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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Α. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΒΑΡΟΥΣΙ) 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της Παλαιάς πόλης των Τρικάλων (Βαρούσι). Οι εργασίες 

που θα γίνουν αφορούν στην αποκατάσταση και αισθητική αναβάθμιση του δικτύου των δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας της περιοχής. 

Ιστορική Αναδρομή- Υφιστάμενη κατασταση: 

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

έχει αποκτήσει ειδικούς όρους δόμησης με το Π.Δ. της κήρυξής του και το Π.Δ 16-9-82 (ΦΕΚ 529Δ/29-10-82). 

Οι δρόμοι του ήταν   στενοί λιθόστρωτοι - τα γνωστά καλντερίμια - που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς 

καλύφθηκαν με τσιμέντο! Πεζοδρόμια δεν υπήρχαν, όπως δεν υπάρχουν και σήμερα. 

Οι δρόμοι διακλαδίζονται με στενά μονοπάτια ανάμεσα στα σπίτια, έτσι πού να μην είναι σχεδόν ποτέ 

ευθύγραμμοι για μεγάλο μήκος. Στη μέση σχηματίζουν αυλάκι, κατά μήκος του άξονα, με μικρή κλίση δεξιά, 

αριστερά για να μαζεύονται τα νερά της βροχής και να μη λιμνάζουν στις άκρες των σπιτιών. Oι περισσότεροι 

είναι στενοί χωρίς να έχουν καλή πρόσβαση. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν το κατάλληλο φάρδος για εύκολη 

και ασφαλή πρόσβαση.  

Το ιστορικό κέντρο δεν αποτελείται από οικοδομικά τετράγωνα το χαρακτηρίζουν τα όρια των 

ιδιοκτησιών τα οποία έχουν μεγάλο μέγεθος, έντονα ακανόνιστο σχήμα και πολλές γωνίες. Το έδαφος έχει 

έντονες κλίσεις, γεγονός που επηρέασε καταλυτικά τη δομή και τη μορφή του πολεοδομικού χώρου.  Οι 

δρόμοι ακολουθούν στην πλειοψηφία τους την τοπογραφία του λόφου, διαγράφοντας τον στην κατεύθυνση 

δύσης - ανατολής, ενώ συνδέονται μεταξύ τους μέσω πολλών βαθμιδωτών δρόμων. 

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

περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Ο.Κ, με την τοποθέτηση πληροφοριακών 

πινακίδων Π92 σε όλες τις εισόδους του οικισμού. Κατά συνέπεια, στην περιοχή, οι πεζοί μπορούν να 

χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του, ενώ οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή 



 

 

ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Η στάθμευση 

των οχημάτων των μονίμων κατοίκων επιτρέπεται, σε όσους φέρουν κάρτα μονίμου κατοίκου και σε σημεία 

του οδοστρώματος, που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.  

Σε ότι αφορά στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των οδών κυκλοφορίας, είναι 

ακανόνιστη πλάκα Άρτας, με ενδιάμεσα τμήματα από βοτσαλωτή επίστρωση ή κυβόλιθους ορθογωνικής 

διατομής χρώματος γκρι. Η απορροή των ομβρίων ακολουθεί την κλίση του εδάφους και σε κάποια σημεία 

υπάρχουν εγκάρσια φρεάτια, με χαλύβδινες σχάρες, καθόλο το πλάτος της οδού. 

Η φθορά που έχει υποστεί το δίκτυο των δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, 

λόγω παλαιότητας και διέλευσης δικτύων κοινής ωφέλειας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την 

αποκατάσταση τους με  πιο ανθεκτικά υλικά και ταυτόχρονα επαναχρησιμοποιούμενα σε περίπτωση 

διέλευσης νέων δικτύων. 

 

  

 

Η αντικατάσταση των δαπέδων θα γίνει στις οδούς που περικλείονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 

google earth και σε όσα τμήματα αυτών απαιτείται αντικατάσταση ή επισκευή υλικών. 



 

 

 

 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής: 

 Αποξήλωση του βοτσαλωτού δαπέδου  και των κυβόλιθων . 

 Διατήρηση της υφιστάμενης  ακανόνιστης πλάκας Άρτας, σε πλάτος 0,50μ. από τα όρια των ιδιοκτησιών.   

 Αποκατάσταση του εναπομείναντος χώρου της οδού με κυβόλιθο από πλάκα τύπου Δεματίου διαστάσεων 

10*10*7εκ χρώματος γκρι και τοποθέτηση ανά 5,00μ.-6,00μ. , αγκωνάριων από μαρμάρο Αλιβερίου 

χρώματος λευκού, χτενιστό, πλάτους 10εκ. και πάχους 5εκ. 

 Αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων στα φωτιστικά, με λαμπτήρες τεχνολογίας LED 

 Η απορροή των όμβριων θα γίνεται στον άξονα των οδών, δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις και θα καταλήγουν 

στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της περιοχής με μεταλλικά φρεάτια κατά πλάτος των οδών. 



 

 

Αναλυτικότερα: 

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

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

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

θραυστό υλικό λατομείου, όπου απαιτείται.  

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

των δρόμων ενώ θα  εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τη νομοθεσία μέτρα για την ασφάλεια 

του προσωπικού και των δικτύων. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί στρώση  βάσης από σκυρόδεμα πάχους 

15εκ, με διπλό δομικό πλέγμα Τ92 βάρους 1,5kg/m3 κάτω από όλο το πλάτος έδρασης των κυβόλιθων από 

πλάκα τύπου Δεματίου. Γύρω από τους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν  κράσπεδα κήπου σε βάση 

έδρασης πλάτους 15εκ .Όπου απαιτηθεί θα γίνει μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων  και των 

υδρομέτρων σε νέα  θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Όπου υπάρχουν φρεάτια δικτυών Ο.Κ.Ω  θα 

γίνεται προσαρμογή της στάθμης του υφιστάμενου φρεατίου επί του ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος.  

Με σκοπό την ασφαλή διέλευση πεζών, και οχημάτων θα γίνει αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων 

φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα απομακρυσμένου 

κεντρικού ελέγχου σε επίπεδο πίλαρ.  

Η επίστρωση των οδων που προβλέπονται από τη μελέτη, καθώς και οι  διαστάσεις, η διάταξη και το είδος 

των υλικών επίστρωσης φαίνονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα σχέδια. Ειδικότερα: 

 Η υφιστάμενη πλάκα Άρτας θα παραμείνει έμπροσθεν όλων των κατοικιών όπως είναι σήμερα, με μέσο 

πλάτος 0,50μ.  

 Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού θα τοποθετηθεί τετραγωνικός κυβόλιθος από πλάκα τύπου Δεματίου 

διαστάσεων 10*10*7εκ χρώματος γκρι με άμμο. 

 Στο άξονα της οδού, σε λωρίδα πλάτους 0,50μ. θα τοποθετηθεί ορθογωνικός κυβόλιθος από πλάκα Δεματίου 

διαστάσεων 20*9*7εκ. χρώματος γκρι, τσιμεντροστρωμένος. 

 Ανά 5,00μ.-6,00μ. μεταξύ των τετραγωνικών κυβολίθων θα τοποθετηθούν εγκάρσια, αγκωνάρια από 

μάρμαρο Αλιβερίου χρώματος λευκού, χτενιστό, πλάτους 10εκ. και πάχους 5εκ, τσιμεντοστρωμένα. 

 Στις διασταυρώσεις οδών και όπου το εύρος της διασταύρωσης το επιτρέπει, θα διαμορφωθούν γραμμικά 

σχέδια επί του οδοστρώματος με συνδυασμό κυβόλιθων από πλάκα τύπου Δεματίου διαστάσεων 10*10*5εκ 

χρώματος γκρι και μπορντό.  



 

 

 

 

 

 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν έχουν σφυρήλατη επιφάνεια, για την καλύτερη πρόσβαση των πεζών και 

ταυτόχρονα αντοχή για την ομαλή διεξαγωγή της τοπικής κυκλοφορίας. 

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

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

και σε υφιστάμενους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν καθιστικά από μαντέμι και ξύλινο σκελετό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.  Ενδεικτικός τύπος 
Κυβόλιθου από πλάκες  τύπου Δεματίου 
χρώματος γκρι 

Εικόνα 2. Ενδεικτικού τύπου περιζώματος δέντρου από 
χυτοσιδηρά εσχάρα 



 

 

 

 

 

 

Φωτισμός 

Στην περιοχή παρέμβασης τα υφιστάμενα φωτιστικά και οι ιστοί θα αποξηλωθούν και θα 

αντικατασταθούν από μια σύνθεση παραδοσιακού φωτιστικού led ισχύος 25W και ιστού 3.7m. Η 

σύνθεση φωτισμού θα αποτελείται από ένα ιστό ύψους 3700mm, με ένα παραδοσιακό φωτιστικό σώμα 

στην κορυφή του. Το συνολικό ύψος της σύνθεσης θα είναι 4300mm και θα είναι χρώματος μαύρου. 

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από σύνθετο υλικό: ρητίνη με εσωτερικό σωλήνα από γαλβανισμένο 

χάλυβα και πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης. Πιο συγκεκριμένα, το-συνθετικό υλικό θα είναι αντι-UV και 

αντιδιαβρωτικό (ανθεκτικό σε καυστική ουσία, ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κατάλληλο 

για κάθε κλιματική ζώνη, με χρώμα που δεν ξεθωριάζει), με λείο τελείωμα, δεν θα απαιτεί συντήρηση 

και έχει θα εγγύηση τουλάχιστον 20 ετών στη διάβρωση και στο αλάτι. Επίσης δεν θα απαιτεί βαφή, 

γιατί θα είναι ενσωματωμένη στο συνθετικό υλικό. 

Η σύνθεση παραδοσιακού φωτιστικού led ισχύος 25W και ιστού 3.7m θα εγκαθίσταται στις θέσεις των 

υφιστάμενων ιστών φωτισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται για τεχνικούς λόγους (πχ στενότητα 

χώρου) η μετατόπιση από την αρχική θέση έως 1m αυτό θα γίνεται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας 

και χωρίς επιπλέον κόστος. 

 

 

       Εικόνα 3. Ενδεικτικού τύπου παγκάκια 



 

 

 

 

Εικόνα 4. Ενδεικτικού τύπου παραδοσιακός ιστός και φωτιστικό 

 

 

 

Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



 

 

 

 

Α) Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά 

Το υπό μελέτη κτήριο βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της πόλης των Τρικάλων, «Βαρούσι», 

ανάμεσα από τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Φανερωμένης, απέχει μόλις τριακόσια 

μέτρα από το κέντρο των Τρικάλων και ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι λαμβάνει χώρο 

παραπλεύρως του ενός από τους δύο κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, την οδό Στρατηγού Σαράφη. 

 

 

Το υπό μελέτη κτίριο είναι κτισμένο σε οικόπεδο με ΚΑΕΚ 451303310001, έκτασης 281,29 τ.μ, μέσα στον 

αστικό ιστό, και περικλείεται από 3 δρόμους.  
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ΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 ΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OIKIA TZANA

ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΦΗ



 

 

 

Είναι ενταγμένο στο αστικό περιβάλλον και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ανήκει στην πολεοδομική ενότητα 

9, της οποίας η καθορισμένη χρήση είναι αυτή της «αμιγούς κατοικίας». 

 



 

 

Για την περιοχή ισχύει το Π.Δ. 28.02.1979 ΦΕΚ 201/Δ’/5-4-79 με το οποίο χαρακτηρίστηκε ο οικισμός και 

καθορίστηκαν οι όροι δόμησης. 

Β) Κτιριακή περιγραφή, αρχιτεκτονικά και δομικά χαρακτηριστικά. 

Στη σημερινή του μορφή, το κτήριο έχει συνολικό εμβαδό (δόμηση) 180 τ.μ , καταλαμβάνει έκταση (κάλυψη) 

περίπου 93,00 τμ. (33,06 %) και έχει ύψος 8,20 μ, (συν τη στέγη). Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο (1,90 μ) 

από υπερυψωμένο ισόγειο (3,50 μ) και όροφο (3,50 μ) με τις ακόλουθες κατόψεις:  

Κάτοψη υπογείου 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψη Ισογείου 



 

 

 

 

 



 

 

 

Κάτοψη Ορόφου 

 

 

Το κτίριο έχει κάτοψη ορθογωνική είναι (κατά πάσα πιθανότητα) κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου με 

φέρουσα αργολιθοδομή επί της οποίας εδράζονται τα ξύλινα δάπεδα ισογείου, ορόφου και φέρει ξύλινη 

τετράριχτη,  κεραμοσκεπή στέγη. Οι όψεις του είναι πλήρως επιχρισμένες και διακρίνονται μεταλλικοί 

ελκυστήρες καθώς και τοξωτά υπέρθυρα.  

Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελεί η ανατολική εξωτερική κλίμακα και η Νότια βεράντα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.  



 

 

Μορφολογικά το κτίριο χαρακτηρίζεται από τα νεοκλασικά στοιχεία  διαμόρφωσης των ανοιγμάτων και των 

διαζωμάτων των ορόφων.  

 

 

 

 

Γ)  Παθολογία κατασκευής. 

Η μακροχρόνια εγκατάλειψη του συγκεκριμένου χώρου αποτυπώνεται στο κέλυφος που τον συνιστά. Τα 

προβλήματα που εντοπίζονται στην κατασκευή έχουν προκληθεί λόγω εγκατάλειψης, πλημμελούς 

συντήρησης και εξαιτίας των περιβαλλοντικών δράσεων (αέρας, βροχή, παγετός). 

Από την περιγραφή του κτιρίου, των υλικών και του τρόπου δόμησης διαφαίνεται το γεγονός πως το κτίριο 

δεν παρουσιάζει σοβαρές βλάβες, όπως υποχώρηση, ολίσθηση, απώλεια μάζας, σύνθλιψη, διόγκωση, 

απόκλιση από την κατακόρυφο ή κατάρρευση γωνιών.  

Το γεγονός, ότι το κτίριο διατηρείται σε καλή σχετικά κατάσταση οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη 

μορφή του, αφού ικανοποιούνται κάποια από τα πλέον σημαντικά κριτήρια σχεδιασμού, καθώς και οι 

γεωμετρικές απαιτήσεις της τοιχοποιίας, δηλαδή η κάτοψη είναι ορθογώνια και συμμετρική ως προς τους 

δύο άξονες (το κέντρο μάζας είναι κοντά με το κέντρο ακαμψίας) και οι φέρουσες τοιχοποιίες, οι οποίες 

παραλαμβάνουν σεισμικές φορτίσεις είναι ικανού πλάτους και σωστά κατασκευασμένες. 

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στο κτίριο κατατάσσονται σε δυο διακριτές κατηγορίες: δομικά και 

αρχιτεκτονικά - μορφολογικά. 

Όσο αφορά στα δομικά ζητήματα, από μακροσκοπικές παρατηρήσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει αστοχία της 

θεμελίωσης, σε αυτό συνηγορεί το γεγονός πως η τοιχοποιία δεν εμφανίζει προβλήματα χαρακτηριστικά 

καθιζήσεων από ανεπάρκεια θεμελίωσης ή υπεδάφους, όπως π.χ. ρωγμές επαναλαμβανόμενες καθ’ ύψος, 

απόκλιση από την κατακόρυφο κ.ο.κ. αλλά χρήζει περαιτέρω ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα 

του κτιρίου το συμπέρασμα είναι ότι οι διαφορικές καθιζήσεις έχουν  μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.  

Εξαίρεση αποτελεί η Νότιο Δυτική γωνία του κτιρίου που έχει σοβαρές ρηγματώσεις που μπορεί να 

προκλήθηκαν είτε από σεισμό είτε από την τοπική καθίζηση της θεμελίωσης (αστοχία λόγω φορτίων στρέψης 

του εξώστη). 

Εξωτερικά οι  φέρουσες  τοιχοποιίες  παρουσιάζουν κάποιες ρηγματώσεις αλλά είναι αδύνατος ο 

προσδιορισμός των τυχών βλαβών στις τοιχοποιίες μέχρι να καθαιρεθούν τα επιχρίσματα. 

Ο φέρων οργανισμός της στέγης έχει αποσαθρωθεί και παρουσιάζει προβλήματα υποχωρήσεων και 

καταπτώσεων τοπικά.  

Τα ξύλινα κουφώματα είναι παραμορφωμένα και η αντικατάσταση τους ή η ανακατασκευή τους πρέπει να 

μελετηθεί.  



 

 

Προς έλεγχο είναι το γεγονός ότι το δάπεδο της κουζίνας και του λουτρού του ισογείου είναι από οπλισμένο 

σκυρόδεμα (όπως φαίνεται από το υπόγειο) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ξύλινα δάπεδα. 

Άλλες πληροφορίες δεν καθίσταται δυνατόν να ληφθούν μακροσκοπικά. 

 

 

 

 

 

Δ)  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ  

Για την επανάχρηση και λειτουργία του κτιρίου αρχικά κρίνεται αναγκαία η πλήρης αρχιτεκτονική και στατική 

του αποκατάσταση. Σύμφωνα με την περιγραφόμενη παθολογία και την μακροσκοπική ανάλυση της 

υπάρχουσας κατάστασης, προτείνεται: 

1) Για  την στατική του αποκατάσταση, 

• Όσο αφορά στη στέγη: (α) Δημιουργία περιμετρικού οριζόντιου διαζώματος (σενάζ) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. (β) Κατασκευή νέας ξύλινης στέγης (γ) Ανακατασκευή της στέγης  με υγρομόνωση και 

θερμομόνωση. (δ) Επικεράμωση με ρωμαϊκού ή ολλανδικού τύπου κεραμίδια. 

• Όσο αφορά στις φέρουσες τοιχοποιίες: (α) Καθαίρεση επιχρισμάτων για εντοπισμό ρηγματώσεων και 

άλλων βλαβών. (β) Αποκατάσταση ρηγματώσεων και αποδομήσεων της λιθοδομής (λιθοραφές και 

τσιμεντοενέσεις). (γ) Αρμολόγηση με συμβατό κονίαμα. (δ) Χρήση πλέγματος κάτω από τα 

επιχρίσματα. 

• Όσο αφορά στη θεμελίωση, θα γίνει περιμετρικά της λιθοδομής, εκσκαφή του δαπέδου του υπογείου 

30 εκατοστά ή και περισσότερο αν το επιτρέπει το βάθος της υφιστάμενης, έτσι ώστε να δεθούν με 

οπλισμένο σκυρόδεμα τα φατνώματα. 

• Ανακατασκευή του εξώστη. 

 

(2) Για  την αρχιτεκτονική του αποκατάσταση,  

 Κατεδάφιση των στοιχείων από σκυρόδεμα τα οποία έγιναν μετά το 1950 (εξωτερική κλίμακα και 

ημιυπαίθριοι χώροι). 

 Η επαναφορά της όψης του ισογείου  στην αρχική της μορφή (λιθοδομή). 

 Διατήρηση επιχρισμάτων στις παραστάδες και τα διαζώματα των κουφωμάτων και προσπάθεια 

ανακατασκευής των γύψινων στοιχείων. 

 Επανασοβάτισμα και χρωματισμός της όψης του ορόφου. 



 

 

 Διατήρηση και ανακατασκευή των μεταλλικών κάγκελων παραθύρων του υπογείου καθώς και του 

εξώστη και της εξωτερικής καγκελόπορτας. 

 Διατήρηση του εξώστη με τα μαρμάρινά του φουρούσια. 

 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός θα αφορά στην επανάχρηση της «οικίας Τζάνα - δωρεά Παντελιδάκη»  ως 

χώρο δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής μάθησης για παιδιά. 

Ο σχεδιασμός για την επανάχρηση του χώρου, θα εκμεταλλεύεται και θα αναδεικνύει το υφιστάμενο 

κέλυφος και οι επεμβάσεις που θα γίνουν σε αυτό θα έχουν αμιγώς λειτουργικό στόχο.   

 

 

 

 

Κάτοψη υπογείου 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κάτοψη ισογείου 



 

 

 



 

 

 

Κάτοψη Ορόφου 

 

Ο δεδομένος δημόσιος χαρακτήρας της λειτουργίας του κτιρίου προϋποθέτει επεμβάσεις που θα 

εξυπηρετούν και ΑΜΕΑ.  

Η στέγη εδράζεται στις περιμετρικές τοιχοποιίες, γεγονός που επιτρέπει την απομάκρυνση των εσωτερικών 

τοιχοποιιών του ορόφου ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος χώρος.  

Οι τοιχοποιίες του ισόγειου, που είναι φέρουσες,  θα  διατηρηθούν. 

Η ξύλινη εσωτερική κλίμακα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της οικοδομής και θα πρέπει να διατηρηθεί έστω 

και αν  δεν πληροί τον κτιριοδομικό κανονισμό. 



 

 

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται θα γίνουν στο βοηθητικό χώρο του υπογείου καθώς και 

στις οροφές. 

Το μικρό κτίριο θα χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα σχέδια. 

 

(Ε) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Θέρμανση – Ψύξη  

Για την θέρμανση-ψύξη του κτηρίου θα τοποθετηθεί  αντλία  θερμότητας multi spilt αέρα–αέρα  η 

όποια θα τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά  του τοίχου  χαμηλά στο δάπεδο έτσι ώστε να είναι όσο 

το δυνατόν λιγότερο ορατή.  

Η μεταφορά της θέρμανσης ή της ψύξης θα γίνεται μέσω 5 εσωτερικών μονάδων οροφής που θα 

τοποθετηθούν κάτω από την ψευδοροφή. Η εξωτερική μονάδα-αντλία θερμότητας θα συνδεθεί με 

πολλαπλές εσωτερικές μονάδες μέσω ενός κεντρικού δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων. 

 

 

2. Εξαερισμός – Αερισμός  

Για τον αερισμό του κτηρίου θα τοποθετηθούν δυο εναλλάκτες  αέρα παροχής,  ο ένας παροχής  680 

m3/h  και ο δεύτερος 810 m3/h. Οι δυο εναλλάκτες αέρα έχουν κάσωμα από γαλβανισμένο 

χαλυβδοέλασμα μονού τοιχώματος με μόνωση εσωτερικά πλαισιωμένο με προφίλ αλουμινίου και θα 

τοποθετηθούν  οριζόντια στην ψευδοροφή του Α’ ορόφου. Για την μεταφορά αέρα από των εσωτερικό 

χώρο στον εξωτερικό και αντίστροφα χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι αγωγοί και κανάλια διατομής Φ200 

και Φ250  αντίστοιχα. Σε κάποια πλευρά του κτηρίου για κάθε εναλλάκτη θα  υπάρχουν δυο οπές 

διαστάσεων Φ200  μία για την εισαγωγή νωπού αέρα και μια για την εξαγωγή. Η εισαγωγή του αέρα θα 

γίνεται από μηχανισμό. 

 

 

3. Πυρασφάλεια  

Για την πυρασφάλεια του κτηρίου θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες , φωτιστικά ασφαλείας 

καθώς και πυροσβεστικές φωλιές με ελαστικό σωλήνα Φ15. Επίσης θα  τοποθετηθεί και σύστημα 

χειροκίνητης αναγγελίας  συναγερμού  και πυρανίχνευσης το όποιο θα ενεργοποιείται με δυο τρόπους 

είτε μέσω μπουτόν είτε μέσω των ανιχνευτών πυρκαγιάς.  

 

 

4. Ανελκυστήρας   

Στο κτήριο εσωτερικά  θα τοποθετηθεί υδραυλικός ανελκυστήρας  δύο στάσεων σε θάλαμο διαστάσεων 

1,40μ Χ 1,80μ. Σε βοηθητικό χώρο του υπογείου θα τοποθετηθεί το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. 

Το έμβολο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ενισχυμένου τοιχώματος, για 

αντοχή στις διάφορες καταπονήσεις που δέχεται καθώς επίσης και στη πίεση του λαδιού. Είναι 

τορναρισμένο και ρεκτιφιαρισμένο, παρουσιάζει απόλυτα λεία επιφάνεια, για την καλή λειτουργία των 

στεγανοποιητικών στοιχείων καθώς και εκείνων της έδρασης (κουζινέτων).Ο κύλινδρος θα είναι και 



 

 

αυτός κατασκευασμένος από χαλυβοσωλήνα άνευ ραφής ικανού πάχους για την αντοχή σε πίεση και τις 

λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του εμβόλου είναι ταπωμένο με σιδηρά φλάντζα και έχει 

συγκολλημένο σιδερένιο δακτύλιο για να μην είναι δυνατή η έξοδός του από τον κύλινδρο. Ο Γενικός 

Πίνακας κινήσεως θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο κοντά στην είσοδο και θα συνοδεύεται με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα. Ο πίνακας φωτισμού θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γενικό Πίνακα με όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα. Θα έχει μετασχηματιστή 220/42 για τον φωτισμό του θαλάμου. Ο πίνακας 

χειρισμού θα τοποθετηθεί σε κλειστό μεταλλικό κιβώτιο και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 

όργανα. Τα χειριστήρια θα έχουν τις κατάλληλες επαφές και όλες τις απαιτούμενες φωτεινές ενδείξεις. 

 

 

 

5. Αποχέτευση – Απορροή όμβριων υδάτων 

Για την αποχέτευση της τουαλέτας θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωλήνες 6 atm. Η αποχέτευση της 

λεκάνης θα γίνεται με αγωγό Φ100mm ο οποίος θα συνδέεται απευθείας με το δίκτυο αποχέτευσης του 

Δήμου ενώ η αποχέτευση από το νιπτήρα θα γίνεται με αγωγό Φ50mm μέσω σιφωνίου στο πάτωμα και 

από εκεί θα διοχετεύεται στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. Η απορροή τον όμβριων υδάτων  από την 

στέγη θα γίνεται με ορειχάλκινους σωλήνες Φ70mm. 

Λόγω ύπαρξης υπογείου χώρου στον οποίο θα υπάρχει W.C θα τοποθετηθεί μια αντλία λυμάτων  που 

θα οδηγεί τα λήμματα πρώτα σε φρεάτιο στο επίπεδο του φυσικού εδάφους και από εκεί στο δίκτυο 

του Δήμου και μια αντλία οβριών υδάτων για την απομάκρυνση των υδάτων από τον υπόγειο χώρο σε 

περίπτωση πλημμύρας.  

 

 

6. Ύδρευση  

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ισχύοντα "Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Eγκαταστάσεων". Το κτίριο θα 

τροφοδοτηθεί με νερό από το δίκτυο πόλης. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το 

σύστημα θερμικής αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων. Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων 

σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη 

χρήση συνδέσμων (μούφες) με θερμική αυτοσυγκόλληση με τη χρήση του ειδικού εργαλείου και 

σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Οι συνδέσεις των σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου (π.χ. 

βάνες ) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του σωλήνα 

PP και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου. 

Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα χρησιμοποιηθεί ταχυθερμαντήρας. 

 

 

7. Φωτισμός  

Για της ανάγκες του κτηρίου θα τοποθετηθούν φωτιστικά τύπου Led  στις ψευδοροφές, διαστάσεων 

60cm X 60cm, ισχύος 44 Watt,  5000 lumen, 3800Κ, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. 

 



 

 

 

8. Ηλεκτρικά  

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών θα κατασκευαστούν κατά ΕΛΟΤ 60364. 

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 230/400 V-50Hz. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα 

τοποθετηθούν τα μπαροκιβώτια και ο μετρητής.  

Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια J1VV-R ή J1VV-U ή Α05VV-R ή Α05VV-U και όπου η 

εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες. 

Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια H07V-U ή H07V-R 

μέσα σε πλαστικούς σωλήνες.  

Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια 

Α05VV-R ή Α05VV-U ή H07V-U ή H07V-R και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων H07V-U 

ή H07V-R οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των 

άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, 

θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνεs τύπου HELIFLEX. 

Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Καλώδια Σωλήνας 

3x1.5 mm Φ 13.5mm 

3x2.5 mm, 5x1.5 mm Φ 16 mm 

3x4 mm, 5x2.5 mm Φ 21 η Φ 23mm 

3x6 mm, 5x4 mm Φ 21 η Φ 23mm 

3x10 mm, 5x6 mm Φ 29mm 

3x16 mm, 5x10 mm Φ 36mm 

 

Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. 

Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m. 

Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, 

διατομή 2.5mm. Η διατομή για την σύνδεση του ανελκυστήρα και των μονάδων κλιματισμού θα είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων μηχανημάτων. 

Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες 

φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει: 

 

 Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. 

 Γενικό διακόπτη. 

 Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA. 

 



 

 

Επειδή το κτήριο είναι υφιστάμενο και δεν είναι δυνατή η κατασκευή θεμελιακής γείωσης αυτού η 

γείωση θα γίνει με τρίγωνο γειώσεως με ηλεκτρόδια (γειωτής) μήκους 1,5m πλευράς 3,00m. 

 

 

9. Ασθενή ρεύματα 

Τα ασθενή ρεύματα περιλαμβάνουν 

 δίκτυο για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο δικτύου UTP, cat6, 4 ζευγών, και δίπλες πρίζες 

RJ45,  

 δίκτυο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης το οποίο θα κατασκευαστεί με καλώδιο  

2Χ0,50mm2 και θα περιλαμβάνει υβριδικό καταγραφικό 16 καναλιών και 9 Κάμερές Dome. 

 σύστημα συναγερμού του ο οποίου η σύνδεση θα γίνει με καλώδιο 6Χ0, 22mm, και θα 

περιλαμβάνει πίνακας συναγερμού 8 ζωνών με πληκτρολόγιο, κάρτα τηλεφωνητή PSTN, 

πληκτρολόγιο με LCD οθόνη, μαγνητικές επαφές, φαροσειρήνα, υπέρυθρους ανιχνευτές 

κίνησης. 

 

 

 

 

(Ζ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Δεδομένος ο χαρακτήρας, η παλαιότητα και η σπουδαιότητα του κτιρίου, η έναρξη εργασιών έπεται της 

διασφάλισης χώρου αποθήκευσης των υλικών που θα επαναχρησιμοποιηθούν, όπως: 

 Τα γύψινα στοιχεία στα τελειώματα των παραστάδων πορτών και παραθύρων. 

 H σιδερένια πόρτα περίφραξης.  

 Tα κάγκελα των παραθύρων υπογείου. 

 Οι σιδεριές του πρόσθιου εξώστη.  

 Οι σιδεριές  του φεγγίτη της πόρτας κυρίας εισόδου από την οποία αφαίρεσαν  την ρόπτρα. 

 Οι εσωτερικές πόρτες του ισογείου. 

 Τα έπιπλα που θα αξιολογηθούν διατηρήσιμα. 

 Τα συμπαγή χειροποίητα τούβλα που σήμερα αποτελούν το δάπεδο του υπογείου. 

 Τυχόν στοιχεία ή υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των δαπέδων και της στέγης. 

Προτείνεται η εν μέρει περάτωση του βοηθητικού κτιρίου πριν την έναρξη εργασιών του  κυρίως κτιρίου . 

Όσο αφορά  στο κυρίως κτίριο, μετά τις απαραίτητες κατεδαφίσεις, η αποκατάσταση πρέπει να ακολουθήσει 

πορεία από πάνω προς τα κάτω, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα  δάπεδα για την στήριξη ικριωμάτων προ 

κατασκευή των άνωθεν τμημάτων.  

Το εν λόγω έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 € και πρόκειται να υποβληθεί από το Δήμο 

Τρικκαίων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» 



 

 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Οι συντάξασες : Ε. Μπράκη  Πολ.Μηχ/κος-Συγκ/λόγος 

Μ. Αρτοπούλου Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 

 

Η Προϊσταμένη 

Τ.Μ.Κ. : 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη  Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 

 

 

                                                                                                 Μ.Ε.Δ.   
                                                                                               H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 
 

                                                                                          ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
                                                                                          Πολιτικός Μηχανικός 
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