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ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ    1
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της υπ. αρ.  2793/25-11-2020 Σύμβασης του Φορέα Υλοποίησης 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ εκ μέρους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με την Ένωση των Οικονόμων Φορέων, 

αποτελούμενοι από τους: 

• «ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΕΠΕ

• «ΤΕΑΜ Μ-Η ΑΕ»

Η ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ ανέθεσε και η σύμπραξη Γραφείων Μελετών ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης με 

τίτλο:  

 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ». 

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης 

ανάπλαση σε στάδιο μελέτης Εφαρμογής σε τμήμα περιοχής που εκτείνεται κατά μήκους της κεντρικής 

οδού Λεωνιδίου 

Από τους μελετητές της κατηγορίας 07, «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ», ζητείται η αρχιτεκτονική μελέτη 
διαμόρφωσης τοπίου και ελεύθερων χώρων σε στάδιο Μελέτης Εφαρμογής και Σύνταξης Τευχών 
Δημοπράτησης για το σύνολο της περιοχής μελέτης.  

Συντονιστής και Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος της Μελέτης είναι ο Αρχιτέκτων Νίκος Φιντικάκης . 

Υπεύθυνος Ομάδας μελέτης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης είναι η Αρχιτέκτων Μαρκέλλα Φιντικάκη και 

συνεργάτης Αρχιτέκτονας ο Πρίαμος Ντούμας.   
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ    2
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Το Λεωνίδιο είναι η πρωτεύουσα τη πρώην επαρχίας Κυνουρίας αλλά και της ιστορικής Τσακωνιάς. Ο 

οικισμός του Λεωνιδίου έχει χαρακτηριστεί με τα ΦΕΚ 98/Δ/02-04-1977 και ΦΕΚ 594/Δ/13-12-1078 ως 

παραδοσιακός οικισμός και Ιστορικός Τόπος σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/63341/1416/01-10-2010 

(ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/27-10-2010). Το Λεωνίδιο έχει μία συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της 

περιοχής αλλά και της χώρας.  

Η παρούσα μελέτη περιέχει 

• την ανάπλαση του κεντρικού άξονα του Λεωνιδίου, που αποτελεί και τον κεντρικό
κυκλοφοριακό άξονα, όπως εκτείνεται από την είσοδο του Λεωνιδίου έως τα όρια της
υφιστάμενης ανάπλασης της Επαρχιακής οδού Λεωνιδίου-Κοσμά.

• την ανάπλαση της πλατείας της 25ης Μαρτίου που αποτελεί την κεντρική πλατεία του
Λεωνιδίου

• την ανάπλαση των επιμέρους πλατωμάτων που βρίσκονται παράλληλα με τον κεντρικό
άξονα του Λεωνιδίου, στο τμήμα παρέμβασης (πχ. πλατεία Μερικάκη).

Κύριοι στόχοι της προτεινόμενης επέμβασης είναι 

➢ Η αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών 

➢ Η συνέπεια του σχεδιασμού με τον ιστορικό χαρακτήρα του τόπου και με το ιδιαίτερο τοπίο, 
κάτω από τη σκιά του Πάρνωνα 

➢ Η αισθητική ανάδειξη της κεντρικής πλατείας και του κεντρικού άξονα του Λεωνιδίου με 
σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας τον παραδοσιακό  χαρακτήρα της

➢ Η συμβολή του έργου στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής 

➢ Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής 

➢ Η βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης του βασικού οδικού δικτύου με οργάνωση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων 

➢ Η γενικότερη οργάνωση της λειτουργίας της πλατείας και η οριοθέτηση των 
τραπεζοκαθισμάτων 

Για την υλοποίηση των προτεινομένων αναπλάσεων πραγματοποιούνται τόσο οι αναγκαίες προτάσεις 

διαμόρφωσης όσο και προτάσεις των επιπλέον απαραίτητων συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού που θα καθιστούν τους χώρους παρέμβασης ελκυστικούς, προσπελάσιμους και 

λειτουργικούς. 

Η επέμβαση που προτείνεται  στην κεντρική οδό της αγοράς του Λεωνιδίου και των παρακαμπτήριων, 

θα ενοποιηθεί με το έργο της παραποτάμιας οδού. Τα υλικά που προτείνονται καθώς και ο τρόπος

δόμησής τους έχουν βιοκλιματικό χαρακτήρα.  
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ –  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται κατά μήκος της κεντρικής οδού.  Πρόκειται για δυο συμπληρωματικές 

παρεκβάσεις που περιλαμβάνουν: 

➢ Μία γραμμική παρέμβαση συνολικού μήκους περίπου 660μ  που αφορά στο κεντρικό τμήμα 

του οικισμού με σημαντικά κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί Μνημεία. 

➢ Μία σημειακή παρέμβαση που αφορά την κεντρική πλατεία Λεωνιδίου έκτασης 900 m2

περίπου και επιμέρους λοιπών σημειακών παρεμβάσεων που αφορούν σε πλατώματα κατά 

μήκος της κεντρικής οδού, περίπου 290μ   

Το έργο που περιγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση έρχεται να σηματοδοτήσει την μελλοντική 

εικόνα του οικισμού.  

➢ Ο δρόμος θα πάρει την μορφή οδού ήπιας κυκλοφορίας και ανάδειξης της ιστορικής μνήμης 

της πόλης 

➢ Η πλατεία θα σηματοδοτήσει μία νέα πρόταση σύγχρονης παρέμβασης κεντρικής πλατείας 
εντός χαρακτηρισμένου ιστορικού αστικό   ιστό με στόχο την περεταίρω ανάδειξή του 
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1.1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

1.1.1. ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

Όσο αφορά τα βασικότερα ζητήματα / προβλήματα που απαντώνται σήμερα στο τμήμα μελέτης που 

αφορά τον κεντρικό άξονα Λεωνιδίου, έχουν ως εξής:  

• Ο δρόμος είναι πολύ στενός, καθώς το πλάτος του κυμαίνεται σε πλάτος μεταξύ 5.50 μέτρα από

οικοδομική σε οικοδομική, εώς και 3.5μ σημειακά. Το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο καθώς σε

ορισμένα τμήματα, ο άξονας αυτός είναι ο μοναδικός άξονας οδικής προσπέλασης, ακόμα και

σε τμήματα με μέγιστο πλάτος 3.5μ

• Τα πεζοδρόμια είναι ανεπαρκή, εώς και ανύπαρκτα σε ορισμένα τμήματα του άξονα, με

αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η προσπέλαση των πεζών

• Η υφιστάμενη επίστρωση της οδού από κοινή άσφαλτο στο κέντρο και ανύπαρκτα ή πολύ στενά

πεζοδρόμια εκατέρωθεν όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά δυσχεραίνει περεταίρω την κυκλοφορία

πεζών, και ταυτόχρονα αποδομεί πλήρως  την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του

Λεωνιδίου
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1.1.2. ΤΜΗΜΑ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Όσο αφορά τα ζητήματα / προβλήματα που απαντώνται στο τμήμα μελέτης που αφορά την κεντρική 

πλατεία  Λεωνιδίου, την πλατεία 25ης Μαρτίου έχουν ως εξής:  

• Παρατηρείται περιμετρική διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα η πλατεία να είναι μη

συνεκτική με τον περιμετρικό αστικό ιστό, και να παρατηρείται άσκοπη και συνεχής κυκλοφορία

οχημάτων, αλλά και παρκάρισμα οχημάτων που δυσχεραίνει τη λειτουργία της

• Ο σημερινός σχεδιασμός είναι αδιάφορος ως ανύπαρκτος

• Τα υλικά επίστρωσης και ο υφιστάμενης αστικός εξοπλισμός δεν παρουσιάζουν κάποιο 
σχεδιαστικό ή μορφολογικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχα η υφιστάμενη φύτευση είναι αδιάφορη.

• Η γενικότερη εικόνα της πλατείας είναι ασυνεπής με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του Λεωνιδίου
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ    7
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η πρόταση που αφορά την ανάπλαση του κεντρικού άξονα Λεωνιδίου και της κεντρικής πλατείας της 

25ης Μαρτίου  έλαβε υπόψη την πλήρη ανταπόκριση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν και 

τους στόχους σχεδιασμού που έθεσε ο Κύριος του έργου. Αφορά σε μία ολοκληρωμένη πρόταση 

παρέμβασης εντός ενός ιστορικού αστικού ιστού που αναδεικνύει τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και 

το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο στη σκιά του Πάρνωνα, λαμβάνοντας υπόψη τις βιοκλιματικές αρχές 

σχεδιασμού.   

3.1 ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

Η παρέμβαση του κεντρικού οδικού άξονα ακολούθησε τους παρακάτω άξονες σχεδιασμού: 

• Την ενιαία πλακόστρωση δρόμου – πεζοδρομίου σε ζώνες, χωρίς  υψομετρική διαφορά.

• Τον καθορισμό του πλάτους της ζώνης διέλευσης οχημάτων και πεζών μόνο μέσω της

διαφοροποίησης της τυπολογίας της πλακόστρωσης, χωρίς τροποποίηση του ύψους.

Με αυτόν τον τρόπο επίλυσης επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη  αντιμετώπιση του ζητήματος του 

ανεπαρκούς πλάτους κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της ενσωμάτωσης του οδικού άξονα με τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου, καθώς  

(α) η οριοθέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, η οποία δεν έχει επαρκείς διαστάσεις, είναι 

μόνο οπτική και κατά συνέπεια, όχι περιοριστική ως προς ενδεχόμενη  πιθανή απόκλιση σημειακά,  

(β) η ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού, γίνεται μέσω της κατάλληλης επιλογής 

υλικών ενώ επιπλέον η αποφυγή υψομετρικής διαφοράς, είναι συμβατή με την παραδοσιακή

αρχιτεκτονική διαχείριση 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΌΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 
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Το βασικό υλικό επίστρωσης είναι ο τσιμεντοκυβόλιθος τεχνητής παλαίωσης και ο τσιμεντοκυβόλιθος 
τύπου mineral. Η επιλογή έγινε με βάση την οπτική αρμονία των υλικών με το περιβάλλον, της 
ανθεκτικότητάς  τους, αφού μπορούν να παραλάβουν μεγάλα φορτία, καθώς και για λόγους 
οικονομίας της κατασκευής. Στον κεντρικό άξονα πρωταγωνιστεί ο γκρι ψυχρός κυβόλιθος.  Ο άξονας 
του δρόμου ορίζεται νοητά από δύο ζώνες. Συνολικά ο κεντρικός άξονας έχει πλάτος 3,20μ. στο 
μεγαλύτερο εύρος του προτείνεται η τοποθέτηση τσιμεντοκυβόλιθου τεχνητής παλαίωσης 14χ14εκ. 
Όσον αφορά τους νοητούς άξονες, έχουν επιλεγεί τσιμεντοκυβόλιθοι ειδικής επεξεργασίας, (τεχνητοί 
κυβόλιθοι με διαφοροποιημένο χρωματισμό), οι οποίοι έχουν κοινή κοινή υφή και χρώμα σκούρο γκρι. 
Ο άξονας κίνησης των πεζών καθώς και τα σημεία των συναρμογών προτείνεται να επιστρωθούν με 
τσιμεντοκιβόλιθους διαφόρων μεγεθών, σε ευθύγραμμη διάταξη. Όσον αφορά την υπόβαση 
σκυροδέματος C16/20 κάτω από τους κυβόλιθους δεν θα τροποποιηθεί από την υπάρχουσα 
κατάσταση καθώς τα υψόμετρα είναι διαμορφωμένα ήδη σύμφωνα με την μελέτη.
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Στο πλαίσιο της ανάπλασης του κεντρικού άξονα, διαμορφώνεται ανεκμετάλλευτο πλάτωμα - πλατεία 
Μερικάκη, το οποίο είναι επιστρωμένο με άσφαλτο εμβαδού περίπου 160,00 τμ. Προτείνεται η χρήση

του ως χώρος συνάθροισης τους θερινούς κυρίως μήνες. Στο τμήμα αυτό προτείνονται ήπιες 

παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως την πλακόστρωση και την δενδροφύτευση.  Η επένδυση γίνεται με

τσιμεντοκιβόλιθους χρώματος γκρι και ροζέ. Εντός του χώρου σχηματίζονται μέσω της πλέξης των 

κυβόλιθων νοητά σχήματα με σκοπό τη δημιουργία των εστιών συνάθροισης εντός του χώρου, χωρίς τη 

χρήση περεταίρω εξοπλισμού. Επιπλέον τοποθετούνται δένδρα για τη σκίαση του χώρου των 
συναθροίσεων.



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΔΗΜΟΣ NOΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

«ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ» – «ΤΕΑΜ Μ-Η -ΑΕ»  

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ    11
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

3.2.   ΤΜΗΜΑ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ) 

Η παρέμβαση στην κεντρική πλατεία Λεωνιδίου – 25ης Μαρτίου ακολούθησε τους παρακάτω άξονες 
σχεδιασμού: 

• Την  οπτική διαφοροποίηση των οδών στη βόρεια και ανατολική πλευρά και την αντιμετώπιση 

τους ως πεζόδρομους.
• Την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων υλικών επίστρωσης με νέα υλικά, κατόπιν νέας

σχεδιαστικής πρότασης

• Τη διαμόρφωση νέας σχεδιαστικής πρότασης σε επίπεδο κάτοψης, που αφορά μια αναπαράστση
της τσακώνικης παράδοσης με σχηματισμούς και αναλαγή χρωμάτων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν

σε δαπεδοστρώσεις και στοιχεία εξοπλισμού, όπως καθιστικούς πάγκους, οριοθέτηση φύτευσης

και διακοσμητικό φωτισμό της πλατείας

• Την εκ νέου οργάνωση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού

• Την εκ νέου οργάνωση της φύτευσης και του  τρόπου οριοθέτησης των παρτεριών
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ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

Τα στοιχεία που συνέβαλλαν ως επιρροές  κατά τον σχεδιασμό της κεντρικής πλατείας του Λεωνιδίου 

είναι τα παρακάτω 

• Η αναγνώριση της πόλης ως βασικός κανονικός καναβος
• Η ζωντάνια της καθημερινότητας  της πόλης ως σημειακές παρεμβάσεις
• Η τσακώνικη παράδοση ως στοιχεία διακόσμησης
• Ο κόκκινος βράχος ως χρωματικό στοιχείο
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ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

BHMA 1o: Αναγνώριση Υφιστάμενης 

κατάστασης 

BHMA 2o: Καθορισμός νέων Ορίων - πεζοδρόμοι 
  Νέες επενδύσεις δαπέδων 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

• Χρήση Αναγνωρίσιμου ορθοκανονικού κανάβου για την οριοθέτηση της πλατείας περιμετρικά

• Εισαγωγή Φύτευσης – καθιστικών πάγκων:



ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

ΔΗΜΟΣ NOΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
«ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ» – «ΤΕΑΜ Μ-Η -ΑΕ» 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  15
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3.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

3.1.1 ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΛATEIA: προτείνεται η χρήση πλακών μαρμάρου Καβάλας διαστάσεων 300x600x25mm. Μέσω της 

προτεινόμενης πράξης, θα γίνει ανάπλαση της κεντρικής οδού και των παρακαμπτήριων,οι οποίοι 

συνδέονται με την παραποτάμια οδό.  

Για την χάραξη της περιμετρικής οριοθέτησης της πλατείας γίνεται χρήση από λευκά φιλέτα
 μαρμάρου πλάτους 20εκ 

computer-3
Highlight
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ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: Προτείνεται η χρήση τσιμεντοκυβόλιθου ροζέ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ (όριο του άξονα του δρόμου – κτίρια) 

Ο άξονας κίνησης των πεζών καθώς και τα σημεία των συναρμογών προτείνεται να επιστρωθούν με 
τσιμεντοκιβόλιθους διαφόρων μεγεθών, σε ευθύγραμμη διάταξη. 

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  
Ο άξονας του δρόμου ορίζεται νοητά από δύο ζώνες. Συνολικά ο κεντρικός άξονας έχει πλάτος 3,20μ. στο 
μεγαλύτερο εύρος του προτείνεται η τοποθέτηση τσιμεντοκυβόλιθου τεχνητής παλαίωσης 14χ14εκ.  

computer-3
Sticky Note
Rejected set by computer-3
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Όσον αφορά τους νοητούς άξονες, έχουν επιλεγεί τσιμεντοκυβόλιθοι ειδικής επεξεργασίας, (τεχνητοί 
κυβόλιθοι με διαφοροποιημένο χρωματισμό), οι οποίοι έχουν κοινή κοινή υφή και ανήκουν στην 
χρωματική παλέτα του γκρι.  

ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ  -ΠΛΑΤΕΙΑ  ΜΕΡΙΚΑΚΗ
Η επένδυση γίνεται με τσιμεντοκιβόλιθους χρώματος γκρι και ροζέ. Εντός του χώρου σχηματίζονται 
μέσω της πλέξης των κυβόλιθων νοητά σχήματα. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης αφορά στον κεντρικό οδικό άξονα Λεωνιδίου, τις κάθετες οδούς και τις πλατείες
25ης Μαρτίου και Μερικάκη.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι : 

• Εργασίες Χαράξεων σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης

•
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

•

Εκσκαφές τάφρων, τοποθέτηση αγωγών αποστράγγισης και δικτύων και επανεπίχωση,
κατασκευή φρεατίων κλπ.

• Κατασκευή βάσης δαπεδοστρώσεων.
• Δαπεδοστρώσεις και κράσπεδα σύμφωνα με την μελέτη.

• Επιστρώσεις σύμφωνα με τη μελέτη

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

• Κατασκευή / Τοποθέτηση σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού

•

Πλήρωση και επένδυση με κηπευτικό χώμα σύμφωνα με την μελέτη.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Τα υφιστάμενα δέντρα πρέπει να προστατευθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 
με τρόπο ώστε να μην συμβεί ζημιά στα κλαδιά, τους κορμούς και τις ρίζες τους. Σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνεται μεταφορά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος της κατασκευής θα συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα με τις 
αναλυτικές στάθμες και τις χαράξεις των πλακοστρώσεων, των φυτεύσεων των δικτύων υποδομής και 
των λοιπών κατασκευών, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την επίβλεψη. 
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5. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ / ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ / ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για την προετοιμασία των προς διαμόρφωση χώρων θα απαιτηθούν: 

• Καθαίρεση επιστρώσεων: Θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά των υφιστάμενων επιστρώσεων στο
σύνολο της περιοχής μελέτης.

• Όπου από τη Μελέτη προβλέπεται αλλαγή μεγέθους ή σχήματος του πεζοδρομίου με τοποθέτηση
νέου κρασπέδου. Η κοπή θα πραγματοποιηθεί 50εκ. έξω από τη γραμμή του υπάρχοντος
κρασπέδου όπως αυτή εμφανίζεται στα σχέδια.

• Καθαιρέσεις υφιστάμενων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

• Καθαιρέσεις υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως βάσεις φωτιστικών,
θεμέλια λιθοδομών κ.λ.π

• Καθαιρέσεις λιθοδομών όπου απαιτείται

• Απομάκρυνση κάθε ξένου και πλεονάζοντος στοιχείου από την περιοχή (υπάρχοντα φωτιστικά
σώματα, λυόμενες κατασκευές, περιφράξεις κ.λ.π) καθώς και όλων των περιττών υλικών που θα
προκύψουν από τις αποξηλώσεις και καθαιρέσεις.

• Αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται με ιδιαίτερη προσοχή και
μεταφέρονται προς φύλαξη σε σημείο που θα υποδείξει ο κύριος του έργου.

• Εκσκαφές ορυγμάτων για την κατασκευή των υπόγειων δικτύων και αγωγών.

• Εκσκαφές για τη θεμελίωση όλων των κατασκευών που προβλέπονται από τη μελέτη,λ.χ των
βάσεων των φωτιστικών σωμάτων, των κρασπέδων και όλων των λοιπών μικροκατασκευών.

Παρατηρήσεις 

− Διευθέτηση καλυμμάτων φρεατίων: Η θέση των φρεατίων διευθετείται με μικρομετακινήσεις 
των καλυμμάτων τόσο καθ΄ ύψος όσο και κατά πλάτος και κατά μήκος σύμφωνα με μοτίβο των 
δαπεδοστρώσεων.  

− Μεταφορά φρεατίων: Στις περιπτώσεις φρεατίων όπου δεν αρκεί η διευθέτηση των 
καλυμμάτων τους, προβλέπεται η καθαίρεση και επανακατασκευή τους. 
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6. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ

• Κατασκευάζεται στρώση βάσεως από σκυρόδεμα C16/20, πάχους 15 εκ. ενισχυμένου με δομικό
πλέγμα Τ131, πάνω από την υπόβαση 3Α, στις επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν

− με κυβόλιθους  

− με πλάκες μαρμάρου. 

Σε όλους τους επί μέρους χώρους εξασφαλίζονται οι κατάλληλες κλίσεις με την απαιτούμενη 
διαμόρφωση του εδάφους, ώστε η απορροή των ομβρίων υδάτων να γίνεται προς τις παρακείμενες 
οδούς ή προς τους χώρους φύτευσης. 

• Σε περίπτωση επιφανειών βατών από οχήματα κατασκευάζεται στρώση βάσεως από σκυρόδεμα
C20/25, πάχους 15 εκ. ενισχυμένου με δομικό πλέγμα Τ131

• Κατασκευάζονται οι βάσεις των κρασπέδων από σκυρόδεμα C16/20,

• Οι θεμελιώσεις των μικρών τεχνικών έργων (πχ βάσεις φωτιστικών, καθιστικά, πέργκολες, κλπ) θα
κατασκευασθούν από σκυρόδεμα C16/20 και οπλισμό

7. ΕΜΦΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ :

• Σκυρόδεμα C25/30 με οπλισμό Φ8/15 με επεξεργασία εμφανούς ξυλοτύπου της τελικής εξωτερικής
επιφάνειας και επίστρωση με υλικό προστασίας του σκυροδέματος.

Η σύσταση του σκυροδέματος περιέχει 25% λευκό τσιμέντο και έχει τελική διαμορφωμένη λεία
επιφάνεια που επιτυγχάνεται με λεπτό τρίψιμο με πρόσφορο μηχανικό μέσο (με μηχανικό τριβείο)
για τη δημιουργία απόλυτα επίπεδης και ομαλής επιφάνειας. Τελική επίστρωση µε ρητίνη ή ειδικό
βερνίκι.

Προβλέπεται:

− σε χυτά κράσπεδα και ρείθρα, όπου διαμορφώνεται απότμηση της ακμής

− σε ζώνες οριοθέτησης των δαπεδοστώσεων (πάχους 10-20cm), στο ίδιο επίπεδο
με αυτές

‘Όπου δεν προβλέπεται από την μελέτη η σκυροδέτηση με ξυλότυπο, σαν υλικό κατασκευής θα 
χρησιμοποιηθούν: 

• Σανίδες πλάτους 10 εκ. πάχους 2 - 2,5εκ. καινούριες , ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των
διαστάσεων, η ακαμψία της κατασκευής και η επιπεδότητα του ξυλοτύπου. 

• Τυποποιημένα στοιχεία ξυλοτύπου (π.χ. velaform) σε ποιοτική κατάσταση που να
διασφαλίζει τα παραπάνω. 

• Θα γίνουν φαλτσογωνίες όπου σημειώνεται στην μελέτη εφαρμογής.
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8. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

8.1. ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΨΥΧΡΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ 

Προβλέπεται: 

− Στα περιμετρικά πεζοδρόμια της πλατείας 

− Στον κεντρικό οδικό άξονα, σε όλο το πλάτος 

Υπόβαση 
Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται επί υπόβασης οπλισμένου σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα Τ131. 

Περιγραφή 
Οι τσιμεντοκυβόλιθοι βασίζονται σε τεχνολογία ψυχρών υλικών (cool materials) για τη βελτίωση 
θερμικών μεταβολών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των εξωτερικών χώρων και υφίστανται 
συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας με κατάλληλο δονητή και επιφανειακή επεξεργασία τεχνητής 
παλαίωσης. Τα ψυχρά υλικά κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας για δροσισμό και γενικότερα την αντιμετώπισης του φαινομένου της αστικής 
νησίδας και των συνεπειών του. Οι ψυχρές ιδιότητες των έγχρωμων κυβολίθων από σκυρόδεμα θα 
αφορούν στη μάζα των υλικών και όχι στην επιφανειακή τους επεξεργασία με κάποιο ψυχρό υλικό 
επικάλυψης ή βαφής , σε συνολικό πάχος που είναι σύμφωνο με συνήθεις πρακτικές του κάθε υλικού. 
Λόγω των πολλών διαφορετικών σχεδίων που μπορούν να έχουν τα συγκεκριμένα υλικά και για τη 
δημιουργία πολλαπλών χρωματικών επιλογών, οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των 
ψυχρών τους ιδιοτήτων θα λαμβάνονται και θα αφορούν σε όσο το δυνατόν επίπεδες, ομοιογενείς και 
ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας του υλικού.  

Τα υλικά αυτής της κατηγορίας θα συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με 
το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 1338. Οι εκθέσεις των ψυχρών επιδόσεων των υλικών θα προέρχονται από 
αναγνωρισμένους οργανισμούς για την μέτρηση της ανακλαστικότητας καθώς και του συντελεστή 
εκπομπής στο υπέρυθρο, με βάση τα ακόλουθα πρότυπα: ASTM E 903 / ASTM G159 για τον 
προσδιορισμό των συνετελεστών ανακλαστικότητας και ASTM E408 / ASTM C1371 για τον προσδιορισμό 
του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο.  

Τοποθέτηση 
Η συγκόλληση γίνεται εν ξηρώ 

Εγκιβωτισμός 
Ο εγκιβωτισμός γίνεται με τη τοποθέτηση χυτών ή προκατασκευασμένων κρασπέδων τσιμέντου 
περιμετρικά της επιφάνειας που θα κατασκευάσουμε.  

Μέγεθος Τύπος 
Κυβόλιθος 10x10x6, 14x14x6, 20x10x6, 20x20x6

Σχεδιο Τοποθέτησης 
Σύμφωνα με τη μελέτη
Χρωματισμοί 
Το χρώμα είναι γκρι. Απαιτείται προέγκριση δείγματος από τον υπεύθυνο επίβλεψης
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8.2. ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΣΑΓΡΕ

Προβλέπεται: 

− Ως βασικό υλικό για όλη την επιφάνεια της κεντρικής 
πλατείας

Αποτελείται από: 

• Ολόσωμες Πλάκες από Λευκό Μάρμαρο Καβάλας με επεξεργασία σαγρέ, διαστάσεων 30×60εκ. 
και πάχους 2,5εκ.

• Αρμολόγημα των πλακών με τσιμεντοκονίαμα των 600kg λευκού τσιμέντου με πρόσμιξη λεπτόκοκκης
άμμου, πλάτους 5χιλ.

Υπόβαση 

Οι πλάκες μαρμάρου τοποθετούνται επί του ήδη υπάρχοντος σκυροδέματος στον Κεντρικό Άξονα 
Λεωνιδίου.

Περιγραφή 

Τα μάρμαρα γενικά θα προέρχονται από υγιή, συμπαγή, καθαρής απόχρωσης, του ίδιου βαθμού 

σκληρότητας και ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές επιδράσεις πετρώματα μαρμάρου και θα είναι άριστης 

ποιότητας, συμπαγή, ομοιογενούς υφής, δεκτικά στίλβωσης και χωρίς υαλώδεις στρώσεις, κηλίδες, 

στίγματα, σκουριές, ρωγμές, διαχωριστικά στρωσιγενών επιφανειών (κομμούς) και οποιαδήποτε άλλα 

ελαττώματα. 

Επίσης, τα μάρμαρα θα έχουν κανονικό σχήμα, ακρίβεια διαστάσεων, ορθές γωνίες, ακμές ακέραιες και 

επιφάνεια σαγρέ.

Τοποθέτηση 
Ισχυρή τσιμεντοκονία των 350 kg τσιμέντου, πάχους 4εκ. – 5εκ. 

Μαρίνα
Highlight
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8.4. ΡΕΙΘΡΑ 

Προβλέπονται: 

− Ως πλαίσια εγκιβωτισμού στους 
λάκκους των δέντρων, τοποθετειμένα 
σε κυκλική διάταξη 

Αποτελείται από: 

• Προκατασκευασμένα τεμάχια από μάρμαρο, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, διαστάσεων
12Χ15Χ120 εκ.

Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής: 

• Υπόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με το κεφάλαιο υποβάσεις

• Τοποθέτηση επί ισχυρού τσιμεντοκονιάματος περιεκτικότητας 650μ3 τσιμέντου ξηράς άμμου

• Χρήση λίθων καθαρών, υγιών, χωρίς ρωγμές

• Άμεσος καθαρισμός επιφάνειας από τη λάσπη πριν στεγνώσει

8.5. ΛΙΘΙΝΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Προβλέπεται: 

− Στην κεντρική πλατεία 

Περιγραφή 
− Υλικό: μάρμαρο
− Επιφάνεια: κομμένη 

− Διαστάσεις: 22x50εκ. με πάχος 3εκ. 
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8.6. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 

Υπόβαση 
Τοποθετείται επί υποβάσεως από σκύρα. 

Περιγραφή 
Πρόκειται για επίχωση από κατάλληλο κηπευτικό χώμα, σε στάθμη όπως προκύπτει από τα σχέδια της 

μελέτης.  

Για τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών με τους επιθυμητούς μικροοργανισμούς θα διαστρώνονται οι 

χώροι φύτευσης ή θα πληρούνται οι λάκκοι φύτευσης με επιφανειακό χώμα το οποίο θα προέρχεται από 

επιφανειακές εκσκαφές μικρότερες των 50 εκ., θα είναι απαλλαγμένο από μπάζα και διάφορες άλλες 

προσμίξεις και θα είναι χαλαρής δομής, με σύσταση αμμοπηλώδη ή αμμοαργιλώδη. Θα έχει επίσης 

άριστες φυσικοχημικές ιδιότητες, συσσωματώδη υφή, καλή υδατοδιαπερατότητα και υδατοϊκανότητα 

και τέλος θα είναι απαλλαγμένο από αυξημένες ποσότητες αλάτων και ξένων υλών. 

Ειδικότερα η περιεκτικότητά του κηπευτικού χώματος πρέπει να είναι 20-30% άργιλος, 50-70% άμμος, 

ενώ το pH περίπου 7 (ουδέτερο). 

Στο επιφανειακό χώμα θα προστίθεται 15% κατ’ όγκο λίπασμα και θα γίνει έλεγχος του pH το οποίο θα 

πρέπει να είναι περίπου 7 (ουδέτερο). Η μείωση του pH επιτυγχάνεται με τη χρήση θείου (θειάφι), ενώ 

η αύξηση σε περίπτωση όξινου υλικού με τη χρήση γύψου ή τριμμένου ασβεστόλιθου. 

Στις κατακόρυφες επιφάνειες από σκυρόδεμα ή πέτρα με τις οποίες έρχεται σε επαφή το κηπευτικό 

χώμα, προβλέπεται επάλειψη με υγρομονωτικό υλικό.  
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9. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•

•

•

9.1. – ΠΑΓΚΑΚΙΑ

Προτείνεται να τοποθετηθούν παγκάκια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΘΕΣΗ : Χάλυβας-Ξύλο
Μήκος : 236cm(βάση)-190cm(κάθισμα), 
Πλάτος : 43cm, Ύψος : 46cm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η δομή του αποτελείται από δύο βάσεις ανοξείδωτου χάλυβα που στα άκρα τους φέρουν φλάντζες  
με οπές για να αγκιστρώνονται στο έδαφος. Το κάθισμα αποτελείται από ξύλινες σανίδες τύπου OKUME. 

ΕΛΕΓΧΟΙ 
Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρμοστούν οι κάτωθι έλεγχοι: 

Οπτικός

Διαστασιακός

Γραμμικότητας

Πάχους βαφής

•
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9.2. – ΚΑΛΑΘΟΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

Προτείνεται η τοποθέτηση καλάθων αχρήστων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ : Μεταλλικο   
Πλάτος : 45cm, Ύψος :   102cm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ
Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρμοστούν οι κάτωθι έλεγχοι: 

Οπτικός•

Διαστασιακός

Γραμμικότητας

Πάχους βαφής

•

•

•

Το καλάθι απορριμάτων αποτελείται από ένα πλαίσιο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από
γαλβανισμένο  χαλύβδινο έλασμα διακοσμημένο με δώδεκα λωρίδες σκανδιναβικού πεύκου, ενώ στην κορυφή 
του φέρει καπάκι με τρία ανοίγματα για την εισαγωγή των σκουπιδιών. Στην μια πλευρά φέρει επίσης και 
σταχτοδοχείο. Η εκκένωση του γίνεται με άνοιγμα του καπακιού.  

Το βασικό φινίρισμα αυτού του προϊόντος χαρακτηρίζεται  από σκούρο γκρι χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής.
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10. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η Μελέτη και προδιαγραφή των φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στην Μελέτη Η/Μ 
Εγκαταστάσεων. 

Παρακάτω γίνεται μόνο η περιγραφή του τύπου των σωμάτων και εξοπλισμού που έχουν επιλεγεί  

10.1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τύπου
• 3350 Garda 1 – rotosymmetrical
• 3352 Garda 3 - cycle lanes
• Στύλοι 4 μέτρων

Led ΤΑΙΝΙΑ

Ταινία LED 12V, 4,8W/m, στεγανότητας IP67, θερμού φωτός, 250lm, με μεταλλικό κάλυμμα. Η ταινία 
θα τοποθετηθεί στο δάπεδο της πλατείας, τοποθετημένη εντός προφίλ αλουμινίου με πλαστικό 
κάλυμμα opal επίπεδο. Περιλαμβάνονται: - η προμήθεια της ταινίας LED, του προφίλ αλουμινίου, του 
καλύμματος, του μετασχηματιστή, των ανοξείδωτων κλίπς και του καλωδίου σύνδεσης (πλήρους με τα 
υλικά και μικροϋλικά), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10.2. ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Όπου τα φρεάτια των φωτιστικών σωμάτων βρίσκονται εντός 
του ΚΧ,  Προβλέπονται καλύμματα φρεατίου επιγεμίσματος, 
ώστε το καπάκι να ενσωματώνεται πλήρως στην όψη του 
εδάφους. Το υλικό επιγεμίσματος θα είναι το ίδιο με το υλικό 
εδαφοκάλυψης, που είναι το κουρασάνι 

Αθήνα, Απρίλιος  2021 

Η υπεύθυνη ομάδας Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

Μαρκέλλα Φιντικάκη 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ 




