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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ειδική τεχνική έκθεση αναφέρεται στο προτεινόμενο έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ’’. Η τοποθεσία ευρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. 

Μελισσοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ. Στόχος της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση της 

περιοχής με κατάλληλες παρεμβάσεις που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να καταστεί λειτουργική, 

ασφαλής και ελκυστική στους κατοίκους για τις σημερινές δραστηριότητες αλλά και τις μελλοντικές 

που θα προκύψουν. 

  

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Β.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο οικισμός του Μελισσοχωρίου ανήκει στη Δ.Ε. Πλατυκάμπου και απέχει περίπου 8 Km από το κέντρο 

της Νίκαιας και περίπου 7 Km από το κέντρο της Λάρισας. Στα νότια οροθετείται νοητά από παρακλάδι του 

Πηνειού ποταμού, ενώ στα ανατολικά από την οδική αρτηρία Ε75. Πρόκειται για οικισμό αγροτικού 

χαρακτήρα, καθώς περιβάλλεται από καλλιεργήσιμες εκτάσεις της θεσσαλικής πεδιάδας. 

Η υπό διερεύνηση περιοχή της πλατείας του Μελισσοχωρίου κατέχει κεντροβαρή θέση στον οικισμό 

και σε αυτή οδηγούν (ή από αυτή ξεκινούν) πολλοί δρόμοι του (εικ. 1 και βλ. σχέδιο 1-διάγραμμα 1). Έχει 

σχήμα τραπεζίου και περιβάλλεται από δρόμους, εκτός από ένα τμήμα στη βορειοδυτική του πλευρά που 

έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Έχει έκταση περίπου 5,0 στρ. και σε συνδυασμό με τους όμορους χώρους 

άθλησης και εκπαίδευσης, καθώς και την εκκλησία, δημιουργούν ένα σύνολο χώρων που φιλοξενεί 

σημαντικό αριθμό ανθρώπων και ποικίλες χρήσεις (εικ. 2,3,4). 

Σκαρίφημα περιοχής πλατείας 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

Εικ. 1: Η πλατεία ως χώρος με τον οποίο 

συνδέονται πολλοί δρόμοι του οικισμού 

 

 

Εικ. 2: Χώρος εκπαίδευσης 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικ. 3: Το κτήριο της τοπικής κοινότητας 
 

Επιπλέον, επί της πλατείας βρίσκονται κτίσματα και εγκαταστάσεις που ενισχύουν τον κεντρικό και 

δημόσιο χαρακτήρα της, όπως το κτήριο της τοπικής κοινότητας Μελισσοχωρίου, το κτήριο που φιλοξενεί 

το αγροτικό ιατρείο, το κτήριο του πνευματικού κέντρου της εκκλησίας, αλλά και ο υδατόπυργος (εικ. 

5,6,7,8). Σ’ αυτά θα μπορούσε να προστεθεί και ο χώρος που κάποτε φιλοξενούσε την παιδική χαρά και ο 

οποίος σήμερα είναι κενός (εικ.9). 

 

 
Εικ. 4: Το κτήριο που φιλοξενεί το αγροτικό ιατρείο 
 

 
Εικ. 5: Το κτήριο του πνευματικού κέντρου 
 



 

  
 

 
 

 

 
Εικ.6 Ο υδατόπυργος 

 
Εικ.7 Ο χώρος που φιλοξενούσε την παιδική χαρά 

 
 
Β.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 Πέρα από τη θέση, τα γεωμετρικά και μετρικά χαρακτηριστικά, την καταγραφή των χρήσεων, η 

διερεύνηση του χαρακτήρα μιας περιοχής οφείλει να περιλαμβάνει και ειδικότερα χαρακτηριστικά που δεν 

περιγράφουν απλώς, αλλά ερμηνεύουν την υφιστάμενη κατάσταση. 

 Η υπό διερεύνηση κεντρική περιοχή του Μελισσοχωρίου αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και 

διαρθρώνεται σε τρία τμήματα. Το χαμηλότερο επίπεδο περιλαμβάνει τα δύο από τα τρία τμήματα, το 

βόρειο και το κεντρικό, τα οποία λειτουργούν ως μια συνέχεια (βλ. σχέδιο 1-διάγραμμα 4). Και στα δύο 

συναντάμε πολλά ψηλά δέντρα, αλλά στο βόρειο κομμάτι κυριαρχεί το «μαλακό» δάπεδο (γρασίδι), ενώ 

στο κεντρικό το «σκληρό» (τσιμεντόπλακες) (εικ. 08,09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το ψηλότερο επίπεδο, που καταλαμβάνει το νότιο κομμάτι της πλατείας, αποτελεί το τρίτο τμήμα 

της, στο οποίο κυριαρχεί σχεδόν εξολοκλήρου το γρασίδι (εικ. 10,11). 

 

 

 Η ύπαρξη υψομετρικής διαφοράς και, κυρίως, ο τρόπος που αυτή υλοποιείται δημιουργούν 



 

  
 

 
 

 

συνθήκες ασυνέχειας ανάμεσα στα δύο τμήματα (βόρειο, κεντρικό) και στο τρίτο (νότιο). Η ύπαρξη δύο 

τοιχείων «κατασκευάζει» ένα αυστηρό όριο και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα λειτουργικής απομόνωσης 

της νότιας περιοχής (εικ. 12,13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η σαφήνεια της διάρθρωσης οφείλεται και στη διάταξη των στοιχείων της φύτευσης. Στο βόρειο 

τμήμα, η εκτεταμένη παρουσία γρασιδιού και η πυκνή πλευρική βλάστηση (στην ανατολική και σε τμήμα 

της βόρειας πλευράς), σε συνδυασμό με τα μέτωπα που παράγουν τα κτήρια, δημιουργούν μια συνθήκη 

εσωστρέφειας (βλ. σχέδιο 1-διάγραμμα 3). Το βόρειο τμήμα ελάχιστα συνομιλεί με τον οικιστικό ιστό που 

το περιβάλλει και συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με το κεντρικό τμήμα της πλατείας (εικ. 14,15,16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστροφη εμφανίζεται η συνθήκη σ’ αυτό το τελευταίο. Οι φυτεμένες επιφάνειες και η βλάστηση – 

πλην ελαχίστων περιπτώσεων – περιορίζονται σε αυστηρά οριοθετημένα παρτέρια αφήνοντας χώρο για 

εκτεταμένες πλακοστρώσεις (βλ. σχέδιο 1-διάγραμμα 3). Η διάταξη αυτή του φυτικού στοιχείου επιτρέπει 

κινήσεις και στάσεις και καθιστά το τμήμα πιο εξωστρεφές (εικ. 17,18,19). 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, τα στοιχεία της φύτευσης, είτε πρωταγωνιστούν σε ένα τμήμα είτε έχουν ρόλο 

συμπληρωματικό, αποτελούν στοιχεία ασύνδετα μεταξύ τους. Η φυτική ύλη, κατακερματισμένη και 

ανοργάνωτα τοποθετημένη, λειτουργεί ως αποσπασματικό και όχι συγκροτησιακό χαρακτηριστικό του 

δημόσιου χώρου καθορίζοντας έτσι ως αποσπασματικό το σύνολο του χαρακτήρα της πλατείας. 

 Τα χαρακτηριστικά της υψομετρικής διαφοράς και της φύτευσης που αναλύθηκαν παραπάνω 

καθορίζουν τις κινήσεις εντός και διαμέσου της πλατείας, καθώς και τις προσβάσεις σε αυτή. Από την 

παρατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι το κεντρικό τμήμα, λόγω της διάταξης των 

παρτεριών και της εκτεταμένης δαπεδόστρωσης, παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των κινήσεων. Οι 

κινήσεις αυτές αφορούν, είτε στην εγκάρσια προσπέλαση της πλατείας (στον άξονα ανατολής-δύσης), είτε 

στη διαγώνια μετακίνηση εντός της και με κύριο προορισμό την εκκλησία, το κέντρο της τοπικής κοινότητας, 

τους χώρους εκπαίδευσης και τα γήπεδα (εικ. 20,21,22,23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω του κεντρικού αυτού τμήματος πραγματοποιούνται και οι – έτσι κι αλλιώς περιορισμένες – κινήσεις 

προς τα άλλα δύο τμήματα της πλατείας (βόρειο και νότιο). Ομοίως, η πρόσβαση, ανατολικά και δυτικά, 

πραγματοποιείται από το κεντρικό τμήμα, ενώ βόρεια από τον πεζόδρομο (εικ. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, τα βασικά υλικά διαμόρφωσης είναι το χυτό μπετόν, οι τσιμεντόπλακες και οι κυβόλιθοι. 

 

 

Β.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 Η περιγραφή των γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών της υπό μελέτη περιοχής που προηγήθηκε 

δεν αρκεί για τον εντοπισμό του ουσιώδους χαρακτήρα της. Ο προσδιορισμός της φυσιογνωμίας της, 

λοιπόν, καθορίζεται από την «κριτική καταγραφή» των πιο πάνω χαρακτηριστικών. Η φυσιογνωμία της εν 

λόγω περιοχής προκύπτει από τα εξής στοιχεία: 

α) τη συνδυασμένη παρουσία ελεύθερου, αδόμητου χώρου και κτηρίων, δομών και εγκαταστάσεων που 

εμπλουτίζουν τη δημόσια χρήση και κατοίκησή του. Ως κεντρικός δημοτικός χώρος του Μελισσοχωρίου δε 

νοείται μόνο ο ελεύθερος, κοινόχρηστος χώρος της πλατείας, αλλά το σύνολο του ανοιχτού και χτισμένου 

χώρου αδιαχώριστα 

β) τη σαφή, αλλά αποσπασματική διάρθρωσή της σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία – αλλά εξίσου 



 

  
 

 
 

 

αποσπασματική οργάνωση και ιεράρχηση – των κινήσεων. Ο τριμερής διαχωρισμός δημιουργεί τρία εν 

δυνάμει διακριτά μικροπεριβάλλοντα, τα οποία όμως στην παρούσα φάση εμφανίζουν ασαφή συγκρότηση 

και πολύ αδύναμη σύνδεση μεταξύ τους. Αντίστοιχα οι κινήσεις, εντός και διαμέσου της πλατείας, διατηρούν 

έναν – δυνητικά – πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση ενός 

εξωστρεφούς – και σε άμεση συσχέτιση με το γύρω περιβάλλον – κεντρικού δημόσιου χώρου 

γ) την πολύ έντονη και ισχυρή παρουσία κατακόρυφων στοιχείων, είτε φυσικών είτε κατασκευασμένων. Η 

υπό μελέτη περιοχή δεν εμφανίζει δυνατότητες μόνο ως προς τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων-

δαπέδων, αλλά οι ποιότητες και ο χαρακτήρας της σχετίζονται και με την παρουσία ψηλών δέντρων, καθώς 

και δύο ιδιαίτερων στοιχείων – τοπόσημων, του υδατόπυργου και του καμπαναριού. Μια εκ του μακρόθεν 

παρατήρηση του χώρου θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για περιοχή κυριαρχούμενη από 

κατακόρυφα στοιχεία, τα οποία ενισχύουν την εικόνα της και της προσδίδουν επιπλέον ενδιαφέρον (εικ. 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 Σύμφωνα με τις εργασίες της παρούσας έκθεσης, η οργάνωση των στόχων και η εκτίμηση των 

δυνατοτήτων αναβάθμισης της υπό διερεύνηση περιοχής θα πρέπει να στηριχθούν στην αναδιατύπωση 

των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της. 

 Η οργάνωση των κινήσεων και των προσβάσεων και η συσχέτισή τους με το άμεσο και έμμεσο 

(δομημένο και μη) περιβάλλον, η οργάνωση των στοιχείων φυτικής ύλης και η αρθρωμένη διάταξη 



 

  
 

 
 

 

επιμέρους μικροπεριοχών αποτελούν τα τρία πεδία, τους τρεις στρατηγικούς άξονες στους οποίους μπορεί 

να στηριχθεί η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής του Μελισσοχωρίου. 

 

Γ.1 ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

 Η οργάνωση των κινήσεων θα πρέπει να προσβλέπει σε δύο στόχους. Πρώτον, στην ομαλή 

σύνδεση – μετάβαση ανάμεσα στις περιοχές της πλατείας, καθώς και στην άρση της ασυνέχειας που 

παρατηρείται σε σχέση με το νότιο τμήμα. Δεύτερον, στη μετατροπή της πλατείας σε εξωστρεφή δημόσιο 

χώρο και στη δημιουργία προσβάσεων-διαμπερών κινήσεων από περισσότερα σημεία του γύρω ιστού (βλ. 

σχέδιο 2-διάγραμμα 1). 

 

Γ.2 ΦΥΤΙΚΗ ΥΛΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ 

Οι περιοχές πρασίνου θα πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν ευρύτερες «πράσινες 

ενότητες», οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο τα υφιστάμενα δέντρα όσο και χαμηλότερη φύτευση. Μια 

τέτοια επιλογή κρίνεται σημαντική για την αναίρεση της αποσπασματικής διάταξης των υφιστάμενων 

παρτεριών και για την αντιμετώπιση της φυτικής ύλης όχι ως ενός υπολειμματικού στοιχείου του ελεύθερου 

χώρου, αλλά ως κεντρικού χαρακτηριστικού της συγκρότησής του. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι διατηρούνται 

όλα τα υφιστάμενα δέντρα  

Γ.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Η τριμερής διάρθρωση της πλατείας θεωρείται ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Η αναβάθμιση 

και ανάπλασή της θα μπορούσε να στηριχθεί στη διατήρηση τριών διαφορετικών περιοχών – λειτουργικών 

ενοτήτων με ταυτόχρονη μέριμνα για την αρθρωμένη μετάβαση από τη μία στην άλλη  

Οι περιοχές αυτές θα μπορούν να αποτελέσουν διευρυμένα πλατώματα, χώρους συγκέντρωσης και 

στάσης. Για τον εμπλουτισμό της λειτουργίας προβλέπεται χώρος εξέδρας και χώρος παιδικής χαράς. Η 

εξέδρα παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης ποικίλων εκδηλώσεων σε επίπεδο οικισμού Μελισσοχωρίου ή 

ευρύτερα Δ.Ε. Πλατυκάμπου 

Η νέα φυσιογνωμία της πλατείας του Μελισσοχωρίου, δημιουργείται όχι από την απλή παράθεση 

αποσπασματικών τμημάτων, αλλά από τη συνεκτική άρθρωση διακριτών τοπιακών ενοτήτων. Ο 

αναβαθμισμένος δημόσιος χώρος περιλαμβάνει εναλλακτικά μικροπεριβάλλοντα σε μια ενιαία αφήγηση. 

Και αυτήν ακριβώς η ενιαία αφήγηση, η συνεκτική άρθρωση μπορούν να αναζητηθούν στον τρόπο με τον 

οποίο θα συνυπάρχουν τα στοιχεία της κίνησης, του πράσινου και των λειτουργικών ενοτήτων. Αυτά τα 

στοιχεία συνιστούν τις τρεις περιοχές, οι οποίες συγκροτούν τη νέα φυσιογνωμία της πλατείας. 
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Δ . ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

Με την κατασκευή του έργου προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω διαμορφώσεις  

α Η διαμόρφωση διαδρομών κατά μήκος της πλατείας.  

β. Διαμόρφωση χώρων εκδηλώσεων με την κατασκευή υπερυψωμένης εξέδρας. 

γ. Διαμόρφωση χώρων στάσεως με καθίσματα.  

δ. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου με την απομάκρυνση της ακατάστατης φύτευση και την τοποθέτηση 

νέας φύτευσης, μικρής και μεγάλης κλίμακας ήτοι δέντρα και θάμνοι. 

ε. Η αισθητική προσαρμογή των στοιχείων της περιοχής, εξαιτίας της συνύπαρξής τους με τους 

υπάρχοντες χώρους πρασίνου 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης καθώς και τοποθέτηση αγωγού 

απορροής ομβρίων 

 

- Έργα αρχιτεκτονικής σύνδεσης – διαμόρφωσης. 

 

Οι επεμβάσεις έχουν στόχο  να μετατραπεί ο χώρος σε τμήμα διεξαγωγής πολιτιστικών δρώμενων, 

χαλάρωσης και περίπατου. Για τον λόγο  αυτό προτείνεται μία κεντρική διαδρομή κατά μήκος του τμήματος 

με διάφορες προσβάσεις κάθετα προς αυτήν. 

Οι κάθετες προσβάσεις επιστρώνονται με κυβόλιθους από σκυρόδεμα. Ταυτόχρονα διαμορφώνεται 

και ένας χώρος στάσης με επίστρωση πέτρινες πλάκες και καθιστικά από οπλισμένο σκυρόδεμα  και  ξύλινη  

επένδυση  με  θέα  προς  το  κεντρικό τμήμα της πλατείας. Σε αυτό το τμήμα λόγω της ήπιας επέμβασης 

κρίνεται  απαραίτητη  η  ενίσχυση του φυσικού τοπίου με  φύτευση κατά μήκος της διαδρομής με εκτενείς 

περιοχές πρασίνου. 

Στην ίδια λογική διαμορφώνονται και το βόρειο τμήμα της πλατείας όπου θα φιλοξενείται εξέδρα 

επενδυμένη με μαρμάρινες αδροποιημένες πλάκες και μπροστά του θα εκτείνεται περιοχή με επίστρωση 

χυτού βοτσαλωτού, θα περικλείεται από καθιστικά από επένδυση ξύλου και γενικότερα φύτευση 

 
Έργα ηλεκτροφωτισμού - άρδευσης 

- Θα  τοποθετηθεί  ηλεκτροφωτισμός με την εγκατάσταση δύο φωτιστικών πύργων ύψους 15,00 μ 

στους χώρους όπου θα φιλοξενείται η εξέδρα και όπου θα βρίσκεται ο χώρος χαλάρωσης με τα καθιστικά 

καθώς και φωτισμός στους περιμετρικούς χώρους.. 

Επίσης θα τοποθετηθεί  αυτόματο σύστημα άρδευσης των χώρων πρασίνου  

. 

Υδραυλικά έργα – Αποχέτευση ομβρίων 

- . 
Στην κατά μήκος διαδρομή υφίσταται σήμερα ανοιχτός αγωγός απορροής ομβρίων από τις κάθετες 

προς αυτό περιοχές δημιουργώντας έντονα προβλήματα. Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί  η 

κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε αντικατάσταση του ανοιχτού με τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής 



 

  
 

 
 

 

- . 

 
 

- . 

 

 
 

 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ                   ΕΡΓΩΝ 
 
2.1ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
 

Ο προς κατασκευή χώρος χωρίζετε   σε τρείς περιοχές: 

 Το βόρειο τμήμα όπου θα πραγματοποιούνται διάφορα δρώμενα με την εγκατάσταση 

υπερυψωμένης εξέδρας,  

 το κεντρικό τμήμα όπου είναι ο κυρίως χώρος χαλάρωσης και  

 το νότιο τμήμα όπου είναι κυρίως χώρος πρασίνου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί και η 

κεντρική παιδική χαρά του οικισμού. 

 

Στο βόρειο τμήμα η  επέμβαση είναι  έντονης  μορφής  και  στόχο  έχει  να μετατραπεί ο χώρος σε 

τμήμα όπου θα φιλοξενείται υπερυψωμένη εξέδρα και θα πραγματοποιούνται πολιτιστικά δρώμενα. Για τον 

λόγο  αυτό ο χώρος; μπροστά από την εξέδρα θα επενδυθεί  με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. όπου θα 

περιγράφεται από επικλινή τμήματα από σκυρόδεμα που θα υποστεί την τεχνική της υδροβολής. Στον 

χώρο αυτό θα τοποθετηθούν  καθιστικά από σκυρόδεμα και εν γένει χαμηλή φύτευση. 

Το κεντρικό τμήμα που είναι ο βασικός χώρος χαλάρωσης και περικλείεται από πράσινο θα 

επενδυθεί  με ορθογωνισμένες χονδρόπλακες. Εντός του χώρου θα κατασκευαστούν καθιστικά από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση ξύλου  στο πάνω μέρος. Το κεντρικό αυτό τμήμα οριοθετείται από  δύο 

διαδρόμους που ενώνουν την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πλατείας .Οι διάδρομοι θα  επενδυθούν 

με κυβόλιθους από σκυρόδεμα και θα φέρουν λωρίδα όδευσης τυφλών. 

Στο νότιο τμήμα αναπτύσσονται κυρίως  χώροι  πρασίνου, η παιδική χαρά και ο διάδρομος ο οποίος θα 

συνδέει την πλατεία με τον χώρο της εκκλησίας.  

 Οι  διάδρομοι  με  ήπιες  κλίσεις  οδηγούν στους εκατέρωθεν δρόμους. Έχει προβλεφθεί η προσβασιμότητα 

για Α.Μ.Ε.Α με τη χρήση ειδικής όδευσης για τους τυφλούς, υποβάθμιση των κρασπέδων και κλίση μέχρι 

5,5% για άτομα με κινησιακές δυσκολίες 

Οι προτεινόμενες δαπεδοστρώσεις είναι ήπιας μορφής, κυβόλιθοι,  βοτσαλωτό δάπεδο και 

ορθογωνισμένες πλάκες με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. 

Ο  κύριος  στόχος  της  επέμβασης  σε  αυτόν  τον  χώρο  είναι  η περιβαλλοντική αναβάθμιση του και η 

ανάδειξη του σε ένα χώρο καλαίσθητο, υγιή και χρηστικό για τους κατοίκους της περιοχής.  

 
2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
2.2.Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΡΕΣΕΙΣ 
Θα καθαιρεθεί κα θα αποµακρυνθεί όλη η επιφάνεια της υπάρχουσας πλατείας, είτε η τελική επιφάνεια είναι 

µε µπετόν είτε µε πλακόστρωση, που εντάσσεται στο έργο και θα πλακοστρωθεί. αντικατασταθεί απ’ το νέο 

δάπεδο. Η καθαίρεση θα γίνει µε ήπια µηχανικά µέσα (κοµπρεσέρ) χωρίς όµως "σφυρί". Η εκσκαφή θα 



 

  
 

 
 

 

γίνει σε βάθος έως και 50εκ. από το τελικό επίπεδο του πεζοδροµίου που θα χαραχθεί. 

Ειδικές εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια των Η/Μ µελετών για την κατασκευή των δικτύων και 

των θεµελίων των φωτιστικών. 

Τα υφιστάµενα δένδρα πρέπει να προστατευθούν καθ' όλο το χρόνο των χωµατουργικών εργασιών µε 

τρόπο ώστε να µη συµβεί οποιαδήποτε ζηµιά στα κλαδιά, ή τους κορµούς, ή τις ρίζες τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της υποδοµής των Η/Μ εγκαταστάσεων γίνεται επίχωση για πλήρωση των κενών 

των θεµελίων των φωτιστικών και όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί. Οι επιχώσεις θα πρέπει να γίνουν µε τα 

πιο κατάλληλα για το σκοπό αυτό προϊόντα της εκσκαφής και µε την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας. Αν 

δεν υπάρξουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, θα χρησιµοποιηθούν προϊόντα δανειοθαλάµων ή 3A µετά 

από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

Οι επιφάνειες που θα προκύψουν είτε από εκσκαφή είτε από επίχωση, θα συµπυκνωθούν καταλλήλως και 

θα έχουν την κατάλληλη κλίση για την απορροή των οµβρίων. 

Ακολουθεί η δηµιουργία υπόβασης της Π.Τ.Π. Ο-150 συµπιεσµένου πάχους 10εκ. 

διαµορφωµένη µε τις κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των όµβριων. 

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα πλεονάζουν, θα µεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία Επίβλεψης και τη Δημοτική Αρχή. 

Ισχύουν οι παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-

00 Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλο- 

ντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-

00-00 ∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάµων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά 

υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 

Προβλέπεται η απομάκρυνση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, κατασκευών και φυτικής  γης  σε  όλη  

την  επιφάνεια επέμβασης σε βάθος έως 50εκ 

 
2.2.Β ΤΕΧΝΙΚΑ 
 
Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος 
 

Η επιφάνεια προς σκυροδέτηση πρέπει να είναι συμπυκνωμένη σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και 
απόλυτα ομαλή. Ο Ανάδοχος πριν προχωρήσει στις εργασίες σκυροδέτησης, θα πάρει την έγκριση της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για τις συμπυκνωμένες στρώσεις βάσης. Η υπόβαση θα υγραίνεται όσο 
χρειάζεται ώστε κατά το χρόνο διάστρωσης του σκυροδέματος να είναι ομοιόμορφα υγρή. 
Το γκρο-µπετόν πάνω στο οποίο θα γίνει η πλακόστρωση θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα C16/20 και 
θα έχει πάχος 10εκ. Ως οπλισµός θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα Τ131 σε απόσταση τουλάχιστον 5εκ. από 
την κάτω πλευρά. Για την εξασφάλιση της απόστασης θα τοποθετηθούν αποστάτες. 

Για  την  κατασκευή  των  καθισμάτων  θα  χρησιμοποιηθεί  ως  έδραση σκυρόδεμα C12/15 σε 
πάχος 10εκ 

Τα καθίσματα θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό B500C σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών. Τα καθίσματα, στις επιφάνειες  επενδύονται  με  ξύλο. 

Πρόχυτα κράσπεδα με τα ρείθρα τους θα τοποθετηθούν στα σημεία που υποδεικνύει η μελέτη 
Στον εγκιβωτισμό προκατασκευασμένων κρασπέδων για την κατασκευή κρασπεδορείθρων    



 

  
 

 
 

 

προβλέπεται  σκυρόδεμα  C  12/15  που  τιμολογείται ξεχωριστά από τα κράσπεδα 
Το σκυρόδεμα θα εκχύνεται και θα διαστρώνεται σε συνεχή εργασία για κάθε τμήμα και σύμφωνα µε τις 
προδιαγραφές. Μετά τη διάστρωση και το κατακάθισμα του σκυροδέματος η επιφάνεια θα λειαίνεται µε 
τράβηγµα πήχης και κατεργασία µε µυστρί. Η κατεργασία θα γίνεται µε τρόπο ώστε ή επιφάνεια να 
συµπυκνώνεται και να έχει οµοιόµορφη υφή. Μετά την κατεργασία θα ελέγχεται η ακρίβεια της επιφάνειας 
και όπου χρειάζεται θα προστίθεται σκυρόδεµα µε τρόπο ώστε να εξαφανίζονται οι επιφανειακές ανωµαλίες 
και θα γίνεται επανεπεξεργασία των περιοχών που επισκευάστηκαν ώστε να εξασφαλίζεται ένα συνεχές 
οµαλό τελείωµα. Σηµάδια από εργαλεία στην επιφάνεια του σκυροδέµατος θα εξαλείφονται. Είναι σηµαντικό 
να είναι ισοπαχές σε όλη του την επιφάνεια και να έχει τις σωστές κλίσεις απορροής. 
Το σκυρόδεµα θα σκληρύνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Θα προστατεύεται από ζηµιά µέχρι την 
παραλαβή της εργασίας. Θα αποκλείεται η κυκλοφορία επάνω στα γκρο µπετά για 7 τουλάχιστον ηµέρες 
από τη διάστρωση. 
Ισχύουν οι παρακάτω: 
- Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) και η τροποποίηση του 
(ΦΕΚ/537/Β/1-5-02). 
- Π.∆. 244/29-2-80 «Περί Κανονισµού Τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα» (ΦΕΚ 69Α/28-3-80) 
- Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1416/Β/ 17-  07-2008 
και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008) 
- Κανονισµός διενεργείας ελέγχων ποιότητας υλικών και έργων (ΦΕΚ/332/Β/ 28.3.01) 
Ισχύουν και οι παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00
 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση 
σκυροδέματοςΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-
01-05-00 ∆δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος 
 
Κράσπεδα 

Ο "εγκιβωτισµός" είναι απαραίτητος για την συνοχή και προστασία των πλακοστρώσεων αλλά και των 
υποστρωµάτων. 

Στο όριο του πεζοδροµίου θα τοποθετηθούν προκατασκευασµένα κράσπεδα οδοποιίας από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 (τουλάχιστον) διαστάσεων 100x28x15 µε απότµηση ύψους 10εκ. Τα 
προκατασκευασµένα κράσπεδα σκυροδέµατος θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
13369. Στα σηµεία όπου υπάρχουν υφιστάµενα δένδρα δεν θα κοπούν ρίζες και δεν θα τραυµατισθεί ο 
κορµός. Εφόσον το δένδρο παρεµβάλλεται στην ευθεία του κρασπέδου θα µείνει µικρό κενό. 

Η τοποθέτηση των κρασπέδων θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Ισχύουν οι παρακάτω Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυµένες µε 
σκυρόδεµα 
 

Επιστρώσεις – Επενδύσεις – Διακοσμήσεις - Μονώσεις 
 
Προβλέπονται  τα  παρακάτω  είδη  δαπέδων  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της μελέτης. 
Η όδευση τυφλών θα κατασκευασθεί από πλάκες διαστάσεων 40x40x3.5εκ. χρώµατος κίτρινου όπως 
προδιαγράφονται στο ΦΕΚ 2621/2009 και όπως περιγράφεται στα σχέδια. Οι πλάκες πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339 (για προκατασκευασµένες τσιµεντένιες πλάκες 
πεζοδροµίων). 



 

  
 

 
 

 

 
 Οι διάδρομοι θα επενδυθούν με κυβόλιθους από σκυρόδεμα οι οποίοι θα εδράζονται σε δάπεδο από 

σκυρόδεμα πάχους 0,10 , που  θα  τοποθετηθεί δομικό πλέγμα τύπου Δάριγκ. Τ 131.(1,94 Kg/m2). Οι 
κυβόλιθοι θα είναι από σκυρόδεμα χρώματος γκρι Οι κυβόλιθοι  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338 

 
 Η περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η εξέδρα θα επιστρωθεί με βοτσαλωτό δάπεδο Το βοτσαλωτό δάπεδο 

θα είναι χυτό και θα πληρεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339.Πρόκειται για κατασκευή 
διακοσμητικού, ανάγλυφου, ενιαίου, χυτού δαπέδου που αποτελείται  από  τσιμέντο,  ποταμίσια  
βότσαλα,  χημικά  πρόσμικτα,  ίνες. Εφαρμόζεται   σε   νωπό   ή   παλαιό   σκυρόδεμα,   δημιουργώντας   
ένα αντιολισθηρό   δάπεδο.   Αποτελείται   από   το   ειδικό   αστάρι, ειδικό μείγμα , ειδικός αδρανοποιητής 
και ειδικό σφραγιστικό υλικό. 
H εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου επάνω σε στεγνό σκυρόδεμα, πραγματοποιείται  αφού  έχει  
προηγηθεί  ξέπλυμα  με  νερό  υπό  πίεση και καλός καθαρισμός της επιφάνειας από υλικά που μπορεί 
να επηρεάσουν τη συγκόλληση, όπως σκόνη και υπολείμματα. Ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας,  
αποφεύγοντας  τη  δημιουργία  λιμνάζοντος  νερού  και  στη συνέχεια αστάρωμα της επιφάνειας με το 
ειδικό τσιμεντοειδές αστάρι σε συνιστώμενο πάχος 1-2mm, με κατανάλωση 1,5 έως 2 kg/m2. Στη 
συνέχεια εφαρμόζεται το μείγμα των ειδικών ακρυλικών ρητινών, με το τσιμέντο,  τα  αδρανή  και  το  
νερό,  επάνω  στο  νωπό  συγκολλητικό κονίαμα, προτού αυτό στεγνώσει. Το υλικό διαστρώνεται και η 
επιφάνεια επιπεδώνεται  με χρήση ειδικής σπάτουλας. 
Η επιφάνεια μετά την διάστρωση του μείγματος ψεκάζεται ομοιόμορφα με τον ειδικό αδρανοποιητή ενώ 
είναι ακόμη νωπή, εντός 10 λεπτών από την εφαρμογή του ειδικού μείγματος. (κατανάλωση : 150-
200gr/m2). 
Στη συνέχεια ξεπλένεται με νερό υπό πίεση μέσα στις επόμενες 5-24 ώρες (καλοκαίρι-χειμώνας), 
ανάλογα με τη θερμοκρασία, με πιεστικό. Παράλληλα  με  το  ξέπλυμα,  ακολουθεί  βούρτσισμα  της  
επιφάνειας  με σκούπα  από  κοντές,  σκληρές  τρίχες  για  να  διευκολυνθεί  η  αποκάλυψη των αδρανών. 
Τέλος αφού στεγνώσει η επιφάνεια (μετά από 2-3 ημέρες, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία), 
εφαρμόζεται το ειδικό σφραγιστικό υλικό, για την στεγανοποίηση του δαπέδου, με ψεκασμό ή βούρτσα 
(κατανάλωση: 150-200gr/m2). 
Σε περίπτωση εφαρμογής σε παλαιό σκυρόδεμα επιβάλλεται η διατήρηση των υπαρχόντων αρμών στο 
νέο δάπεδο, με σχετικό καλούπωμα. Εάν δεν   υπάρχουν   αρμοί,   τότε   πρέπει   να   δημιουργηθούν   
τόσο   στο βοτσαλωτό δάπεδο όσο και στο υπόστρωμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι αρμοί  πρέπει  να  
δημιουργούνται  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα  για  να αποφεύγεται η δημιουργία ρωγμών λόγω 
συστοδιαστολής 

 Η πλακόστρωση του κεντρικού τμήματος  θα γίνει µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες διαστάσεων 
20x40εκ. πάχους 2,5εκ. τουλάχιστον. Θα είναι όµοια µε αυτήν που έχει ήδη γίνει σε άλλα σηµεία του 
οικισµού. Οι πλάκες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1341 (για φυσικές 
πλάκες). 

 Τα περιμετρικά πεζοδρόμια θα επενδυθούν με πλάκες τσιμέντου, διαστάσεως 40Χ40 χρώματος 
σύμφωνα με τη μελέτη  5 cm, με αρμούς μεγίστου πλάτους  5  mm  τοποθετουμένων  επί  υποστρώματος  
πάχους  2  cm,  από τσιμεντοασβεστοκονιάμα των 350Kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου.. 

 

κιγκλιδώματα 

Στην εξέδρα καθώς και στην ράμπα ανόδου στην εξέδρα θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα. Τα 

κιγκλιδώματα θα είναι απλού σχεδίου ευθυγράμμων τμημάτων. Θα βαφούν με ντουκόχρωμα αφού 

προηγηθεί αντισκωριακή προστασία.  

Ξύλινες επενδύσεις 

 Τα κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα καθίσματα θα επενδυθούν  από ξυλεία δρυός.  Το υλικό 



 

  
 

 
 

 

του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει κοφτερές μύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί με τρίψιμο,λείανση,  

στοκάρισμα.  Θα  παραδίδεται  με  επικάλυψη  δύο  στρώσεων  χρώματος  και  δύο  στρώσεων 

προστατευτικού κεριού. Για την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα εφαρμόζεται (κατά κανόνα) 

άχρωμο κερί. Η ξυλεία θα  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13501-1 

Χρωματισμοί  

Προβλέπονται τα παρακάτω ήδη χρωματισμών  

- Στις ξύλινες επιφάνειες βερνίκι προστασίας 

Πριν  από  την  επίστρωση  συντηρητικού  θα  ελέγχεται  η  περιεχόμενη  στα  φυσικά  ξύλα  υγρασία. Στη 

συνέχεια, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με την 

απαιτούμενη προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις 

ακμές,  τις  γωνίες,  τις  συνδέσεις  κλπ.  που  θα  μπορούσαν  να  αλλοιώσουν  την  μορφή  των  ξύλινων 

κατασκευών. 

 Στις μεταλλικές επιφάνειες θα εφαρμοστεί ντουκόχρωμα αφου προηγηθεί αντισκωριακή προστασία 

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου και θα φέρουν την ένδειξη 

CE Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 12944 μέρη 1 έως 9. 

2.2.Γ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ 
 
Φύτευση 
 
Προβλέπονται εκτενείς περιοχές πρασίνου στις θέσεις που υποδεικνύονται από το αρχιτεκτονικό σχέδιο 
της μελέτης 
Στις ζώνες φύτευσης και τους µεµονωµένους λάκκους, όταν ολοκληρωθούν οι οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες 
και αποµακρυνθούν από το εργοτάξιο όλα τα απορρίµµατα και αφού ο χώρος των φυτεύσεων καθαριστεί 
επιµελώς, προστίθεται κηπευτικό χώµα σε ύψος 30εκ. έτσι ώστε η επιφάνειά του να παραµείνει 10εκ κάτω 
από το άνω άκρο των κρασπέδων που το περιβάλλουν Το χώµα θα αποτελείται από 1,5m3 φυτικής γης, 
0,75m3 οργανικών φυτικών υποστρωµάτων και 100lt κοπριάς. Το κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι πολύ 
καλής ποιότητας, να περιέχει άργιλο 2Ο%-3Ο%, 5Ο%-7Ο% άμμο με ΡΗ 6-6,8, να είναι κόκκινου  ή  
ανοιχτοκόκκινου  χρώματος  και  να  προέρχεται από  βάθος μέχρι 0,70 m. Η  κοπριά  πρέπει  να  είναι 
ανάμικτη, από αιγοπρόβατα  και βοοειδή, καλά   χωνεμένη   και   αποσυντιθεμένη,   χωρίς   ξένες   
προσμίξεις,   να λειοτρίβεται,  να  μην  έχει  σβώλους,  όχι  δυσώδους οσμής  και  χρώματος καστανού 
σκούρου προς μαύρου.Η κοπριά ενσωματώνεται σε αναλογία γενικά 15%.Τα υλικά αυτά θα αναµιχθούν 
επιτόπου στο έργο. 
 
Γενικά τα φυτά πρέπει: 

- Να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  εμφάνισης,  υγιή  και  απαλλαγμένα φυτοπαθολογικών όξων 
και εντομολογικών προσβολών. 

- Να είναι ανεπτυγμένα σε δοχεία ή σάκους πολυαιθυλενίου γεμάτους με μίγμα από ίσα μέρη 
κηποχώματος, άμμου και κοπριάς. 

- Να έχουν πλούσιο και καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του φυτού, να 
είναι εύρωστα και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλά διαμορφωμένους 

Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαμβάνει: 
- Την διάνοιξη των λάκκων. 
- Την μεταφορά και ενσωμάτωση κοπριάς και λιπάσματος. Την μεταφορά και φύτευση φυτού. 
- Τον   σχηματισμό   λεκάνης   ποτίσματος,   την   απομάκρυνση   του άχρηστου   υλικού,   το   

πότισμα,   το   ψέκασμα   με   εντομοκτόνο   καιι μυκητοκτόνο και γενικά τη συντήρηση των φυτών 
μέχρι την παραλαβή του έργου 

Τα φυτά τα οποία θα φυτευθούν είναι: 



 

  
 

 
 

 

- Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (λαντάνες αγγελικές κλπ) 
- Θαμνοι κατηγορίας Θ4 (δαφνοκέρασα αγγελική νάνα κλπ) 
- Δέντρα κατηγορίας Δ5 (ιπποκαστανιά Λυκιδάμβαρη κλπ) 
- Επίσης θα γίνει εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

Τα δένδρα θα υποστυλωθούν µε ξύλινους πασσάλους. Οι  πάσσαλοι  πρέπει  να  είναι,  ίσιοι,  ανθεκτικοί,  
κατά  το  δυνατόν ισοπαχείς,  ύψους  πάνω  από  2.00  m.,  πάχους  πάνω  από  0,03  m, πελεκητοί  στο  
κάτω  άκρο,  εμβαπτισμένοι  σε  κατράμι  ή  πίσσα  μέχρι ύψους 0,50 m, κατά προτίμηση από ξύλο 
καστανιάς 
Οι μεταξύ των φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
Οι λάκκοι φύτευσης θα έχουν διαστάσεις 0,70Χ0,70Χ0,70 m για τα δένδρα και 0,50Χ0,50Χ0,50 m για τους 
θάμνους 
Το λίπασμα πρέπει να προέρχεται από τις αποθήκες της ΑΤΕ ή   το εμπόριο και να είναι τύπου 11-15-15 ή 
11-16-15.Το  λίπασμα  ενσωματώνεται  σε  ποσότητα  2ΟΟ  gr  για  κάθε  δένδρο  ή θάμνο ή αναρριχώμενο 
και 1ΟΟ gr για κάθε ποώδες πολυετές. 
Τα  εντομοκτόνα  και  μυκητοκτόνα  εδάφους  πρέπει  να  είναι  της έγκρισης της Υπηρεσίας 
Ισχύουν οι παρακάτω Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ): 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-
09-00 Υποστύλωση δένδρων 
 
Αρδευση 

 
Θα κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης κατάλληλα κατασκευασμένα για την άρδευση των υπαρχόντων 

δέντρων και των θάμνων και δέντρων που θα φυτευθούν. Η άρδευση θα γίνεται με σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡΕ 10 ατμ διαμέτρου Φ75 και Φ32. Θα προσαρμοστούν εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι 
γραναζωτοί ακτίνας 5-9μ και 7-14μ. Τα ορύγματα για την τοποθέτηση των σωλήνων άρδευσης έχουν βάθος 
0,50 μ. και πλάτος 0,30  Το σύστημα επίσης θα διανέμει νερό άρδευσης με σταλακτηφόρους σωλήνες ΡΕ 
Φ16 ή Φ17 με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες  
Το σύστημα θα ελέγχεται από ειδικό φρεάτιο ελέγχου εντός του οποίου θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάννες  
Οι ηλεκτροβάννες θα είναι 10ατμ πλαστικές χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης  1” (1 τεμάχιο) και  2” (8 
τεμάχιο) 
Το όλο σύστημα θα τροφοδοτείται από δεξαμενή ύδατος άρδεσης η οποία θα τοποθετηθεί στο βόρειο τμήμα 
της πλατείας σε στεγασμένο χώρο 
Η δεξαμενή άρδευσης θα είναι πλαστική από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρητικότητας 10μ3. Το νερό 
θα διανέμεται με τη βοήθεια ηλεκτροκίνητου αντλητικού συγκροτήματος παροχής 5m3/h με πίεση 6ατμ. 
 
 
2.2.Δ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  

Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα σύμφωνα με τη μελέτη. 

Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε ιστούς ύψους τεσσάρων , έξι, εννέα και δεκαπέντε μέτρων. 

 

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν  

 Δύο φωτιστικοί πύργοι ύψους 15μέτρων  Ο ένας θα τοποθετηθεί στο βόρειο κομμάτι της πλατείας 
όπου βρίσκεται η εξέδρα. Και θα φέρει έξι φωτιστικά σώματα. Ο δεύτερος θα τοποθετηθεί στο 
κεντρικό τμήμα της πλατείας και θα φέρει δώδεκα φωτιστικά σώματα  

 Δώδεκα φωτιστικά επί ιστών ύψους εννέα μέτρων διάσπαρτα στο χώρο 

 Τρία φωτιστικά επί ιστών ύψους έξι μέτρων διάσπαρτα στο χώρο 

 Δεκαέξι φωτιστικά επί ιστών ύψους τεσσάρων μέτρων διάσπαρτα στο χώρο 

 



 

  
 

 
 

 

ΟΙ ιστοί θα στερεώνονται στο έδαφος σε προκατασκευασμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα  

 

α.Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές 

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 οι μετρητές. Προβλέπεται ένας μετρητής. Οι μετρητές θα έχουν άμεση 
γείωση η οποία θα συνδεθεί μέσω αγωγού γείωσης με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου. 

Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την 
Δ.Ε.Η. 

 

β.Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις. 

 

β.1. 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. 

 

β.2 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. 

 

β.3. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί 
σωλήνες τύπου HELIFLEX. 

 

Β.δ. 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 

Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί 
πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος. 

 

ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης. 

 

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

 

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

2.5 mm. 

Β.γ.Δοκιμές εγκατάστασης 

 

Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και της γης Σημειώσεις: 

1. Στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ-C, ο αγωγός ΡΕΝ θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της γης. 

2. Κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος μπορούν να συνδέονται 



 

  
 

 
 

 

μεταξύ τους. 

Η αντίσταση μόνωσης, μετρούμενη με την τάση δοκιμής που δίνεται στον πίνακα, είναι ικανοποιητική αν 
κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένες τις συσκευές, έχει αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον ίση με την τιμή 
του πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 61-Α 

Ελάχιστη τιμή αντίστασης μόνωσης 

Ονομαστική τάση κυκλώματος 
(V) 

Τάση δοκιμής συνεχούς 
ρεύματος (V) 

Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (ΜΩ) 

SELV και PELV 250 0.25 

Μέχρι 500V, με εξαίρεση τις
 προηγούμενες 

περιπτώσεις 

500 0.5 

Πάνω από 500V 1000 1.0 

 

Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα. Η συσκευή δοκιμής πρέπει να είναι ικανή να παρέχει την 
τάση δοκιμής που ορίζεται στον πίνακα, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA. 

Όταν το κύκλωμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές διατάξεις οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος πρέπει να 
συνδέονται μεταξύ τους κατά τη μέτρηση 

 

Β.δ .Πίνακες διανομής 

Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η τριφασικοί) 
τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. 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. 

 Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων. 

 

Β.ε.Προσωρινή παροχή 

Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος μερίμνη του 
ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί 
καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα 
του ιδιοκτήτη. 

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής 
(διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα 
κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι 
μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που 
δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και 
συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων 
κ.α.). 

Β.στ.Παρατηρήσεις 

 

α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50 cm από το δάπεδο. 

β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. 

γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο 
στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια. 



 

  
 

 
 

 

δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι 
διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα. 

 

Β.ζ. Γειώσεις 

Για τη γείωση θα χρησιμοποιηθεί διάταξη τριγώνου γείωσης. 

 

Β.η. Πρόσθετα στοιχεία προστασίας 

 

Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης 
των μπαροκιβωτίων 

 
 

Νίκαια,    22/08/2018 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΧΑΤΟΥ 

Μηχανικός Εργων Υποδομής ΤΕ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ 

Μηχ/γος Μηχ/κός 

 

 

Νίκαια,22/08/2018 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

Γεωργία Ντάπα 

Πολιτικός Μηχανικός 
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