
3 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο ‘’Εφαρµογή Καινοτόµου Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού 

για την Ολοκληρωµένη Αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Αστικού Χώρου ανάµεσα στις Πηγές  

Αγίας Βαρβάρας και τον ∆ηµοτικό Κήπο ∆ράµας’’. Πρόκειται για επέµβαση βιοκλιµατικής 

αναβάθµισης που, εκτός από την βελτίωση του επιπέδου θερµικής άνεσης, προσβλέπει και στη 

λειτουργική χρηστική και αισθητική ενοποίηση των δύο πυρήνων πρασίνου, καθώς και στην 

ανάκτηση δηµόσιου χώρου υπέρ των  πεζών χρηστών της πόλης. 

 

Περιγραφή υφισταµένης κατάστασης 

Η περιοχή η οποία προορίζεται να γίνει αποδέκτης της βιοκλιµατικής αναβάθµισης, βρίσκεται στην 

ευρύτερη περιοχή του γεωµετρικού κέντρου της πόλης της ∆ράµας, στο νοτιότερο τµήµα του και 

αποτελεί τµήµα της φυσικής συνέχειας του ιστού του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η περιοχή 

δοµείται ρυµοτοµικά πάνω στον οδικό άξονα της 19ης Μαίου που είναι µεταβλητού πλάτους από 

13,23 ως 29,50 µ. και διασχίζει τη περιοχή µε κατεύθυνση Β∆-ΝΑ. Πάνω σε αυτόν αρθρώνεται 

σύστηµα δευτερευόντων οδικών αξόνων τοπικής σηµασίας. Η οδός 19ης Μαΐου ακολουθεί την 

πορεία παλαιού χειµάρρου ο οποίος έχει µετατραπεί σε πλακοσκεπή αγωγό διαστάσεων 7,00 Χ 

4,00 µ. περίπου, που οδεύει σε όλο το µήκος της οδού και σε βάθος 0,20 µ. κάτω από την  

επιφάνεια του οδοστρώµατος (σύµφωνα µε πρόσφατες δοκιµαστικές τοµές). 

Η µεγάλη συγκέντρωση δηµόσιων λειτουργιών στην ευρύτερη περιοχή σε συνδυασµό µε την έντονη 

χρήση των ισογείων, καθώς και η σηµασία του κεντρικού άξονα στο οδικό δίκτυο της πόλης επιτείνει 

την παρουσία και την χρήση του Ι.Χ. στην περιοχή. Η διάχυση του κυκλοφοριακού φόρτου γίνεται 

µη ορθολογικά και δηµιουργεί ιδιαίτερη όχληση σε όλη την ευρύτερη περιοχή. 

Ως προς τις φυτεύσεις η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχεδόν ολοσχερή έλλειψη πρασίνου. Ο 

βασικός κεντρικός άξονας της 19ης Μαΐου παρά το µεγάλο πλάτος του έχει λίγα δένδρα, που 

εµφανίζονται κυρίως στην απόληξή του προς τις πηγές της Αγ. Βαρβάρας, µε αποτέλεσµα σε 

ολόκληρη την περιοχή επέµβασης να απουσιάζει η φυτική σκίαση. 

 

Σύντοµη περιγραφή του έργου 

Η υπό ανάπλαση περιοχή εκτείνεται ανάµεσα σε δύο διαµορφωµένους πυρήνες πρασίνου του 

αστικού ιστού της σύγχρονης πόλης της ∆ράµας, τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας προς τα δυτικά και 

το ∆ηµοτικό Πάρκο προς τα ανατολικά. Το περίγραµµα της περιοχής µελέτης είναι η οδοί 

Καραϊσκάκη, Θεοτοκοπούλου, Σούτσου, πεζόδροµος Ορφέως, 19ης Μαίου, Παρµενίδη, Βίτσι, 

Κύπρου και οριοθετεί έκταση 30.380 τ.µ.. Η επέµβαση προσανατολίζεται στην δηµιουργία  

χρηστικού χώρου για τους πεζούς και την βελτίωση των τοπικών συνθηκών θερµικής άνεσης. 
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Το έργο περιλαµβάνει: 

(α) αναδόµηση του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων του δικτύου όλων των οδικών αξόνων της 

περιοχής επέµβασης 

(β)   διαµόρφωση   παρτεριών   και   φυτεύσεις   κυρίως   κατά   µήκος   της   οδού   19ης     Μαίου και 

δευτερευόντως στους υπόλοιπους άξονες 

(γ) εγκατάσταση ειδικών κατασκευών βιοκλιµατικής αναβάθµισης κατά µήκος της οδού 19ης Μαίου 

(δ) κατασκευή δικτύων υποδοµής µε έµφαση στο σύστηµα απορροής όµβριων υδάτων 

(ε) ηλεκτροφωτισµό στο δίκτυο των δηµόσιων χώρων της περιοχής επέµβασης 

(ζ) οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση κυκλοφορίας 

Για την επιτυχία των σκοπών του έργου είναι απαραίτητο να προηγηθεί η υπογειοποίηση του 

δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή επέµβασης. Επίσης για την ορθή διαµόρφωση των χώρων 

κίνησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού απαιτείται µικρή µετακίνηση υφιστάµενων 

περιπτέρων. Έχει ληφθεί µέριµνα ώστε οι νέες εργασίες να µην θίξουν τα υφιστάµενα δίκτυα 

Στο κέντρο της περιοχής διαµορφώνεται ‘’πλατεία’’ όπου συντρέχουν οι άξονες σύνδεσης των 

εκατέρωθεν περιοχών πρασίνου. Τα διευρυµένα πεζοδρόµια γίνονται αποδέκτες φύτευσης δένδρων 

και χαµηλού πρασίνου, ενώ το οδόστρωµα υψώνεται στην στάθµη των πεζοδροµίων σε µεγάλο 

τµήµα της περιοχής. Ο αστικός εξοπλισµός του δηµόσιου χώρου περιλαµβάνει στοιχεία βελτίωσης 

του µικροκλίµατος του αστικού περιβάλλοντος όπως: 

µεγάλης κλίµακας σκίαστρα (οριζόντιες φυτεµένες επιφάνειες – µεταλλικές κατασκευές) 

στέγαστρα στάσεων όπου ενσωµατώνονται φωτοβολταϊκοί συλλέκτες 

συστήµατα υδατονέφωσης 

Οι δαπεδοστρώσεις όλης της περιοχής πραγµατοποιούνται µε ψυχρά υλικά που, µαζί µε τις 

φυτεύσεις και τα στοιχεία βελτίωσης του µικροκλίµατος ολοκληρώνουν την επέµβαση βιοκλιµατικής 

αναβάθµισης της περιοχής. 

 

Οι εργασίες προς υλοποίηση 

Στο πλαίσιο της αναµόρφωσης του δηµόσιου χώρου της περιοχής µελέτης προβλέπεται η εκτέλεση 

των παρακάτω εργασιών: 

 αποξήλωση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων, πινακίδων κλπ και φύλαξή τους για δεύτερη χρήση

 αποξήλωση υφιστάµενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 µετακίνηση τριών περιπτέρων

 πλήρης καθαίρεση των υφιστάµενων πεζοδροµίων έως την εκάστοτε ρυµοτοµική γραµµή 

συµπεριλαµβανοµένων και των κρασπέδων/κρασπεδόρειθρων και αποµάκρυνση των υλικών 

καθαιρέσεων
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 αποξήλωση της ασφάλτου από όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής συνολικής επιφάνειας 6.200 m2


και αποµάκρυνση των υλικών αποξήλωσης 

 κατασκευή κρασπέδων διατοµής 20Χ18 εκ. συνολικού µήκους 1.119,40 µ. κατά µήκος των οδών

µε υπερυψωµένη στάθµη οδοστρώµατος 

 κατασκευή κρασπεδόρειθρων µε κράσπεδα διατοµής 30Χ15 συνολικού µήκους 627,0 µ. κατά

µήκος των οδών µε διαφορά στάθµης πεζοδροµίου και οδοστρώµατος 

 µετατόπιση φρεατίων υπόγειων δικτύων

 διαµόρφωση υποβάσεων πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων

 σκυροδέτηση ενός τοιχίου αντιστήριξης µήκους 21,78 µ., και θεµελιώσεων 13 ειδικών κατασκευών 

(σκίαστρα), καθώς και 4 στεγάστρων (στάσεις λεωφορείου)

 κατασκευή υποδοµής οδοφωτισµού

 σκυροδέτηση πεζοδροµίων

 δαπεδόστρωση µε ‘’ψυχρούς’’ τσιµεντοκυβόλιθους συνολικής επιφάνειας 1.700,00 m2


 δαπεδόστρωση µε ‘’ψυχρές’’ τσιµεντόπλακες συνολικής επιφάνειας 2.328,50 m2


 δαπεδόστρωση µε ‘’ψυχρές’’ τσιµεντόπλακες συνολικής επιφάνειας 651.70 m2


 δαπεδόστρωση µε πλάκες µαρµάρου συνολικής επιφάνειας 785,00 m2


 δαπεδόστρωση µε ειδικές τσιµεντόπλακες για άτοµα περιορισµένης όρασης συνολικής επιφάνειας 

770,00 m2


 δαπεδόστρωση µε χυτό βιοµηχανικό βοτσαλωτό δάπεδο συνολικής επιφάνειας 3.920,00 m2


 επένδυση τοιχίου µε πλάκες µαρµάρου πάχους 2 εκ. συνολικής επιφάνειας 36.00 m2


 επένδυση τοιχίου µε πλάκες µαρµάρου πάχους 3 εκ. συνολικής επιφάνειας 10.00 m2


 ασφαλτόστρωση µε ‘’ψυχρή άσφαλτο’’ συνολικής επιφάνειας 6.200 m2


 κατασκευή 4 στεγάστρων (στάσεις λεωφορείου)

 κατασκευή 13 ειδικών κατασκευών (σκίαστρα)

 κατασκευή 6 ειδικών κατασκευών υδατονέφωσης

 προµήθεια και εγκατάσταση 50 καθιστικών πάγκων

 προµήθεια και εγκατάσταση 36 σύνθετων φωτιστικών σωµάτων αποτελούµενων από µεταλλικό ιστό 

ύψους 9,00 µ., ένα φωτιστικό σώµα δρόµου µε βραχίονα και ένα φωτιστικό σώµα πεζοδροµίου

µε βραχίονα 

 προµήθεια και εγκατάσταση 58 φωτιστικών σωµάτων αποτελούµενων από µεταλλικό ιστό ύψους

4,00 µ. και φωτιστικό σώµα κορυφής 

 προµήθεια και εγκατάσταση 270 µεταλλικών κολονών οριοθέτησης

 προµήθεια και εγκατάσταση 54 κάλαθων απορριµµάτων

 επανατοποθέτηση τριών περιπτέρων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών, µελετήθηκε η κατασκευή δικτύου 

άρδευσης. Το δίκτυο άρδευσης περιλαµβάνει τη χρησιµοποίηση υπόγειων σωλήνων PE για το 

µοίρασµα του νερού και σταλακτηφόρων σωλήνων PE για την εφαρµογή του νερού στις 

δενδροδόχους των πεζοδροµίων και στους χώρους φύτευσης των νησίδων. Έτσι για την άρδευση 

όλων των χώρων της µελέτης και των δένδρων των πεζοδροµίων είναι απαραίτητο να 

παραχωρηθούν από την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης δύο παροχές νερού 1’’ σε αντίστοιχες 

υποπεριοχές και στα σηµεία που απεικονίζονται στα σχέδια φύτευσης-άρδευσης. Οι παροχές αυτές 

τοποθετούνται εντός φρεατίων πλαστικών αν βρίσκονται εντός χωµάτινης επιφάνειας ή τσιµεντένιου 

αν βρίσκονται εντός σκληρής επιφάνειας. Στα φρεάτια αυτά (ΦΕΑ1 και ΦΕΑ2) τοποθετούνται και οι 

προγραµµατιστές άρδευσης µπαταρίας τύπου φρεατίου µαζί µε τις ηλεκτροβάνες. Κάθε φρεάτιο 

περιλαµβάνει τρεις ηλεκτροβάνες 1’’ (η µία επέχει θέση mastervalve). 

 

Επίσης σε κάθε φρεάτιο ηλεκτροβανών τοποθετείται ένα φίλτρο γραµµής και µια βαλβίδα 

αντεπιστροφής. 

 

Για την προστασία από ζηµιές αλλά και την ευκολότερη αντικατάστασή τους, αν δηµιουργηθεί 

πρόβληµα, οι σωλήνες Φ32 που διανέµουν το νερό κατά µήκος των πεζοδροµίων θα τοποθετηθούν 

στο εσωτερικό σωλήνων Φ63 PE και στις διασταυρώσεις και όπου αλλού υπάρχουν διακλαδώσεις 

του αγωγού αλλά και σε συγκεκριµένες θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο θα πρέπει να 

τοποθετηθούν φρεάτια. Φρεάτια θα πρέπει να τοποθετούνται και µελλοντικά οπουδήποτε (λόγω 

άλλων εργασιών) γίνει ζηµιά στις σωληνώσεις και τοποθετηθεί συνδετικό εξάρτηµα. Σηµαντικό είναι 

οι σωλήνες να τοποθετηθούν σε ευθεία γραµµή που περνά από την άκρη των δενδροδόχων και να 

αποφευχθούν άσκοπες καµπυλώσεις τους. 

 

Το δίκτυο άρδευσης κατασκευάζεται πριν τη σκληρή επίστρωση των πεζοδροµίων. Οι 

σωλήνες απλώνονται πάνω στο έδαφος και πάνω από αυτούς γίνεται η διάστρωση της τσιµεντένιας 

υπόβασης της πλακόστρωσης. Οι διακλαδώσεις στις δενδροδόχους θα πρέπει να γίνουν µετά την 

κατασκευή των πεζοδροµίων, παράλληλα ή πριν τη φύτευση. Σε κάθε δενδροδόχο θα γίνει 

τοποθέτηση 4 καρφωτών σταλακτών (ρυθµιζόµενων). Οι δύο από τους τέσσερις σταλάκτες κάθε 

δένδρου θα τοποθετηθούν επιφανειακά και οι άλλοι δύο εντός των δύο σωλήνων PVC (δες οδηγίες 

φύτευσης δένδρων) ώστε να αρδεύουν σε µεγαλύτερο βάθος. Το δίκτυο δοκιµάζεται για τυχόν 

διαρροές και µετά προχωρά η κατασκευή των υπερκείµενων στρώσεων του πεζοδροµίου. Στους 

µεγαλύτερους χώρους πρασίνου (παρτέρια) τοποθετείται υπογείως σταλακτηφόρος αγωγός Φ16/17 

σε βάθος 30εκ. Η τοποθέτηση γίνεται σε παράλληλες σειρές µε απόσταση µεταξύ των αγωγών  

50εκ. Η ισαποχή των σταλακτών θα πρέπει να είναι επίσης 50εκ. και η παροχή καθενός 3-4λτ/ώρα 

(παντού ίδια). 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
 

Για τη βελτίωση της αισθητικής αλλά κυρίως για τη δηµιουργία ευχάριστου 

µικροκλίµατος για τους κατοίκους και χρήστες των πεζοδροµίων και δρόµων της περιοχής  

παρέµβασης προβλέπεται η φύτευση σηµαντικού αριθµού δένδρων καθώς και η φύτευση 

των παρτεριών που δηµιουργούνται. 

Στις νησίδες που δεν υπάρχουν γίνεται προσθήκη κηποχώµατος σε ελάχιστο βάθος 

60εκ. ενώ βελτιώνεται µε την ενσωµάτωση τύρφης. 

Η φύτευση λαµβάνει χώρα µετά την κατασκευή των πεζοδροµίων για την αποφυγή 

ζηµιών στα δένδρα κατά την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Ανοίγεται ο λάκκος 

φύτευσης σε βάθος 60εκ εκατοστών στη συνέχεια τοποθετούνται οι πάσσαλοι στήριξης του 

δένδρου (2 ανά δένδρο) και µετά τοποθετείται το δένδρο στο σωστό βάθος (όχι βαθύτερα 

από ότι ήταν στο φυτώριο) και   καλύπτεται 

µετά η µπάλα χώµατος του δένδρου µε χώµα. Το χώµα αυτό είναι κηπευτικό το οποίο έχει 

εµπλουτιστεί µε τύρφη. Για το σκέπασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το υπάρχον χώµα 

εφόσον µετά από έλεγχο της επιβλέπουσας υπηρεσίας κριθεί ότι είναι κατάλληλο (µέσης 

σύστασης, όχι χαλικώδους υφής, χωρίς υπολείµµατα κατασκευών και παραπροιόντα 

τσιµέντου). 

Πριν γίνει το σκέπασµα του λάκκου φύτευσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σωλήνα από PVC 

Φ63 µήκους 60 εκατοστών περίπου (µέχρι το βάθος φύτευσης) που έχει εγκοπές στο 
κατώτερο µισό του µήκους της, σε κατακόρυφη θέση και µε το άνω άκρο στο ύψος της 
επιφάνειας του εδάφους για να χρησιµεύει για τον καλύτερο αερισµό των ριζών, την εξάτµιση 
της περίσσειας υγρασίας του εδάφους και τη συµπληρωµατική άρδευση του δένδρου. 

 
                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        20/09/2017                   20/09/2017 
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