάνοντας, 
έτσι, την απρόσκοπτη θέα στον λόφο από τον περιβάλλοντα χώρο του χώρου και τον 
γειτονικό οικισμό. Η χωροθέτηση του κτίσματος στο βορειοανατολικό άκρο του οικοπέδου, 
στους πρόποδες του λόφου, έχει ως στόχο την απελευθέρωση του μεγαλύτερου δυνατού 
τμήματος του οικοπέδου για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος χώρου ευρύχωρου και 
λειτουργικού, ικανού να φιλοξενήσει τους επισκέπτες που θα φτάνουν στο σημείο, όχι 
μόνο για να επισκεφθούν τον Διαδραστικό Χώρο Τεχνολογίας, αλλά και το γειτονικό 
Διαχρονικό Χώρο και τον λόφο του Προφήτη Ηλία.  

 

6.2 Υφιστάμενο Κτίριο 

Η γραμμική διάταξη του υφιστάμενου κτιρίου 1, εξυπηρετεί με τον μέγιστο δυνατό τρόπο 
τις εκθεσιακές ανάγκες του χώρου. Η υφιστάμενη κεντρική είσοδος (Θ1) καταργείται και η 
είσοδος στο κτίριο γίνεται πλέον μέσα από τον χώρο υποδοχής (Θ4) (βλ. παρακάτω 
εικόνα 2). Η Θύρα 3 χρησιμοποιείται ως έξοδος. Από την είσοδο προς την έξοδο 
αναπτύσσονται διαδοχικά οι αίθουσες όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα εκθέματα. 
Πρόκειται για 2 μικρότερες (24 τ.μ. και 13,90 τ.μ.) και 3 μεγαλύτερες αίθουσες (52,40 τ.μ. η 
καθεμία). 

Ο φέρων οργανισμός από λιθοδομή, δεν επιτρέπει την δυνατότητα μεγάλων επεμβάσεων 
(διάνοιξη ανοιγμάτων), καθώς είναι επικίνδυνες για την στατικότητα του κτιρίου. Έπειτα 
από στατική μελέτη, προτείνεται αποκλειστικά η καθαίρεση τμήματος της εσωτερικής 
τοιχοποιίας και η διαπλάτυνση της Θύρας 4 κατά 60 εκ., ενώ πέρα από αυτά τα δύο 
σημεία ο φέρων οργανισμός διατηρείται αναλλοίωτος. Η περιμετρική τοιχοποιία μονώνεται 
εξωτερικά με πλάκες θερμομόνωσης πάχους 10 εκ., οι οποίες καλύπτονται από νέα 
επιχρισμένη επιφάνεια πάχους 2 εκ. που βάφεται στο υφιστάμενο χρώμα. Το Παράθυρο 2 
καταργείται, το Παράθυρο 1 μειώνει το πλάτος του κατά 60 εκ, ενώ οι Θύρες 1 και 2 
μετατρέπονται σε παράθυρα με πλάτος 1,40 μ. Το μπάζωμα των παραπάνω στοιχείων 
γίνεται με την χρήση τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, η οποία μονώνεται περιμετρικά με 
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πλάκες θερμομόνωσης πάχους 10 εκ., οι οποίες καλύπτονται από νέα επιχρισμένη 
επιφάνεια που βάφεται στο ίδιο χρώμα με το υπόλοιπο κτίριο.  

 

Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίων 

 

Η υφιστάμενη στέγη καθαιρείται, καθώς οι φθορές βρίσκονται σε τόσο προχωρημένο 
σημείο που καθιστούν ασύμφορη την συντήρηση της. Αντικαθίσταται από νέα δίρριχτη 
στέγη με ξύλινο σκελετό. Θα τοποθετηθεί πλακάζ επένδυσης με όψη δρυ και κατόπιν θα 
θερμομονωθεί με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 15 εκ. σε ξύλινο 
καδρονάρισμα , θα στεγανοποιηθεί πλήρως και θα τοποθετηθούν ρωμαϊκά κεραμίδια 
πάχους 0,25 εκ. επιλογής της Υπηρεσίας. 

Στο μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου ο σκελετός της στέγης είναι εμφανής από το εσωτερικό. 
Ωστόσο, για την καλύτερη τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού προβλέπεται η προσθήκη 
ανηρτημένης ψευδοροφής σε τμήμα της οροφής. Προτείνεται η χρήση γυψοσανίδας με 
ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό (βλ εικόνα). 

 

D112 Οροφή σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό από οδηγούς CD 60x27 (τεύχος οδηγιών Knauf) 

Τα κουφώματα αντικαθίστανται με νέα από U-PVC και τοποθετούνται υαλοπίνακες 
πάχους 5-16-6. Οι εξωτερικές θύρες αντικαθίστανται με νέες ξύλινες από βερνικωμένο 
ξύλο καστανιάς. Οι εσωτερικές θύρες αντικαθίστανται με νέες από γυψοσανίδα επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

Οι εξωτερικές κλίμακες του κτιρίου (Κλ.1,2,3 και 4) καθαιρούνται και δημιουργείται νέα 
εξωτερική κλίμακα από σκυρόδεμα, όπου προστίθεται ράμπα ΑΜΕΑ.  

Το υφιστάμενο δάπεδο από πλάκες μωσαϊκού καθαιρείται και τοποθετείται θερμομόνωση 
από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 12 εκ. Η θερμομόνωση τοποθετείται 
ανάμεσα σε πλάκες σκυροδέματος 15 εκ. Για την επίστρωση του δαπέδου προτείνεται η 
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χρήση βιομηχανικού δαπέδου με ρητίνη σε ανοιχτή γκρι απόχρωση πάχους 0,20 εκ. 
Πρόκειται για ένα υλικό πρακτικό στην εφαρμογή του, το οποίο εξυπηρετεί στον μέγιστο 
βαθμό τις ανάγκες των εκθεσιακών χώρων, όπου θα απαιτείται συχνά η μετακίνηση των 
εκθεμάτων και του εξοπλισμού. 

 

 

Παράδειγμα χυτού βιομηχανικού δαπέδου 

 

Κατά μήκος του κτιρίου τοποθετείται πέργκολα από ξύλο πεύκου με αναρριχώμενα φυτά. 
Η εγκατάσταση του αναρριχόμενου φυτού θα γίνει με την χρήση κεραμικής γλάστρας.  

 

6.2.1 Τεχνική περιγραφή επεμβάσεων στην υφιστάμενη λιθοδομή 

Το υφιστάμενο κτίριο του χώρου αποτελείται από φέρουσα λιθοδομή πάχους 50εκ. με 
επικάλυψη ξύλινης κεραμοσκεπής στέγης. 

Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις προκαλούνται οι κάτωθι αλλαγές στο κτίριο: 

1. Τα βορειοδυτικά παράθυρα 8-10, καθώς και το μικρό παράθυρο στο υφιστάμενο 
WC καταργούνται. 

2. Οι νοτιοανατολικές θύρες 1 και 2 μετατρέπονται σε παράθυρα. 
3. Η θύρα 4 διαπλατύνεται. 
4. Στον κάθετο τοίχο μεταξύ των ανοιγμάτων 3 και 4 δημιουργείται νέα θύρα. 
5. Η ενδιάμεση τοιχοποιία στο υφιστάμενο WC και την αποθήκη καθαιρείται και το 

βορινό παράθυρο καταργείται. 
6. Κλείσιμο θύρας υφιστάμενης αποθήκης 

 

1. Με την προτεινόμενη κατάργηση των θυρών, αυξάνεται η δυσκαμψία του πεσσού 
σημαντικά εξαιτίας της αύξησης του μήκους του. Στην παρούσα κατάσταση η δυσκαμψία 
της βορειοδυτικής και της νοτιοανατολικής τοιχοποιίας είναι παρόμοια. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η ασύμμετρη διάταξη των πεσσών προτείνεται οι τοιχοποιίες πλήρωσης των 
ανοιγμάτων να μην συνδέονται με τρόπο ικανό να μεταφέρει εντατικά μεγέθη παρά μόνο 
να εξασφαλίζεται έναντι εκτός επιπέδου μετακίνησης. Η απαίτηση αυτή δεν θα 
πραγματοποιηθεί στο άνοιγμα του υφιστάμενου WC για το οποίο απαιτείται επαρκής 
σύνδεση με την υφιστάμενη τοιχοποιία και χρήση υλικών (λίθων και κονιαμάτων) 
συμβατών με την υφιστάμενη τοιχοποιία. 

2. Για την μετατροπή των θυρών 1 και 2 προτείνεται η κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης 
με επαρκή σύνδεση με την υφιστάμενη τοιχοποιία και χρήση υλικών (λίθων και 
κονιαμάτων) συμβατών με την υφιστάμενη τοιχοποιία. 

3. Η διαπλάτυνση της θύρας 4 δεν θα επηρεάσει την δυσκαμψία του κτιρίου λόγω της 
μικρής μείωσης του ανατολικού πεσσού και της μηδενικής δυσκαμψίας του δυτικού 
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πεσσού. Η καθαίρεση θα πραγματοποιηθεί με το χέρι, και οι λίθοι του ανοίγματος θα 
επανατοποθετηθούν στις νέες τους θέσεις με κονίαμα συμβατό με το υφιστάμενο. 

4. Η δημιουργία της θύρας 7 μειώνει την δυσκαμψία του πεσσού κατά σημαντικά 
δεδομένης της κατάργησης του πεσσού και δημιουργία δύο νέων με το μισό μήκος. 
Εκτιμάται πως λόγο του μεγάλου μήκους δεν, και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους 
πεσσούς και το γεγονός πως πρόκειται για μονώροφο κτίριο η επίδραση δεν θα είναι 
σημαντική. 

5. Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την δυσκαμψία του κτιρίου, με 
την προϋπόθεση την κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης με επαρκή σύνδεση με την 
υφιστάμενη τοιχοποιία και χρήση υλικών (λίθων και κονιαμάτων) συμβατών με την 
υφιστάμενη τοιχοποιία. Με την κατασκευή αυτήν η δυσκαμψία της 

τοιχοποιίας του WC που καταργείται μεταφέρεται στην βορινή πλευρά του κτιρίου, η οποία 
εξαιτίας του βορινού ανοίγματος είναι ελάχιστη, στην παρούσα κατάσταση. 

6. Με την προτεινόμενη κατάργηση της θύρας, αυξάνεται η δυσκαμψία του πεσσού 
σημαντικά εξαιτίας του διπλασιασμού του μήκους του. Στην παρούσα κατάσταση υ 
δυσκαμψία των πεσσών μεταξύ WC/ αποθήκης και μελλοντικού χώρου υποδοχής έχουν 
παρόμοια δυσκαμψία. Προκειμένου να αποφευχθεί η ασύμμετρη διάταξη των πεσσών 
προτείνεται οι τοιχοποιίες πλήρωσης της θύρας να μην συνδέεται με τρόπο ικανό να 
μεταφέρει εντατικά μεγέθη παρά μόνο να εξασφαλίζεται έναντι εκτός επιπέδου 
μετακίνησης. 

Τέλος είναι απαραίτητη η κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στην στέψη 
όλων των τοιχοποιιών του κτιρίου προκειμένου να εξασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η 
επιθυμητή λειτουργίας «κιβωτίου». 

 

6.3 Νέο Κτίριο 

Το νέο κτίσμα του Διαδραστικού Χώρου Τεχνολογίας που προτείνεται περιλαμβάνει δύο 
ανεξάρτητα τμήματα. Το τμήμα 1 (κεντρικό) αποτελείται από έναν στεγασμένο ημιυπαίθριο 
χώρο, τον χώρο υποδοχής, το κατάστημα του χώρου, καθώς και αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων. Περιμετρικά της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (πάνω από τον χώρο 
υποδοχής και το κατάστημα) θα κατασκευαστεί πατάρι. Ο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
θα έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζεται σε αίθουσα εκδηλώσεων/συνεδριακός χώρος 
με πτυσσόμενα καθίσματα χωρητικότητας 38 ατόμων. Το πατάρι θα λειτουργεί ως 
ανοιχτός “αποθηκευτικός χώρος”, καθώς θα βρίσκεται εκεί τεχνολογικός εξοπλισμός του 
χώρου, προσβάσιμος στους/ις επισκέπτες/τριες. 

Το τμήμα 2 (δεξί τμήμα) αν και στεγάζεται στο ίδιο κτίσμα, διαθέτει ανεξάρτητες εισόδους 
και περιλαμβάνει το αναψυκτήριο (με παρασκευαστήριο για κρύες παρασκευές) και τους 
χώρους υγιεινής, καθώς και εσωτερικό αίθριο με θέα προς τον λόφο.  

Για την κατασκευή του νέου κτίσματος, απαιτείται η καθαίρεση των υφιστάμενων 
βοηθητικών κτισμάτων και του ενδιάμεσου στεγασμένου χώρου καθώς και οι απαιτούμενες 
εργασίες εκσκαφής. 

Έπειτα από τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, το επίπεδο του εδάφους στο νέο 
κτίσμα θα βρίσκεται στην ίδια στάθμη με αυτή του υφιστάμενου κτιρίου 1.   

 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ρήγματος στην στατικότητα του 
υφιστάμενου κτιρίου 1, η θεμελίωση του νέου κτίσματος γίνεται σε απόσταση 1,50 μ. από 
αυτό, με πεδιλοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής 1,20 μ. σε βάθος 1,70 μ.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα υποστυλώματα 
είναι ορθογωνικής διατομής και διατομής Γ πάχους 25 εκ. Η πλάκα του παταριού είναι από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει πάχος 25 εκ. Τα δοκάρια στήριξης του παταριού είναι από 
οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής 25 εκ. με ύψος 40 εκ. Επιπλέον, για λόγους ενίσχυσης της 
στατικότητας, στο χώρο του αναψυκτηρίου, κάτω από την ξύλινη σκεπή προτείνεται η 
τοποθέτηση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,20 εκ. (βλ. συνημμένη τομή Ε-
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Ε’) Τα δοκάρια στήριξης της συγκεκριμένης πλάκας είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα 
διατομής 25 εκ. με ύψος 35 εκ.  

Η στέγη του ισογείου του κτίσματος είναι δίρριχτη και ακολουθεί την λογική (κλίση, υλικά 
κατασκευής) της στέγης του υφιστάμενου κτιρίου. Θα τοποθετηθεί πλακάζ επένδυσης με 
όψη δρυ και κατόπιν θα θερμομονωθεί με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 12 
εκ. σε ξύλινο καδρονάρισμα , θα στεγανοποιηθεί πλήρως και θα τοποθετηθούν ρωμαϊκά 
κεραμίδια επιλογής της Υπηρεσίας. Στην  μονόριχτη στέγη του παταριού Θα τοποθετηθεί 
πλακάζ επένδυσης με όψη δρυ και κατόπιν θα θερμομονωθεί με πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης πάχους 15 εκ. σε ξύλινο καδρονάρισμα , θα στεγανοποιηθεί πλήρως και θα 
τοποθετηθούν ρωμαϊκά κεραμίδια παχους 0,25 εκ. επιλογής της Υπηρεσίας. 

Σε τμήμα της νοτιοδυτικής πλευράς της στέγης προτείνεται η τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών πανέλων διαστάσεων 0,99 μ. x 1, 64 μ.  το καθένα (250 W) (βλ. 
συνημμένη μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών) 

Η εξωτερική τοιχοποιία είναι από οπτοπλινθοδομή με τουβλέτες πάχους 25 εκ. και 
μονώνεται εξωτερικά με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6 εκ. (οι οποίες 
καλύπτονται από νέα επιχρισμένη επιφάνεια που βάφεται στο ίδιο χρώμα με το 
υφιστάμενο κτίριο) Εσωτερικά θα εφαρμοστεί υγρομόνωση και θερμομόνωση, με 
τοποθέτηση συστήματος ανθυγρών γυψοσανίδων και πετροβάμβακα πάχους 4 εκ. Για τις 
εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου επίσης προτείνονται συστήματα ξηρής δόμησης.  

Τα κουφώματα είναι από U-PVC και τοποθετούνται υαλοπίνακες πάχους 5-16-6. Οι 
εξωτερικές θύρες είναι ξύλινες από βερνικωμένο ξύλο καστανιάς.  

Η σκάλα που οδηγεί από την στάθμη του ισογείου στο πατάρι θα είναι μεταλλική με ξύλινα 
πατήματα από ξύλο δρυ. Τα κιγκλιδώματα της σκάλας και του παταριού θα στηρίζονται σε 
μεταλλικούς  ορθοστάτες κυκλικής διατομής και καλώδια σε ένταση. Η κουπαστή θα είναι 
από ξύλο δρυ. Δίπλα από την σκάλα θα τοποθετηθεί ειδικός ηλεκτρικός ανελκυστήρας με 
πτυσσόμενο κάθισμα, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στηριζόμενος 
σε ειδικές ράγες. 

Στο δάπεδο τοποθετείται θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 
12 εκ. Η θερμομόνωση τοποθετείται ανάμεσα σε πλάκες σκυροδέματος 15 εκ. Για την 
επίστρωση του δαπέδου προτείνεται η χρήση βιομηχανικού δαπέδου με ρητίνη σε ανοιχτή 
γκρι απόχρωση πάχους 0,20 εκ. Το δάπεδο του παταριού θα επικαλυφθεί με ξύλινες 
σανίδες από βερνικωμένο ξύλο δρυ. Στον χώρο του αναψυκτηρίου προτείνεται η 
δαπεδόστρωση με πλάκες μωσαϊκού διαστάσεων 40x40x1,5 εκ (βλ. εικόνα 5) . Για τους 
χώρους υγιεινής προτείνεται η δαπεδόστρωση με κεραμικά πλακίδια επιλογής της 
Υπηρεσίας. Στο αίθριο το δάπεδο θα είναι από σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο (βλ. 
εικόνα 6)  

 

 

Αριστερά: Μωσαϊκή πλάκα της εταιρίας DAMASK 

Δεξιά: Παράδειγμα εφαρμογής σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου 
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Στους χώρους υγιεινής προβλέπεται η χωροθέτηση 4 απλών WC ΚΑΙ 2 WC ΑΜΕΑ. Ο 
εξοπλισμός των WC θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.  

Κατά μήκος του κτιρίου τοποθετείται πέργκολα από ξύλο πεύκου με αναρριχώμενα φυτά. 
Η εγκατάσταση του αναρριχόμενου φυτού θα γίνει με την χρήση κεραμικής γλάστρας 

Τέλος, θα γίνουν όλες οι εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, πυρόσβεσης, 
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή των Η/Μ 
εγκαταστάσεων της παρούσας μελέτης. 

Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουμένων όλων των Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (Τεύχους Β 2221/2012 αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273) που διέπουν οι αντίστοιχες 
εργασίες. 

 

6.4 Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου 

Ο περιβάλλων χώρος κατέχει εξέχουσα σημασία στην μελέτη, καθώς πέρα από τον 
υπαίθριο χώρο του Διαδραστικού Χώρου Τεχνολογίας, θα αποτελέσει ταυτόχρονα μια από 
τις κεντρικές εισόδους προς τον υπό ανάδειξη λόφο του Προφήτη Ηλία. Οι επισκέπτες, 
φτάνοντας το σημείο θα έχουν πρόσβαση στα δύο κτήρια (στο Διαδραστικό Χώρο 
Τεχνολογίας και στον υπό σχεδιασμό και γειτνιάζοντα Διαχρονικό Χώρο) και στη συνέχεια 
θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την περιήγηση τους σε μια σειρά από πολιτιστικές 
και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που προβλέπονται από την μελέτη Ανάδειξης, 
Προστασίας και Αναβάθμισης Λόφου Προφήτη Ηλία (βλ. Χώρο Ενδημικής Χλωρίδας, Νέο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης, Νέο Δασικό Τουριστικό 
Περίπτερο κ.λπ.). 

Η είσοδος στον χώρο γίνεται από την Οδό Ελληνικού Στρατού, στο νοτιοανατολικό άκρο 
του οικοπέδου, όπου προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για 8 ΙΧ και για 1 
πούλμαν. Από αυτό το σημείο ξεκινά επίσης το μονοπάτι που οδηγεί τον/ην 
επισκέπτη/τρια στην είσοδο του χώρου και στην συνέχεια κατευθύνεται προς τον λόφο.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ενοποίηση του χώρου με τον λόφο, ο σχεδιασμός βασίστηκε 
στην μελέτη ανάδειξης του λόφου, ακολουθώντας τις σχεδιαστικές αρχές, τις φυτεύσεις και 
τα υλικά εδαφοκάλυψης που προτείνονται για το Λόφο Προφήτη Ηλία.  

Συγκεκριμένα, για την όδευση των αυτοκίνητων προτείνεται η δαπεδόστρωση με 
αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα αδρής επιφάνειας, ενώ για τα μονοπάτια και τους χώρους 
περιμετρικά του χώρου προτείνεται η τοποθέτηση σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου 
σε διαφορετικές αποχρώσεις. Στην είσοδο του κτιρίου τοποθετείται χυτό βιομηχανικό 
δάπεδο, έτσι ώστε να ενοποιείται με την δαπεδόστρωση του εσωτερικού.  Ο υπόλοιπος 
χώρος καλύπτεται από φυσική χωμάτινη επιφάνεια με αραιή χαμηλή βλάστηση, 
ενισχύοντας την αίσθηση την συνέχειας με τον λόφο.  

Το φυτικό υλικό που προτείνεται αποτελείται από ροές φυτεύσεων, οι οποίες 
αναπτύσσονται περιμετρικά των δαπεδοστρώσεων, περιλαμβάνοντας ένα μίγμα από 
καλλωπιστικά αγρωστώδη, ανθοφόρους και αρωματικούς θάμνους.  

Για την διαμόρφωση του εδάφους προβλέπεται η εφαρμογή όλων των εργασιών που 
αφορούν τον καθαρισμό και την τοποθέτηση χώματος σε σημεία για την ρύθμιση των 
στάθμεων. Απαιτείται, επίσης, η καθαίρεση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης στο χώρο 
της εισόδου από την Οδό Ελληνικού Στρατού. Θα γίνει αποχέτευση ομβρίων και το όλο 
συγκρότημα θα φωτιστεί με κατάλληλα φωτιστικά για την ανάδειξή του. 

Προτείνεται, ακόμα, η διατήρηση της υφιστάμενης κατασκευής από σκυρόδεμα στην μέση 
του οικοπέδου και η μετατροπή της σε κερκίδες, με την τοποθέτηση ξύλινων σανίδων και 
ξύλινων παρτεριών.  

Η διάνοιξη πρόσβασης προς τον λόφο γίνεται στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου, 
όπου, λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς, απαιτείται η προσθήκη χώματος. Στην 
επέκταση του λόφου που θα πραγματοποιηθεί με την προσθήκη του χώματος θα 
φυτευτούν φυλλοβόλα δέντρα, για την καλύτερη ενσωμάτωση της στο φυσικό περιβάλλον.  
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Το υφιστάμενο βιωματικό μονοπάτι θα βελτιωθεί και προβλέπονται σημεία στάσης, 
ακολουθώντας τις αρχές σχεδιασμού του Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών της 
υπόλοιπης μελέτης για την ανάδειξη του λόφου. Προτείνονται δύο σημεία στάσης, όπως 
προκύπτουν από την υφιστάμενη κατάσταση του λόφου: ένα στο σημείο όπου βρίσκεται ο 
σκοπός του πρώην στρατοπέδου, ο οποίος μετατρέπεται σε σημείο θέασης και ένα στο 
υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ. Η σύνδεση του βιωματικού μονοπατιού με το δίκτυο 
περιπατητικών διαδρομών του λόφου γίνεται στο νοτιοδυτικό άκρο του Χώρου Ενδημικής 
Χλωρίδας. 

Τέλος, η περίφραξη και τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, πινακίδες info-
points, κάδοι απορριμμάτων) και της ανάδειξης του μονοπατιού (σήμανση, φωτισμός) 
ακολουθούν την τυπολογία των αντίστοιχων στοιχείων που προβλέπονται από την μελέτη 
για την ανάδειξη του λόφου. 
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