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Τ.1. Γενική Παρουσίαση 

Το τεχνικό έργο συνίσταται στη διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου του 

εφαρµοσµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της Θήβας κατά µήκος του ρέµατος Χρυσορρόα στο 

τµήµα που έχει επιχωµατωθεί από την οδό Εστίας (Ηλέκτρες Πύλες) έως την οδό Τσεβά - 

Αυλίδος, συνολικού εµβαδού 20.950 µ2. 

Η διαµόρφωση αυτή υπακούει στις αρχές, στους τρόπους και τα υλικά κατασκευής του 

«βιοκλιµατικού αστικού σχεδιασµού» µε στόχο τη θερµοκρασιακή µείωση και την ανοδική 

θερµική άνεση για τους χρήστες της περιοχής παρέµβασης, κατοίκους της Θήβας και 

τουρίστες επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων εντός και σε επαφή µε την περιοχή 

παρέµβασης, καθώς και µε τη «διατήρηση» της λειτουργίας του ρέµατος τοπιολογικά και 

«φυσικά» προς όφελος των κλιµατικών συνθηκών (θερµοκρασίας - αερισµού) στην 

ευρύτερη πυκνοδοµηµένη περιοχή της Κεντρικής Πόλης την οποία διασχίζει το Ρέµα 

Χρυσορρόα. 
 

Ειδικότερα, τα τεχνικά έργα αφορούν: 

 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΠΕΖΩΝ - ΜΕΙΚΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ - ΠΛΑΤΩΜΑΤΑ 

Στη διαµόρφωση του χώρου θα χρησιµοποιηθούν ψυχρά καινοτόµα υλικά σε εκτεταµένη 

αστική κλίµακα (µήκος 400 µ.) και φυτεύσεις για τη µείωση της θερµοκρασίας του αέρα 

στο τµήµα του ρέµατος που έχει χάσει, λόγω των επιχώσεων της κοίτης του, τη «φυσική» 

του υπόσταση στο τµήµα αυτό, ενώ ακόµα την διατηρεί στην άµεση συνέχειά του στο 

πυκνοδοµηµένο κέντρο της πόλης. 

Παράλληλα θα εξυγιανθούν και αναβαθµιστούν τα όποια υπολείµµατα «φυσικών» χώρων 

και δέντρων του τµήµατος αυτού. 
Τα παρακάτω υλικά θα χρησιµοποιηθούν: 

• Φυσικοί κυβόλιθοι χρώµατος γκρι µεγέθους 10*10*6 cm, τεµάχια 100/m2, 

τοποθετηµένοι εν ξηρώ. 

• Τσιµεντόπλακες οδηγοί τυφλών µεγέθους 40*40 cm, πάχους 3,5 cm, χρώµατος 

ανοιχτού 

• Χωµάτινα σταθεροποιηµένα απορροφητικά δάπεδα.  

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

• Εφαρµογή στους παλαιούς ασφαλτοτάπητες υλικού ψυχρού φωτοκαταλυτικού 

ασφαλτοτάπητα, για τη µετατροπή τους σε «ψυχρή άσφαλτο». 
• Φωτοκαταλυτική επάλειψη επι της ως άνω ασφάλτου. 
 
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

• Οικολογικό κυψελωτό γκαζόν που επιτρέπει την κυκλοφορία οχηµάτων. 
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ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

• Φυτεύονται υψηλά αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα 

• Υψηλοί και χαµηλοί θάµνοι  

• Γίνεται εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα. 

Τ.1.1.2. Πλαίσιο - Ιστορικό 

Στα πλαίσια του σχεδιασµού της πόλης της Θήβας µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, που 

σήµερα είναι υπό έγκριση, έχει εντοπιστεί η µέγιστη κλιµατική και πολεοδοµική σηµασία 

για την πόλη του χώρου των τριών (3) ρεµάτων που τη διασχίζουν από νότο προς βορρά, 

της ∆ίρκης, του Χρυσορρόα και του Αγίου Ιωάννη και τα οποία το Ρυµοτοµικό Σχέδιο της 

πόλης, που έχει εγκριθεί από τη δεκαετία του 1980, χαρακτηρίζει ως κοινόχρηστους 

ανοιχτούς χώρους της πόλης. 

Οι χώροι αυτών των ρεµάτων υπήρξαν διαχρονικά από την αρχαιότητα µέχρι τη σύγχρονη 

εξέλιξη της πόλης χώροι «φύσης» περιπάτου και αγωγοί δροσιάς όσον αφορά το ρέµα του 

Χρυσορρόα που έχει την κεντρικότερη θέση στην πόλη και επιπλέον βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων για τα άλλα ρέµατα συνδεόµενων µε το νερό (µύλοι, βυρσοδεψεία, 

µετάξι κλπ.). 

Παράλληλα τα ρέµατα Χρυσορρόα και ∆ίρκης περιτρέχουν τον αχλαδόσηµο λόφο της 

Καδµείας, Ακρόπολης της Αρχαίας Θήβας της οποίας τα απότοµα πρανή οριοθετούσαν το 

χώρο των ρεµάτων και της Αρχαίας Πόλης και εµπεριέχουν σήµερα τα υπόλοιπα των 

Αρχαίων Τειχών διαφόρων ιστορικών εποχών καθώς και τις Επτά Πύλες της Θήβας (Βλέπε 

σχέδιο επόµενης σελίδας). 

Στην άµεση γειτονιά των ρεµάτων χωροθετούνται έτσι οι υπερεθνικής σηµασίας 

Αρχαιολογικοί Χώροι της Θήβας, η Καδµεία µε τα Ανάκτορα, το Μουσείο, τον Πύργο Saint 

Omer και άλλα µνηµεία, οι λόφοι µε τους Θολωτούς Τάφους και τα Πρανή της Καδµείας µε 

τα υπολείµµατα των Πυλών και των Τειχών της Πόλης, αποκαλυφθέντα από το ΥΠΠΟ και 

επισκέψιµα ή σε προγραµµατισµό για αποκάλυψη, στερέωση και σήµανση. Με δεδοµένο 

ότι: 
• η Αρχαία Καδµεία αποτελεί σήµερα το πρωτεύον λειτουργικό κέντρο της πόλης, 

 

η πόλη της Θήβας έχει επιλέξει ως κεντρικό στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και της 

ποιότητας ζωής στην πόλη την ανάδειξη της αρχαιολογικής της κληρονοµιάς, την 

ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων της Καδµείας και των 
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ιστορικών ρεµάτων και λόφων που την περιβάλλουν διατηρώντας ακόµα τη διαχρονική 

τοποθεσία της Αρχαίας Πόλης και τη «φύση» στην πόλη. 

 

• η πολιτεία έχει ξεκινήσει σηµαντικές επενδύσεις µε την ανακαίνιση και τη δηµιουργία 

∆ιεθνούς Αρχαιολογικού Μουσείου επί της Καδµείας και την ανακαίνιση του Πύργου του 

Saint Omer και την αποκάλυψη του Τείχους και των Πυλών στα Πρανή της Καδµείας, 

επενδύσεις που µε τα εγκαίνια του Μουσείου τα προσεχή έτη θα έλξουν σηµαντικό 

ποιοτικό τουρισµό στη Θήβα, το ΓΠΣ της Πόλης, προωθεί την ανάδειξη των Αρχαιοτήτων 

και τη δι' αυτής τουριστική ανάπτυξη µέσω ανάπλασης της Περιµέτρου της Καδµείας και 

δηµιουργίας Αρχιτεκτονικού - Βιοκλιµατικού Περιπάτου διά των ρεµάτων της ∆ίρκης και 

του Χρυσορρόα που θα αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο των σηµαντικότερων 

αρχαιολογικών της µνηµείων, θα διατηρεί το χώρο των ρεµάτων και την τοπολογία του ως 

«πράσινους ανοιχτούς χώρους και χώρους κλιµατικής ρύθµισης» και θα προσφέρει στους 

κατοίκους της πόλης και τους τουρίστες επισκέπτες της ποιότητα ζωής, περιβάλλοντος και 

κλιµατικής άνεσης. 

 Ο ∆ήµος της Πόλης για την εφαρµογή του παραπάνω σχεδιασµού προσπαθεί να 

προγραµµατίσει ανάλογα έργα και δράσεις στα πλαίσια των ευκαιριών των γενικότερων 

εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων. 

Μέρος της προσπάθειάς του αυτής αποτελεί και η υλοποίηση του έργου αυτού που 

φιλοδοξεί να αποτελέσει την πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου που προαναφέραµε. 

Τ.1.1.3. Περιοχή Παρέµβασης 

Η περιοχή παρέµβασης φαίνεται σε σχέδιο της επόµενης σελίδας και στα αντίστοιχα 

σχέδια εκτός κειµένου. 

Η περιοχή χωροθετείται επί επιχωµατωµένου τµήµατος του ρέµατος Χρυσορρόα στην 

ανατολική παρυφή του ιστορικού κέντρου της πόλης της Θήβας που ταυτίζεται από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα µε τον αχλαδόσχηµο λόφο της Καδµείας, ακρόπολης της 

Αρχαίας Θήβας. 

Ο λόφος της Καδµείας αποτελεί σήµερα την πλέον πυκνοκατοικηµένη περιοχή της πόλης 

και τοπιολογικά ορίζεται κυρίαρχα από τα ιστορικά ρέµατα της ∆ίρκης στα ∆υτικά και του 

Χρυσορρόα στα Ανατολικά. 

Η περιοχή παρέµβασης αποτελεί περιοχή µετάβασης από τον Λόφο της Καδµείας προς τις 

πέριξ αυτής αναπτυσσόµενες κεντρικές περιοχές της πόλης όπου και το νέο ∆ιοικητικό 

Κέντρο (∆ηµαρχείο) της πόλης. 
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Τόσο το ρέµα του Χρυσορρόα όσο και το ρέµα της ∆ίρκης διασχίζουν την πόλη της Θήβας 

στην κατεύθυνση Νότος - Βορράς. Τοπιολογικά στην περιοχή της Καδµείας τα ρέµατα 

έχουν διατηρήσει το χώρο τους λόγω της διατήρησης των απότοµων πρανών της 

Καδµείας και της εντός αυτών των πρανών των Τειχών της Αρχαίας Πόλης καθώς και των 

Επτά Πυλών εισόδου και των συνυφασµένων µ' αυτά προσπαθειών και σχεδιασµών για 

την προστασία τους τόσο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία όσο και τον πολεοδοµικό 

σχεδιασµό της πόλης. 

∆υστυχώς, οι κοίτες των ρεµάτων επιχωµατώθηκαν και απετέλεσαν τον υποδοχέα του 

συστήµατος αποχέτευσης των οµβρίων της σύγχρονης πόλης µε τα κατάλληλα Τεχνικά 

Έργα ∆ιευθέτησης (συλλεκτήριο αγωγοί οµβρίων) και στην περίπτωση της ∆ίρκης 

επιπρόσθετα υποδέχθηκαν την κυκλοφορία των οχηµάτων. 

Το Ρέµα του Χρυσορρόα, όπως φαίνεται και στον επισυναπτόµενο ορθοφωτοχάρτη επί 

του οποίου έχει αποτυπωθεί και το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης για καλύτερη εποπτική 

αντίληψη της παρέµβασης, έχει διατηρήσει στην περιοχή της Καδµείας αρκετά το φυσικό 

του χώρο µε εξαίρεση την επιχωµάτωση επί της οποίας και αναπτύσσεται η βιοκλιµατική 

αναβάθµιση που προτείνεται. 

Η επιχωµάτωση έχει δηµιουργήσει εκτεταµένο δηµόσιο χώρο επί µήκους 400 περίπου 

µέτρων ενώ το ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης έχει χαρακτηρίσει το χώρο του ρέµατος και 

του πρανούς της Καδµείας ως Κοινόχρηστο Χώρο. 

Η περιοχή παρέµβασης συµπίπτει στο συντριπτικό ποσοστό της µε την επιχωµάτωση . 

Ειδικότερα, απαρτίζεται από τα ρυµοτοµικά τετράγωνα µε χρήση Κοινόχρηστου Πρασίνου 

(Κ.Χ.) µε αριθµό 621, 155, 159, 174α και 174 και τους κοινόχρηστους δρόµους και 

πεζοδρόµους που είτε περιβάλλουν είτε διασχίζουν είτε αποτελούν πρόσβαση προς τους 

Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου. 

Η περιοχή περιβάλλεται από Ο.Τ. γενικής κατοικίας κατά το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 

σχέδιο.  

Το σύστηµα δόµησης είναι συνεχές ενώ οι όροι δόµησης στα δυτικά της περιοχής µελέτης 

επιτρέπουν Συντελεστή ∆όµησης έως 2,2 και στα ανατολικά 1,2. 
 

∆ηλαδή η θεσµοθετηµένη πυκνότητα στην άµεση περίµετρο είναι υψηλή. 

Στην περιοχή έχει γίνει εφαρµογή του Σχεδίου Πόλης σ' όλα τα Οικοδοµικά Τετράγωνα που 

περιβάλλουν την περιοχή παρέµβασης. 

Ο κοινόχρηστος δηµόσιος χώρος της περιοχής παρέµβασης είναι κοινή χρήση αλλά δεν 

έχει καµία ιδιαίτερη διαµόρφωση, παρουσιάζει εγκατάλειψη και καταλαµβάνεται από 

αυθαίρετες χρήσεις στο νότιο τµήµα του από τα οχήµατα του ΚΤΕΛ, ή άλλα οχήµατα για 
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parking ή λειτουργεί ως υποδοχέας υλικών εκσκαφής ενώ στο βόρειο τµήµα του δύο 

φορές την εβδοµάδα λειτουργεί «Λαϊκή Αγορά». 

Η περιοχή παρ' όλη την καίρια θέση της για τη συνέχεια του αστικού ιστού της κεντρικής 

πυκνής πόλης είναι υποβαθµισµένη και δεν λειτουργεί, αποτελεί «νεκρή ζώνη»,εκτιθέµενη 

έτσι στον κίνδυνο της σταδιακής ανατροπής του θεσµικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

του δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου µέσω καταπατήσεων ή πλήρους µεταµόρφωσης των 

πρανών από επιχώσεις που θα καθιστούν όλο και δυσχερέστερες τις σωστικές 

αρχαιολογικές ανασκαφές και την προφύλαξη των αρχαιολογικών µνηµείων που 

περικλείουν. 

Ο χώρος του Χρυσορρόα αποτελούσε µέχρι τη δεκαετία του '80 ένα χώρο «πράσινου» 

περιπάτου και βιοκλιµατικού διαδρόµου για το σύνολο της πόλης µε πλούσια 

δενδροφύτευση. Η δόµηση των Οικοδοµικών Τετραγώνων του Ρυµοτοµικού Σχεδίου χωρίς 

την παράλληλη εφαρµογή του στο δηµόσιο χώρο του ρέµατος και τον ανάλογο σχεδιασµό 

του και η σταδιακή µετατροπή των παρόχθιων εκτάσεων από χώρους πρασίνου σε 

οικοδοµήσιµους χώρους κινδυνεύει να στερήσει την πόλη από ένα καίριο βιοκλιµατικό 

παράγοντα για ποιότητα ζωής στις κεντρικότερες συνοικίες της πόλης. 

Η βιοκλιµατική αναβάθµιση του επιχωµατωµένου τµήµατός του θα αποκαταστήσει τη 

λειτουργία του ως «πράσινου χώρου» σ' όλη την ανατολική Καδµεία αλλάζοντας τις 

σηµερινές συνθήκες θερµοκοιτίδας και ποιότητας περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή και θα 

συνεισφέρει κατά µεγάλο µέρος στη δηµιουργία του «βιοκλιµατικού - αρχαιολογικού» 

περιπάτου ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων πέριξ της Καδµείας, ως ολοκληρωµένης 

παρέµβασης που προβλέπει το υπό θεσµοθέτηση νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της 

Πόλης και προωθεί ο ∆ήµος Θήβας σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟ. 

Στα επισυναπτόµενα σχέδια φαίνονται τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία που οριοθετούν 

το πλαίσιο της παρέµβασης και την πολλαπλή σκοπιµότητά της για µια αειφόρο αστική 

διαχείριση της αστικής λειτουργίας. 
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Τ.1.1.4. Υπάρχουσα Κατάσταση 

Η περιοχή παρέµβασης αποτελεί ένα αστικό αδιαµόρφωτο ανοιχτό δηµόσιο 

χώρο ανάµεσα σε πυκνοδοµηµένα οικοδοµικά τετράγωνα κατοικίας που έχει 

προέλθει από επίχωση ρέµατος, του οποίου η µία όχθη διατηρεί σε σηµαντικό 

βαθµό την τοπολογία της και το «φυσικό» της χαρακτήρα και αποτελεί εν 

δυνάµει αρχαιολογικό χώρο µε αποκαλυφθέντα κατά διαστήµατα 

αρχαιολογικά µνηµεία. 

Στην περιοχή εντάσσονται τµήµατα δρόµων που τη διασχίζουν ή τη 

διασυνδέουν µε τον ευρύτερο χώρο της επί των οποίων παρεµβαίνουµε για 

την οµοιόµορφη λειτουργία του ελεύθερου δηµόσιου χώρου και την 

µετάδοση - διάχυση των αποτελεσµάτων στην πέριξ περιοχή. 

Η περιοχή διαιρείται σε δύο τµήµατα από την οδό ∆ίρκης που τη διασχίζει 

εγκάρσια στο µέσο της σε υπερυψωµένη γεφύρωση. 

Στο νότιο τµήµα της σήµερα χρησιµοποιείται άναρχα ως χώρος στάθµευσης 

οχηµάτων του ΚΤΕΛ και ΙΧ, επίθεσης µπάζων και εγκαταλελειµµένων 

αντικειµένων και ως χώρος διάβασης πεζών κατοίκων ή επισκεπτών του 

κέντρου της πόλης ή τουριστών για την προσέγγιση των αρχαιολογικών 

χώρων εντός αυτής ή στην περίµετρό της. 

Είναι ακάλυπτη από δένδρα και φυσική βλάστηση πλην της αυτόχθονης 

βλάστησης επί τµήµατος του µη προσβάσιµου τµήµατος του πρανούς στα 

δυτικά της. 

Η χρήση πέριξ της περιοχής σήµερα είναι αµιγής κατοικία, µε εξαίρεση στο 

Βορρά την ύπαρξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Πόλης σε ιδιόκτητο 

κτίσµα και στο νότο της λειτουργίας του ΚΤΕΛ σε ενοικιασµένο κτίριο σε 

χώρο που δεν προβλέπεται από το θεσµικό πλαίσιο για εγκατάστασή του. 

Πηγή θορύβου και ατµοσφαιρικής ρύπανσης για την περιοχή αποτελεί 

πρωτευώντως η λειτουργία του ΚΤΕΛ. 

Παραδοσιακά, η περιοχή αποτελούσε περιοχή περιπάτου, συνάντησης και 

παιχνιδιών των κατοίκων της καθώς και κανάλι αερισµού και δροσιάς για το 

σύνολο της πόλης καθώς και περιοχή θέασης της Καδµείας. 

Το µικροκλίµα της περιοχής υπήρξε ιδιαίτερα ελκυστικό πλην την επίχωση του 

ρέµατος και την αποψίλωση από τα δένδρα, και τη φυσική βλάστηση που 
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διατηρείται στη συνέχεια του ρέµατος µετά την οδό Αυλίδος όπου και 

τελειώνει η παρέµβαση που προτείνεται. Η περιοχή χρησιµοποιείται 

καθηµερινά όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Η κυριότερη αιτία δυσφορίας για τους κατοίκους και χρήστες της περιοχής 

είναι η θερµική δυσφορία λόγω της ηλιακής έκθεσης και της ακτινοβολίας 

καθώς και η υποβαθµισµένη ποιότητα του δηµόσιου χώρου και η µη 

λειτουργία του ως αστικός χώρος αλλά ως «εκτός σχεδίου» χώρος µολονότι 

στο κέντρο της πόλης. 

Στο βόρειο τµήµα της λειτουργεί περιοδικά ως χώρος «Λαϊκής Αγοράς» και σε 

τµήµα της ως χώρος στάθµευσης. 
 
Στο οριακό βόρειο όριό της λειτουργεί σε πρόχειρη κατασκευή αναψυκτήριο. 
 

Τ.1.1α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η περιοχή παρέµβασης ορίζεται δυτικά από την κορυφή του πρανούς του 

λόφου της «Καδµείας» στο σηµείο όπου το ρέµα του « Χρυσορρόα », έχει 

διευθετηθεί µε αγωγό που έχει επιχωµατωθεί και εκτείνεται κατά τον επιµήκη 

άξονα (Βορράς - Νότος) από την οδό ∆αγλαρίδη (βορράς) έως την οδό Εστίας 

- σηµερινή θέση ΚΤΕΛ (νότος) µε συνολικό µήκος 477 µ. περίπου και στην 

κατεύθυνση (Ανατολή - ∆ύση), σε πλάτος κυµαινόµενο από 25 έως 60µ. 

Η ζώνη αυτή του Χρυσορρόα, όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό, έχει 

σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές στο δυτικό της όριο ως προς τη στέψη του 

πρανούς του λόφου της Καδµείας, ενώ το ανατολικό της όριο που ταυτίζεται 

µε τη ρυµοτοµική γραµµή του αστικού πυκνοδοµηµένου δοµηµένου χώρου 

που αναπτύσσεται στη συνέχεια του, παρουσιάζει µικρές υψοµετρικές 

διαφορές. 

Η αρχιτεκτονική σύνθεση βασίζεται στη  χάραξη δύο επιµήκων αξόνων 

διαδροµών που διασχίζουν την περιοχή στην κατεύθυνση βορρά - νότου και 

εντάσσονται στην επιµήκη µορφολογία του χώρου ενώ παράλληλα τον 

εξοπλίζουν µε δραστηριότητες που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό. 
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• Ο «κύριος άξονας» πεζόδροµος - ποδηλατόδροµος της περιοχής µε τη 

µορφή αρκετά πυκνοφυτεµένου πάρκου µε τις επί µέρους 

δραστηριότητες τις εξυπηρετήσεις του, 

• Ο αρχαιολογικός περίπατος που απευθύνεται κυρίως στο επιστηµονικό 

αλλά συγχρόνως και επισκεπτικό κοινό και ενδιαφέρον. 

Α. Περιγραφή των στοιχείων διαµόρφωσης της πρότασης - Προτεινόµενες 

παρεµβάσεις  

1. Αναπτύσσεται αρχαιολογικός περίπατος στον πόδα του Πρανούς της 

Καδµείας. Η διαµόρφωση του «αρχαιολογικού περιπάτου» ακολουθεί 

τις υψοµετρικές καµπύλες στη βάση του πρανούς του λόφου της 

Καδµείας και κατασκευάζεται χωρίς εκσκαφές σε πλάτος 3,5 µέτρων µε 

οδόστρωµα ενισχυµένου χώµατος, και εγκιβωτίζεται σε ηµιλαξευτή 

λιθοδοµή ύψους και πάχους 50cm από το επίπεδο του πεζόδροµου. Ο 

πεζόδροµος έχει συνολικό µήκος 400 µ. και διασχίζει την περιοχή από 

τον βορρά προς νότο καθ' όλο το µήκος της και µέχρι της νότιας 

εισόδου στον χώρο παρέµβασης. 

2. ∆ιαµορφώνεται κεντρικός πεζόδροµος - ποδηλατόδροµος σχεδόν 

παράλληλα προς τον « αρχαιολογικό περίπατο» και κατά µήκος της υπό 

αναβάθµιση περιοχής, από βορρά προς νότο. Ο πεζόδροµος - 

ποδηλατόδροµος ξεκινά από την οδό Χρυσορόα στην περιοχή της 

πυροσβεστικής, διασχίζει το σύνολο της περιοχής, και µέσω πλατωµάτων - 

πλατειών που διαµορφώνονται κατά την πορεία του, συνδεδεµένων µε 

δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων και αναψυχής, καταλήγει στο 

νότιο όριο της περιοχής (µικρή πλατεία - πλάτωµα) στην οδό Εστίας. Η 

κεντρική διαδροµή έχει συνολικό µήκος 340 µ. περίπου από την αρχή της, 

που απέχει 130 µ. από την οδό ∆αγλαρίδη. Ο πεζόδροµος είναι βατός 

περιοδικά - ευκαιριακά από µικρά φορτηγά (αγροτικά) και µέχρι την οδό 

Οιδίποδος που διασχίζει την περιοχή στο µέσον της. 

3. ∆ιαµορφώνεται κεντρική πλατεία στην αρχή του κεντρικού πεζοδρόµου - 

ποδηλατοδρόµου, σε συνδυασµό µε µικρό συγκρότηµα κατασκευών µε 

πέργκολες (σκίαστρα) και πάγκους.   
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Στο ανατολικό τµήµα της πλατείας διατηρείται υφιστάµενο διακεκριµένο 

στοιχείο / σήµα της περιοχής (land mark), παλαιό δέντρο (Μουριά). Πέραν 

των συγκεκριµένων προτεινοµένων κατασκευών είναι δυνατή η επέκταση 

του χώρου εκθέσεων κατά µήκος της προς νότον συνέχειας του κεντρικού 

πεζοδρόµου µε τη χρήση συστήµατος µη µόνιµων τεντών. 

4. Σε απόσταση 110µ. περίπου από την κεντρική πλατεία, προτείνεται η 

διαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς. Στην παρούσα πρόταση, δεν 

προβλέπονται µε την προτεινόµενη εργολαβία άλλες εργασίες (αυτό 

φαίνεται και στον προϋπολογισµό-τιµολόγιο του έργου), δηλαδή 

εξοπλισµός κλπ, ώστε να λειτουργήσει σε αυτή τη φάση. Όταν κριθεί από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι πρέπει να κατασκευαστεί παιδική χαρά, τότε θα 

αναζητηθούν όλες οι προβλεπόµενες αδειοδοτήσεις. 

5. Σε απόσταση 177 µ. από την κεντρική πλατεία και σε µικρή απόσταση από 

τον χώρο της παιδικής χαράς προς το νότο, διαµορφώνεται δεύτερη µικρή 

πλατεία διαµέτρου 15 µέτρων εξοπλισµένη µε καθιστικό - πέργκολα 

(σκίαστρο). Η διαµόρφωση της πλατείας χωροθετείται στην κατεύθυνση 

επέκτασης του άξονα του πεζόδροµου του δοµηµένου ανατολικά χώρου 

και έχει πρόσβαση από τον πεζόδροµο, εξυπηρέτησης της κατοικίας 

(ρυµοτοµικό), λαµβάνοντας υπ' όψη και ενσωµατώνοντας διακεκριµένο 

αντίστοιχο µε την κεντρική πλατεία σηµείο της περιοχής (land mark) - 

παλαιό δέντρο µουριάς. 

6. Στη συνέχεια και κατά τη διαδροµή του πεζοδρόµου προς νότον, 

διασχίζοντας µικρό πλάτωµα σε απόσταση 40 περίπου µ. από τη δεύτερη 

πλατεία, ο κεντρικός πεζόδροµος - ποδηλατόδροµος, συνδέεται και µε τον 

τοπικό πεζόδροµο εξυπηρέτησης της κατοικίας (ρυµοτοµικό) και καταλήγει 

στην οδό Εστίας σε ηµικυκλική πλατεία σε απόσταση 95 περίπου µ. από το 

µικρό πλάτωµα, εξοπλισµένη µε καθιστικό - πέργκολα (σκίαστρο), που 

αποτελεί και τη νότια είσοδο στην περιοχή. 

7. Στην περιοχή της στέψης του πρανούς διατηρείται ο πεζόδροµος όπως έχει 

θεσµοθετηθεί από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και µέχρι του 

σηµείου που είναι δυνατή η διάνοιξή του ώστε να µην δηµιουργηθούν 

θέµατα σε σχέση µε τους εν δυνάµει διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

   

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(αρχαίο τείχος Ακρόπολης, αρχαίες πύλες κ.α.) αλλά και να µην θιγεί η 

διαµορφωµένη πυκνή βλάστηση όπου εντοπίζεται. 

8. Στην από βορρά είσοδο προβλέπεται ευκαιριακά, δυνατότητα στάθµευσης 

αυτοκινήτων, παρόδια στην οδό ∆αγλαρίδη και εντός της ζώνης 

διαµόρφωσης για 8 και 21 αντίστοιχα, οχήµατα που θα εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του χώρου κατά την περιοδική χρήση του για άσκηση 

δραστηριοτήτων. 

9. Ανασκευάζονται οι «οδοί» πρόσβασης οχηµάτων προς την περιοχή ή διά 

της περιοχής µε «εξυγίανση» της υπάρχουσας ανοιχτής ασφάλτου και 

µετατροπής της σε «ψυχρή φωτοκαταλυτική» επιφάνεια. 

10. Ο φωτισµός γίνεται µε 2 φωτοβολταϊκά πάνελ ανά βάση, σε ιστό 4 µέτρων 

χρώµατος γκρι µε µπαταρία 200 Αm και προβολέα 60 LED/ 24 V. Η 

τοποθέτησή τους γίνεται στις διαδροµές του κεντρικού πεζοδρόµου και 

του αρχαιολογικού περιπάτου, και επί πλέον στις περιµετρικές περιοχές του 

ανατολικού ορίου της περιοχής, και στον προβλεπόµενο περιοδικό 

δηµοτικό parking κοντά στη βόρεια είσοδο του χώρου. 

11. Το πρανές εντός του οποίου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα 

καθαρίζεται και εξυγιαίνεται από σκουπίδια και πρόσφατα µπάζα των 

παρακείµενων οικοδοµών και καλύπτεται µε έτοιµο χλοοτάπητα ώστε να 

µην ενοχλείται καθόλου η εργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή τα 

αποκαλυφθέντα µνηµεία εντός αυτού. 

 

Β. Στοιχεία της πρότασης που συµβάλλουν στη βιοκλιµατική αναβάθµιση της 

περιοχής Η πρόταση διαµόρφωσης της περιοχής εξυπηρετεί πλήρως τους 

σκοπούς του προγράµµατος συµβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του 

µικροκλίµατος της ευρύτερης περιοχής µε την χρήση κατάλληλων ψυχρών 

υλικών στη διαµόρφωση των πεζοδρόµων, δρόµων, διαδροµών, πλατειών, 

κατασκευών, την φύτευση και σκίαση µε φυτά (∆ένδρα, Θάµνοι, 

Χλοοτάπητες, πέργκολες καλυµµένες µε αναρριχώµενα φυτά) µετά το 

καθαρισµό, προστασία - εξυγίανση του χώρου, την αποµάκρυνση των 

οχλουσών χρήσεων ή υλικών κ.τ.λ. (π.χ. εγκαταστάσεις ΚΤΕΛ, διάσπαρτη 

άναρχη στάθµευση οχηµάτων παντός τύπου/ Πούλµαν, Φορτηγά, µικρά 
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ιδιωτικά, ρίψη µπάζων, απορριµµάτων κ.τ.λ.), Βασικές αρχές για τη βελτίωση 

του µικροκλίµατος της περιοχής αποτελούν: 

• η χρησιµοποίηση ψυχρών υλικών για την δαπεδόστρωση και την 

ασφαλτόστρωση των δρόµων. 

• η συστηµατική φύτευση µε δέντρα, θάµνους, φυτά ενδηµικά και 

χλοοτάπητα. 

• η χρησιµοποίηση στοιχείων σκίασης µε κατάλληλα υλικά, όπως 

πέργκολες µε φυτεµένα αναρριχητικά φυτά που θα τις σκιάζουν. 

• η χρησιµοποίηση φωτοβολταϊκών φωτιστικών µε λαµπτήρες led για 

τον φωτισµό της περιοχής (εξοικονόµηση ενέργειας και χαµηλή 

θερµική εκποµπή). 

Ειδικότερα: 

1. Για τις οδικές συνδέσεις κυκλοφορίας οχηµάτων που περιλαµβάνονται 

στην περιοχή επέµβασης προβλέπεται εξυγίανση της υφιστάµενης 

ασφάλτου και η µετατροπή σε ψυχρή άσφαλτο (χρώµατος κεραµιδί) 

που θα έχει ως αποτέλεσµα τη θερµική ισορροπία και την οπτική 

αναβάθµιση . 

2. Για τον υφιστάµενο πεζόδροµο ( οδός Παπαρήγα), ως και τµήµατα του 

πεζόδροµου στη στέψη του πρανούς, προβλέπεται αποξήλωση της 

ασφάλτου ή τσιµέντου εάν υπάρχει, και διάστρωση µε κυβόλιθους 

ψυχρού υλικού χρώµατος ανοικτού γκρι «εν ξηρώ». 

3. Για τον χώρο περιοδικής στάθµευσης αυτοκινήτων προβλέπεται 

διάστρωση µε διάτρητα πλακίδια σε συνδυασµό µε χλοοτάπητα που 

αντέχει στην ευκαιριακή χρήση του από αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα 

λειτουργεί και µε τα θετικά στοιχεία του χλοοτάπητα 

4. Για τον κεντρικό πεζόδροµο και τις πλατείες - πλατώµατα , 

προβλέπεται η διάστρωσή τους µε κυβόλιθους ψυχρού υλικού 

χρώµατος ανοιχτού γκρι «εν ξηρώ». 

5. Για τον «αρχαιολογικό περίπατο» ως και για τον χώρο της παιδικής 

χαράς προβλέπεται η διάστρωσή τους µε ενισχυµένο πατηµένο 

απορροφητικό δάπεδο µε χώµα τύπου σταθεροποιηµένου δαπέδου. 
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6. Για τον ελεύθερο χώρο του πάρκου που δεν είναι απαιτητός για τις 

προτεινόµενες χρήσεις και κυκλοφορία των πεζών και οχηµάτων 

προτείνεται η συστηµατική φύτευση µε δέντρα, θάµνους και φυτά 

όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχέδιο 6α σε κλίµα 1/200 και 

περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο. 

Γ. Στοιχεία της πρότασης που συµβάλλουν στην αισθητική αναβάθµιση του 

Πολεοδοµικού περιβάλλοντος της Πόλης και της περιοχής. 

Η πρόταση της διαµόρφωσης του χώρου πέραν του κυρίως αντικειµένου της 

που αφορά στην αναβάθµιση των κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής, 

επιδιώκει να συµβάλει, και στην αισθητική και κοινωνική αναβάθµιση του 

πολεοδοµικού περιβάλλοντος της συγκεκριµένης υποβαθµισµένης αστικής 

περιοχής της Θήβας. 

Αυτό κατ' αρχήν επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία συµβατών χρήσεων και 

δραστηριοτήτων (αρχαιολογικός περίπατος, ποδηλατόδροµος - πεζόδροµος, 

χώρος παιδικής χαράς, χώρος εκθέσεων, πλατείες κ.τ.λ) ανάλογα µε την 

κλίµακα, τα δεδοµένα της πόλης και την ιστορική κληρονοµιά του 

αρχαιολογικού της χώρου αλλά και τις ανάγκες µιας σύγχρονης µεσαίας 

Ελληνικής πόλης. 

Η αρχιτεκτονική σύνθεση µορφοποιεί το χώρο και δίνει ταυτότητα στην 

περιοχή και 

συνοχή στην πόλη. 

1. Ο κεντρικός πεζόδροµος - ποδηλατόδροµος προσδιορίζει µε αδρότητα 

τον γραµµικό χαρακτήρα της περιοχής µε την συστηµατική φύτευση εν 

σειρά υψηλών δέντρων (κόκκινα σφενδάµια) κατά µήκος της συνολικής 

διαδροµής του, ενώ παράλληλα φύτευση υψηλών δέντρων πλατάνια, και 

κυπαρίσσια, καλύπτουν κυρίως την ανατολική πλευρά του υπό 

αναβάθµιση χώρου και έτσι πλουτίζουν µε πράσινο την κατοικηµένη 

ανατολικά του περιοχή κατοικίας. 

2. Ο «αρχαιολογικός άξονας» που οδεύει σταθερά κατά µήκος της βάσης 

του πρανούς όπου θα είναι δυνατή η παρατήρηση των αρχαιολογικών 

ευρηµάτων και των ανασκαφών (τµήµατα και πύλες αρχαίου τείχους, και 

άλλα αρχαιολογικά ευρήµατα), ο οποίος σε τρία σηµεία της διαδροµής 
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του πέραν της αρχής και του τέλους της, έχει τη δυνατότητα να 

συνδεθεί µε τον κεντρικό πεζόδροµο και έτσι να έχει πρόσβαση στις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτόν. 

Η φύτευση στο πρανές, δυτικά του αρχαιολογικού περιπάτου, γίνεται µε 

φυτά επιφανειακού ριζικού συστήµατος και κατά προτίµηση µε sedum ( 

φυτεµένα σε έτοιµο χλοοτάπητα, προκειµένου αφ' ενός να µην 

επιφέρονται δυσχέρειες κατά τη διενέργεια ανασκαφικών εργασιών και 

συγχρόνως να εξασφαλίζεται ενιαία οµαλή επιφάνεια που θα αναδεικνύει 

τα αρχαιολογικά ευρήµατα. Η φύτευση ανατολικά του αρχαιολογικού 

πεζοδρόµου γίνεται µε χλοοτάπητα και θαµνώδη βλάστηση. 

 

Ενδιάµεσα, όπως φαίνεται και στο σχέδιο της πρότασης, προτείνεται φύτευση 
µετρίου ύψους µε χαµηλούς, υψηλούς θάµνους και κυπαρίσσια σε επιλεγµένα 
σηµεία. 

 
Το έργο περιλαµβάνει: 
Χωµατουργικές εργασίες (καθαιρέσεις αστικού εξοπλισµού, πινακίδων, 
περιφράξεων, επιστρώσεων, οδοστρώσεων και υποβάσεων – καθαιρέσεις 
κατασκευών και υπαρχόντων στοιχείων όπως π.χ. κλίµακα και ράµπα στην οδό 
Οιδίποδος – εκσκαφές αφού προηγηθεί χωροστάθµηση και αποτύπωση του 
εδάφους – επιχώσεις). Υποβάσεις-θεµελιώσεις (διάστρωση σκυροδεµάτων – 
βάσεις οδοστρωσίας µε θραυστά υλικά). Επιστρώσεις (λιθοστρώσεις 
κυβολίθων – χωµάτινα δάπεδα – στοιχεία εγκιβωτισµού – κράσπεδα). Τοιχεία 
και λοιπές τεχνικές κατασκευές ( λιθοδοµές – επιστρώσεις µε αργολιθοδοµή). 
Τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού (µεταλλικές κατασκευές όπως κιγκλιδώµατα 
και κουπαστές – ξύλινη πέργκολα – κάλαθοι αχρήστων). 
Οι εργασίες πρασίνου αφορούν την δηµιουργία τριών ζωνών βλάστησης . Η 
υψηλή ζώνη βλάστησης δηµιουργείται µε τη φύτευση αειθαλών και 
φυλλοβόλων δένδρων .Ακολουθεί υπο-όροφος µε τη φύτευση υψηλών 
θάµνων και ακολουθεί η τρίτη ζώνη βλάστησης µε χλοοτάπητα και φυτά 
εδαφοκάλυψης . 
Η άρδευση των φυτών θα γίνεται µε τη χρήση σταλακτών και εκτοξευτήρων . 
Όλο το σύστηµα άρδευσης θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο και κεντρικά 
ελεγχόµενο .  
Ο φωτισµός γίνεται µε την τοποθέτηση 74 φωτιστικών σωµάτων σε 
χαλύβδινο ιστό ύψους 5 µέτρων µε φωτοβολταϊκά πάνελ.  Η τοποθέτησή τους 
γίνεται στις διαδροµές του κεντρικού πεζοδρόµου και του αρχαιολογικού 
περιπάτου, και επί πλέον στις περιµετρικές περιοχές του ανατολικού ορίου της 
περιοχής, και στον προβλεπόµενο περιοδικό χώρο στάθµευσης κοντά στη 
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βόρεια είσοδο του χώρου. Τα φωτιστικά σώµατα τοποθετούνται µε τέτοιο 
τρόπο περίπου ,ώστε να επιτυγχάνεται µέση ένταση φωτισµού µεγαλύτερη 
των 10 Lux  σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. 

 
 

Ως προς τα προτεινόµενα υλικά, ισχύουν τα εξής: 
 

Είδη σκυροδεµάτων 
Σκυροδέµατα προβλέπονται στις εξής περιοχές και περιπτώσεις : 
Σκυρόδεµα C12/15 άοπλο προβλέπεται ως υπόβαση καθαριότητας θεµελίων, 
τοιχείων κ.λ.π. κατασκευών, σε σηµεία που απαιτούνται κατά τη µελέτη. 
Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 οπλισµένο µε χάλυβα κατηγορίας Β500Α 
προβλέπεται σε κατασκευές εντός του εδάφους, όπως θεµέλια, βάσεις 
κλιµάκων, τοιχία εγκιβωτισµού υποβάσεων, κρασπέδων κλπ. 
 
Βασικά υλικά δαπεδόστρωσης για το σύνολο της περιοχής επέµβασης είναι 
το λιθόστρωτο µε τεχνητούς κυβόλιθους και τα σταθεροποιηµένα χωµάτινα 
δάπεδα. 
Η οριοθέτηση των επιφανειών, καθώς και των περιγραµµάτων – χαράξεων και 
απαραίτητων εγκιβωτισµών των διαφορετικών υλικών δαπεδόστρωσης στις 
βατές επιφάνειες απορροφητικές ή µη και επιφάνειες πρασίνου, γίνεται µε 
επιµήκη στοιχεία - κράσπεδα σκυροδέµατος που τοποθετούνται συνεπίπεδα ή 
σε ανισοσταθµία µε τη βατή επιφάνεια, σύµφωνα µε τα σχέδια. 
Οι ασφαλτοστρωµένες επιφάνειες, παλαιές ή νέες όπου αντικαθίστανται, 
επικαλύπτονται µε εφαρµογή ψυχρών φωτοκαταλυτικών ασφαλτοταπήτων µε 
χρώµα. 
Κηπευτικό χώµα προβλέπεται στις περιοχές χαµηλής και ψηλής φύτευσης. Το 
πάχος της στρώσης και η σύσταση θα προδιαγραφούν στη Φυτοτεχνική 
Μελέτη 
 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων µε έγχρωµους κυβόλιθους 
περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials). 
Στον κεντρικό άξονα/πεζόδροµο που διασχίζει κατά µήκος όλη την περιοχή 
µελέτης, στις ηµικυκλικές ή κυκλικές περιοχές στάσης και ανάπαυσης, µε τις 
πέργκολες και σε επιλεγµένα τµήµατα πεζοδρόµων παράπλευρα των οδών 
κυκλοφορίας µε έγχρωµους κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool 
materials) και κατά ελάχιστο 20% ανακυκλωµένα βιοµηχανικά προϊόντα σε 
αντικατάσταση των φυσικών λατοµικών αδρανών, διαστάσεων 10cm χ29cm 
χ6cm, µε συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την 
αρµολόγηση τους. Οι κυβόλιθοι παρέχουν βελτίωση του επιπέδου θερµικής 
άνεσης εξωτερικών χώρων, περιορισµό της θερµικής αστικής νησίδας, 
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βελτίωση των συνθηκών µικροκλίµατος των παρακείµενων κτιρίων και 
συµβολή στον περιορισµό εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ψυχρές 
ιδιότητες των εγχρώµων κυβόλιθων από σκυρόδεµα θα αφορούν σε όλη τη 
µάζα των υλικών και όχι σε επεξεργασία της µάζας της ανώτερης επιφανειακής 
στρώσης (περίπτωση κυβόλιθου δύο στρώσεων) ή σε κάποιο ψυχρό υλικό 
επικάλυψης ή βαφής της επιφανειακής στρώσης. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις 
ψυχρές ιδιότητες, οι κυβόλιθοι θα συνοδεύονται µε εργαστηριακές µετρήσεις 
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM G159 και ASTM 
E408/ASTM C1371και θα παρουσιάζουν ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας σε 
συµφωνία µε πίνακα που αναλύεται στο τιµολόγιο εργασιών. Τα 
προσκοµιζόµενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε βάση την κείµενη 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα υφιστάµενο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1338. 
 
«Χωµάτινα» Απορροφητικά ∆άπεδα [τύπου σταθεροποιηµένου 
δαπέδου)  
 
Υλικό 
Πρόκειται για σταθεροποιηµένες ‘µαλακές’ δαπεδοστρώσεις συµπυκνωµένου 
χώµατος, που προσφέρουν απορροφητικότητα και δεν λασπώνουν. 
Βασίζονται στην χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές 
ύλες φυσικών υλικών. Είναι τύπου σταθεροποιηµένου δαπέδου και 
αποτελούνται από ειδικό µείγµα από χώµα ασβεστολιθικό (µη αργιλώδες) σε 
ποσοστό 20 έως 25%, διαβάθµισης 0 έως 6,3 χιλ., παιπάλη σε ποσοστό 14 
έως 17%, χαλαζιακή άµµο σε ποσοστό 20 έως 25%, σµυρίδα 10 έως 15%, 
ορυκτά χρώµατα 5 έως 10%, φθορίτη 15 έως 20%, και σταθεροποιητικό 
γαλάκτωµα σε αναλογία 0,5% του βάρους του χώµατος. Ο συνδυασµός αυτός 
δηµιουργεί ένα µείγµα ισχυρό και ανθεκτικό που δηµιουργείται αµέσως µετά 
την πήξη που συνεπάγεται η ανάµειξη του ειδικού µείγµατος µε το νερό. 
Εφαρµόζεται επίστρωση µε χωµάτινο δάπεδο, που βασίζεται στην χρήση 
ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών . Ο 
συνδυασµός αυτός δηµιουργεί ένα µείγµα ισχυρό και ανθεκτικό που 
δηµιουργείται αµέσως µετά την πήξη που συνεπάγεται η ανάµειξη του 
µείγµατος µε το νερό. Τα βασικά χρώµατα των δαπέδων αυτών είναι ανοιχτό 
γκρι, ζαχαρί, καφέ και άλλα κατόπιν παραγγελίας. Στο µίγµα δεν πρέπει να 
προστίθεται κανένα πρόσµικτο ή άλλο χηµικό πρόσθετο. Η ποιότητα του 
νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την επί τόπου ανάµειξη πρέπει να 
προσοµοιάζει προς το νερό αστικού δικτύου ύδρευσης. Κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης θα γίνεται ελαφριά διαβροχή. Το ίδιο ισχύει και για την επόµενη 
ηµέρα. Αποδόσεις ελέγχονται µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων, σε 7 και σε 
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28 ηµέρες, µε δοκίµια διαστάσεων 10cm x 20cm. Η διατήρηση των δοκιµίων 
επιτυγχάνεται σε θερµοκρασία 20°C και σε 50% H.R. (σχετική υγρασία). 
 
Ως οδηγός όδευσης των τυφλών, προβλέπεται διακριτή λωρίδα πλάτους 
40 cm µε επιστρώσεις από τσιµεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool 
materials), και τσιµέντα φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, έγχρωµες, 
διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3,5cm, που τοποθετούνται εν σειρά. Οι 
ψυχρές ιδιότητες των εγχρώµων τσιµεντοπλακών θα αφορούν στη µάζα των 
υλικών και όχι σε επιφανειακή τους επεξεργασία µε κάποιο ψυχρό υλικό 
επικάλυψης ή βαφής, σε συνολικό πάχος που είναι σύµφωνο µε τις συνήθεις 
πρακτικές κατασκευής του κάθε υλικού. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις ψυχρές 
ιδιότητες, οι τσιµεντόπλακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
εργαστηριακών µετρήσεων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ASTM E903/ASTM 
G159 και ASTM E408/ASTM C1371 και θα παρουσιάζουν ελάχιστο δείκτη 
ανακλαστικότητας σε συµφωνία µε τον πίνακα που αναλύεται στο τιµολόγιο. 
Οι πλάκες φέρουν αυλακώσεις σύµφωνες µε τις σχετικές προδιαγραφές, κατά 
µήκος του άξονα κίνησης των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. 
Τα σηµεία κινδύνου και οι διασταυρώσεις – αλλαγές κατεύθυνσης 
προσδιορίζονται από ειδικού τύπου πλάκες διαστάσεων 40x40 εκ., οι 
επιφάνειες των οποίων έχουν ειδικό ανάγλυφο. Το συγκεκριµένο υλικό 
επιτυγχάνει µε τη σειρά του βελτίωση του επιπέδου θερµικής άνεσης των 
συγκεκριµένων εξωτερικών χώρων, περιορισµό της θερµικής αστικής νησίδας, 
βελτίωση των συνθηκών µικροκλίµατος των παρακείµενων κτιρίων και 
συµβολή στον περιορισµό εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Επιπλέον οι έγχρωµες τσιµεντόπλακες θα περιέχουν κατά ελάχιστο 20% 
τσιµέντο χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα σε αντικατάσταση του 
συµβατικού τσιµέντου τύπου Portland. Ειδικότερα σε ότι αφορά την 
ενσωµάτωση τσιµέντου χαµηλής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα στο 
παραγόµενο προϊόν, αυτό θα πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του 
προµηθευτή του εν λόγω τσιµέντου που θα αφορά στο συγκεκριµένο έργο. 
Τα προσκοµιζόµενα υλικά πέραν των άλλων όσων αναφέρονται στο παρόν θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε βάση την κείµενη 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα υφιστάµενο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1339. Η εφαρµογή και τοποθέτηση των εν λόγω 
υλικών, θα πραγµατοποιείται είτε χωρίς την δηµιουργία αρµών, είτε µε την 
πλήρωση των αρµών µε ειδικό τσιµεντοειδή στόκο ο οποίος θα τοποθετείται 
επί τόπου στους αρµούς µε την χρήση ειδικής φύσιγγας αρµολόγησης και θα 
εξοµαλύνεται µε κατάλληλο εξοπλισµό. Η πλήρωση των αρµών µε τη  χρήση 
χυτής λάσπης τσιµεντοκονίας και εφαρµογής της µε λαστιχένιες σπάτουλες 
(στοκαδόρους) πρέπει να αποφεύγεται ρητά για να µην επηρεάζεται ή 
επιφάνεια των ψυχρών τσιµεντόπλακων. 
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Εφαρµογή ψυχρού (cool materials) φωτοκαταλυτικού 
ασφαλτοτάπητα µε χρώµα. 
 
Η δηµιουργία ψυχρού φωτοκαταλυτικού ασφαλτοτάπητα γίνεται σε τρία 
στάδια 
1) Εφόσον ο ασφαλτοτάπητας  είναι παλαιός θα  προηγηθεί υδροβολή για τον 
καθαρισµό και τη διάνοιξη των πόρων του. Σε σηµεία όπου υπάρχουν ρύποι 
από λάδια θα πρέπει να εφαρµοστεί ειδικό καθαριστικό για την αποµάκρυνσή 
τους. 
Στην περίπτωση που ο ασφαλτοτάπητας είναι καινούργιος δεν είναι 
απαραίτητη η παραπάνω διαδικασία, ωστόσο είναι απαραίτητη η αναµονή 
κατά τέτοιο χρονικό διάστηµα ώστε να επιτευχθεί η εξάτµιση των διαλυτών 
του νέου ασφαλτοτάπητα. 
Και στις δύο περιπτώσεις αναγκαία είναι η εφαρµογή ειδικής συγκολλητικής 
ρητίνης για την σωστή πρόσφυση του χρώµατος στον ασφαλτοτάπητα και µε 
κατανάλωση 0,200Kg το τετραγωνικό µέτρο . 
Η συγκολλητική ρητίνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το ISO της εταιρείας 
που το παράγει, καθώς και την βεβαίωση ότι είναι κατάλληλη για την 
συγκεκριµένη εφαρµογή. 
 
2) Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρµογή ειδικού χρώµατος τριών συστατικών 
κατάλληλο για βαφή ασφαλτοτάπητα. Το σετ του χρώµατος θα πρέπει να 
αποτελείται : 
α) Από ειδικό µείγµα λευκού  τσιµέντου και λευκών σκληρών αδρανών σε 
παιπάλη  (16,5Kg) 
β) Τροποποιηµένες σκληρυντικές  ακρυλικές ρητίνες (5,5Kg) 
γ) Γαλάκτωµα χρωστικής (1Kg) 
Το µείγµα των αδρανών θα πρέπει να είναι λεύκα για να έχουµε µεγάλη 
ανακλαστικότητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία, και η επιλογή του 
γαλακτώµατος της χρωστικής θα πρέπει να είναι σε ανοιχτόχρωµο RAL για να 
επιτευχθεί υψηλή ανακλαστικότητα και στην ορατή ακτινοβολία. 
Σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη των ιδιοτήτων του υλικού είναι και ο 
τρόπος ανάµιξης των συστατικών του χρώµατος που πρέπει να γίνει επιτόπου 
στο έργο. Αρχικά γίνεται η ανάµιξη του γαλακτώµατος της χρωστικής µε της 
τροποποιηµένες σκληρυντικές ακρυλικές ρητίνες και µε την προσθήκη 3 
λίτρων νερού. Μόλις το µείγµα γίνει οµοιόµορφο προστίθεται αργά το µίγµα 
τσιµέντου-αδρανών και το αναµειγνύεται µέχρι το τελικό µείγµα να είναι 
οµοιοµορφία. 
Το τελικό µείγµα θα πρέπει να εφαρµοστεί άµεσα µε ειδικό µηχάνηµα  το 
οποίο φέρει συγκεκριµένο µπέκ και ψεκάζει µε συγκεκριµένη πίεση. Μετά τον 
ψεκασµό του χρώµατος ακολουθεί άµεσα διάστρωση του χρώµατος που είναι 
πάνω στον ασφαλτοτάπητα µε ρολά ή ειδικές σκούπες. 
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Η παραπάνω εφαρµογή επαναλαµβάνεται για ακόµη δύο φορές .Η πρώτη 
εφαρµογή γίνεται µε την κατεύθυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων η 
δεύτερη κάθετα σε αυτήν και η τρίτη ξανά όπως και η πρώτη .Στις 
διασταυρώσεις ακολουθεί και τέταρτη εφαρµογή. Η τελική κατανάλωση του 
µείγµατος της βαφής θα πρέπει να είναι κατά µέσο όρο 1,5Kg ανά 
τετραγωνικό µέτρο. 
Το χρώµα βαφής του ασφαλτοτάπητα θα πρέπει να συνοδεύεται από το ISO 
της εταιρείας που το παράγει ,την βεβαίωση ότι είναι κατάλληλο για την 
συγκεκριµένη εφαρµογή καθώς και ότι έχει εφαρµοστεί στην Ελλάδα ή σε 
κάποια Ευρωπαϊκή χώρα. 
 
3) Στην συνέχεια ακολουθεί επιφανειακή επεξεργασία µε ειδικό 
φωτοκαταλυτικό διάλυµα. Το διάλυµα θα πρέπει να αποτελείται από ειδική 
ρητίνη σιλικόνης στο οποίο θα αιωρούνται τροποποιηµένα σωµατίδια του 
διοξειδίου του τιτανίου. Τα σωµατίδια αυτά θα πρέπει να είναι ικανά µέσα από 
την δράση του φωτός να ενεργούν φωτοκαταλυτικά και να είναι σε θέση να 
οξειδώνουν του ρύπους. Οι οργανικές ενώσεις να οξειδώνονται προς CO2 και 
H2O,και οι ενώσεις του αζώτου σε νιτρικά ιόντα (NO3).Η εφαρµογή του 
διαλύµατος γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα το οποίο φέρει κατάλληλο µπέκ . 
Τα οφέλη που θα έχουµε από την εφαρµογή του φωτοκαταλυτικού 
διαλύµατος θα πρέπει να είναι η µείωση από τους ατµοσφαιρικούς ρύπους που 
προκαλούνται από τα αυτοκίνητα, την βιοµηχανία και την οικιακή θέρµανση. 
Το Φωτοκαταλυτικό διάλυµα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε 
ασφαλτοτάπητα και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην υπηρεσία το 
ISO της εταιρείας που το παράγει, στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής σε κτιριακά 
έργα, καθώς και µέτρηση του υλικού από «αναγνωρισµένο» οργανισµό». 
Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από τις εταιρείες παραγωγής διαδικασίες ή τους νόµιµους 
αντιπροσώπους τους και σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες λεπτοµέρειες που 
αναφέρουν. 
 
Λιθοδοµή από φυσικούς λίθους γενικού µεγέθους 15-30cm. 
Τοίχοι από  αργολιθοδοµές εµφανίζονται εκατέρωθεν του χωµάτινου δρόµου 
από  σταθεροποιηµένο δάπεδο, που αναφέρθηκε πιο πάνω, οριοθετώντας τη 
συµβολική αυτή πορεία στη βάση του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πρανούς 
πάνω στη «φυσική» χάραξη της κοίτης του Χρυσορρόα. Κατασκευάζονται µε 
ασβεστοκονίαµα 1 : 2 1/2, πλάτους 50cm και µέσου ύψος 90 cm, δύο ορατών 
όψεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 02-01-00 "Λιθόκτιστοι 
τοίχοι". Επίσης κατασκευάζονται από λιθοδοµή 2 ζεύγη κυλίνδρων ύψους 80 
cm και διαµέτρου 1 µέτρου, που σηµατοδοτούν την είσοδο και την έξοδο στο 
χωµάτινο δρόµο. Η απόληξη των λιθοδοµών ολοκληρώνεται µε επιστρώσεις 
µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες τύπου «Καρύστου» ή ισοδυνάµου, πλευράς 
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άνω των 60 cm, πάχους 5cm, µε αρµούς πάχους το πολύ 1 cm µε τα υλικά, 
πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες. 
Επιστρώνονται οι τοίχοι από αργολιθοδοµή για να χρησιµοποιούνται ως 
καθιστικά µε  πλάκες ορθογωνισµένες πλευράς άνω των 30 cm ως τιµολόγιο. 
 
Κιγκλιδώµατα – Κουπαστές 
Σε όλες τις νέες κλίµακες και αναβαθµούς που δηµιουργούνται ή τµήµατα που 
εξυγιαίνονται και αναδιαµορφώνονται στα όρια της περιοχής µελέτης µε 
υψοµετρική διαφορά προβλέπεται η κατασκευή κιγκλιδωµάτων ή επίτοιχων 
χειρολισθήρων, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
Πέργκολα 
Κατασκευή ξύλινης πέργκολας ή υπόστεγου από αντικολλητή ξυλεία.  
Οι στύλοι θα πακτωθούν επί του δαπέδου µετά πλήρους κατεργασίας 
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο και βερνίκωµα των επιφανειών των ξύλων και 
µορφώσεως των ακµών και άκρων αυτών κατά το σχέδιο 
συµπεριλαµβανοµένων του γαλβανισµένου σωλήνα Φ1 ins και του 
γαλβανισµένου πέλµατος. 
 
Κάλαθοι αχρήστων 
Προβλέπονται, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης, 
ανοξείδωτοι, µε τέσσερις (4) υποδοχές για την ξεχωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση χαρτιού, αλουµινίου, πλαστικού και οργανικών απορριµµάτων. 
 
Για τις λοιπές εργασίες (έργα πρασίνου, ηλεκτροφωτισµός και άρδευση), 
προβλέπονται τα εξής: 

Δίκτυα: 
• ∆ίκτυο άρδευσης 
• Ηλεκτρικά δίκτυα ισχυρών ρευµάτων (φωτισµός) 

           Οι διαδροµές όδευσης των δικτύων καθώς και οι λεπτοµέρειές τους 

(διατοµές, φρεάτια, κλπ.)  φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια του 

περιβάλλοντος χώρου. 

Σηµειώνεται ότι µε την δοθείσα αρχιτεκτονική διαµόρφωση η απορροή των 
όµβριων υδάτων γίνεται µε φυσικό τρόπο είτε προς τους παρακείµενους 
δρόµους είτε προς τους χώρους πρασίνου . 
 
∆ίκτυο άρδευσης 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

   

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Γενικά  
Το δίκτυο άρδευσης εξυπηρετεί τις ανάγκες ποτίσµατος των διαφόρων 
διακεκριµένων φυτευόµενων περιοχών. Συνεπώς, ανάλογα µε την επιλογή της 
φύτευσης κάθε τµήµατος του διαµορφούµενου ∆ηµοσίου Ανοικτού χώρου, θα 
προσαρµοστεί ο τρόπος που αυτός θα αρδεύεται.  
 
Η τροφοδότηση του δικτύου θα γίνει µε παροχή από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο 
Ύδρευσης της Θήβας, µέσω (2) ανεξάρτητων υδροµετρητών. Ο κάθε 
υδροµετρητής θα έχει παροχή τουλάχιστον 6 m3/h και θα έχει ελάχιστη πίεση 
4 bar. Οι υδροµετρητές θα εγκατασταθούν εντός φρεατίων, διαστάσεων 30 x 
30 cm, στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια.  
 
Το δίκτυο άρδευσης θα εκκινεί από τον κάθε υδροµετρητή και θα καταλήγει 
σε επιλεγµένα φρεάτια άρδευσης. Κατόπιν από αυτά θα τροφοδοτούνται, 
µέσω καταλλήλων ηλεκτροβανών οι επι µέρους κλάδοι του δικτύου. Να 
σηµειωθεί ότι θα αντιστοιχεί µια ηλεκτροβάνα για κάθε ιδιαίτερο κλάδο 
άρδευσης. 
 
Ο έλεγχος των ηλεκτροβανών θα γίνεται µέσω κατάλληλου προγραµµατιστή 
ποτίσµατος, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται σε ιδιαίτερη παράγραφο. 
 
Τα δίκτυα, από τους µετρητές ύδρευσης µέχρι τα φρεάτια των ηλεκτροβανών 
(πρωτεύοντα δίκτυα) καθώς και αυτά που τροφοδοτούν εκτοξευτές νερού θα 
κατασκευασθούν από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (PE) 2ης γενιάς, κατά DIN 
8074/8075, 10 bar. Τα δευτερεύοντα δίκτυα της στάγδην άρδευσης θα είναι 
κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας και αντοχής στα 4 
bar.  
 
Στο δίκτυο θα τοποθετηθούν φίλτρα και ρυθµιστές πίεσης για την ορθή 
λειτουργία της εγκατάστασης.  
 
Τα δίκτυα θα είναι εν γένει υπόγεια. Μόνο τα τµήµατα όπου η άρδευση θα 
επιτυγχάνεται µε σταλλάκτες θα είναι εµφανή. Για την ευκολία διέλευσης των 
σωλήνων άρδευσης από µια περιοχή φύτευσης σε µια άλλη θα υπάρχουν 
υπόγειες διελεύσεις, όπως φαίνονται στα σχέδια. Η κάθε διέλευση θα 
επιτυγχάνεται µε κατάλληλο αγωγό από PVC, 6 atm, Φ100 mm, ο οποίος θα 
είναι υπόγειος. Τα δίκτυα άρδευσης θα πακτωθούν όπου απαιτείται, όπως στις 
αλλαγές κατεύθυνσης ή όπου εγκαθίστανται πολλά εξαρτήµατα. 
 
Ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος άρδευσης κάθε περιοχής 
φύτευσης. 
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Άρδευση τµηµάτων µε διάτρητα πλακίδια µε χλοοτάπητα 
Στα τµήµατα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί µέσω περιστροφικών γραναζωτών 
εκτοξευτήρων µεσαίων αποστάσεων, εγκατεστηµένων περιφερειακά της 
φύτευσης. Στα σηµεία όπου η περιφερειακή κάλυψη της φύτευσης είναι 
ανεπαρκής θα εγκατασταθούν επιπλέον εκτοξευτήρες και στο εσωτερικό 
αυτής. Επίσης, σε σηµεία µε µεγάλο λόγο µήκους προς πλάτος, όπου οι 
περιστροφικοί εκτοξευτήρες δεν δύνανται να λειτουργήσουν, θα 
εγκατασταθούν στατικοί εκτοξευτήρες µεσαίων ή µικρών αποστάσεων. Μόλις 
ενεργοποιείται ο κάθε εκτοξευτήρας θα ανυψώνεται κατά περίπου 10 cm και 
θα εκτοξεύει την απαραίτητη ποσότητα νερού στην περιοχή που καλύπτει.  
 
Ο κάθε εκτοξευτήρας θα έχει παροχή 1000 l/h ή 1,0 m3/h, θα τοποθετηθεί σε 
απόσταση 10 m ο ένας από τον άλλο και θα ελέγχεται από ηλεκτροβάνα. Η 
κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχει οµάδα το πολύ έξι εκτοξευτών. Κάθε κλάδος 
εκτοξευτήρων θα τροφοδοτείται από σωλήνα διαµέτρου Φ40 mm. Σε αυτόν 
θα συνδέεται ο κάθε εκτοξευτήρας, µέσω καταλλήλων εξαρτηµάτων και 
σωλήνα διαµέτρου Φ16 mm και µήκους τουλάχιστον 1,0 m. Οι ηλεκτροβάνες 
θα ελέγχονται από τον προγραµµατιστή ποτίσµατος.  
 
 Άρδευση τµηµάτων µε χλοοτάπητα µε υψηλού ύψους θάµνους 
Στα τµήµατα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί µέσω εµφανών αγωγών, 
διαµέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθµιζόµενους σταλλάκτες. Οι 
σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε θάµνου και θα έχουν παροχή 
2 l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό µέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 3,0 
m σωλήνα και 7 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος µε το πολύ 3000 σταλλάκτες θα 
ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από 
τον προγραµµατιστή ποτίσµατος. 
  
 
Άρδευση τµηµάτων µε χλοοτάπητα µε υψηλό πράσινο ( ∆ένδρα ) 
Στα τµήµατα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί µέσω εµφανών αγωγών, 
διαµέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθµιζόµενους σταλλάκτες. Οι 
σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε θάµνου και θα έχουν παροχή 
2 l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό µέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 2 m 
σωλήνα και 3 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος µε το πολύ 3000 σταλλάκτες θα 
ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από 
τον προγραµµατιστή ποτίσµατος. 
 
 Άρδευση τµηµάτων µε χαµηλού ύψους θάµνους 
Στα τµήµατα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί µέσω εµφανών αγωγών, 
διαµέτρου Φ16 mm, οι οποίοι θα φέρουν ρυθµιζόµενους σταλλάκτες. Οι 
σταλλάκτες θα τοποθετηθούν στη ρίζα του κάθε θάµνου και θα έχουν παροχή 
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2 l/h ή 0,002 m3/h. Για κάθε τετραγωνικό µέτρο φύτευσης θα απαιτηθούν 3 m 
σωλήνα και 7 σταλλάκτες. Κάθε κλάδος µε το πολύ 3000 σταλλάκτες θα 
ελέγχεται από ιδιαίτερη ηλεκτροβάνα. Η κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχεται από 
τον προγραµµατιστή ποτίσµατος. 
 
Άρδευση πρανούς µε χλοοτάπητα  
Στα τµήµατα αυτά η άρδευση θα επιτευχθεί µέσω κρουστικών εκτοξευτήρων 
µεσαίων αποστάσεων, εγκατεστηµένων περιφερειακά του πρανούς, οι οποίοι 
είναι ανυψωµένοι κατά 60 cm και θα εκτοξεύουν την απαραίτητη ποσότητα 
νερού στην περιοχή που καλύπτουν. Στα σηµεία όπου η περιφερειακή κάλυψη 
της φύτευσης είναι ανεπαρκής θα εγκατασταθούν επιπλέον εκτοξευτήρες και 
στο εσωτερικό αυτής, µε την ίδια πάντοτε ανύψωση. Η ανύψωση 
επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση του κάθε εκτοξευτήρα στην κορυφή 
σκληρού, πλαστικού σωλήνα, διαµέτρου Φ20 mm, και µήκους 60 cm, ο οποίος 
στηρίζεται µε κατάλληλους µεταλλικούς ορθοστάτες και προεξέχει από το 
έδαφος.  
 
Ο κάθε εκτοξευτήρας θα έχει παροχή 1000 l/h ή 1,0 m3/h, θα τοποθετηθεί σε 
απόσταση 10 m ο ένας από τον άλλο και θα ελέγχεται από ηλεκτροβάνα. Η 
κάθε ηλεκτροβάνα θα ελέγχει οµάδα το πολύ έξι εκτοξευτών. Οι ηλεκτροβάνες 
θα ελέγχονται από τον προγραµµατιστή ποτίσµατος. Κάθε κλάδος 
εκτοξευτήρων θα τροφοδοτείται από σωλήνα διαµέτρου Φ40 mm. Σε αυτόν 
θα συνδέεται, µέσω εξαρτήµατος, ο κάθε πλαστικός σωλήνας Φ20 mm που 
φέρει στην κορυφή του τον εκτοξευτήρα. Το δίκτυο σωληνώσεων των 
εκτοξευτήρων θα οδεύει παράλληλα στην πλευρά του πρανούς µε την 
µεγαλύτερη ανύψωση και από αυτή θα τροφοδοτεί τους κλάδους των 
εκτοξευτήρων που βρίσκονται σε χαµηλότερο ύψος.  
 
Προγραµµατιστής Ποτίσµατος  
Ο προγραµµατιστής ελέγχει, βάσει των προγραµµάτων ποτίσµατος, τις 
αντίστοιχες ηλεκτροβάνες ποτίσµατος, ώστε να διατηρηθούν τα φυτά υγιή 
όλες τις εποχές του έτους. Από τη στιγµή που ο ελεύθερος χώρος δεν διαθέτει 
παροχή ρεύµατος, λήφθηκε η απόφαση να χρησιµοποιηθεί προγραµµατιστής 
µε µπαταρία, της οποίας η διάρκεια είναι µεγαλύτερη από ένα χρόνο.  
Λόγω του µεγάλου αριθµού ηλεκτροβανών επιλέγη προγραµµατιστής που 
διαθέτει µια φορητή κονσόλα προγραµµατισµού και ικανό αριθµό τοπικών 
προγραµµατιστών για να καλύψει τον απαιτούµενο αριθµό στάσεων της 
εγκατάστασης άρδευσης. Τόσο η κονσόλα όσο και καθένας τοπικός 
προγραµµατιστής διαθέτουν ιδιαίτερη αλκαλική µπαταρία των 9V, η οποία 
είναι προστατευµένη από την υγρασία. Το πρόγραµµα διαµορφώνεται επάνω 
στην κονσόλα και κατόπιν, µε τη χρήση ειδικού βύσµατος και καλωδίου, 
συνδέεται στον κάθε τοπικό προγραµµατιστή και φορτώνεται σε αυτόν. Οι 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

   

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

τοπικοί προγραµµατιστές είναι εγκατεστηµένοι εντός των φρεατίων άρδευσης 
και έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν από µία έως και έξι ηλεκτροβάνες. 
 
Με το ανωτέρω σύστηµα εξοικονοµείται η δαπάνη δηµιουργίας pilar για τους 
προγραµµατιστές, καθώς και η δαπάνη εγκατάστασης ηλεκτρικών καλωδίων 
από τη θέση του κάθε pilar σε κάθε ηλεκτροβάνα. 

 

∆ίκτυο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-φωτισµός 
 
Φωτισµός   
Ο φωτισµός της «Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης του ∆ηµοσίου Ανοικτού χώρου 
κατά µήκος του Ιστορικού Ρέµατος Χρυσορρόα της Θήβας» θα ικανοποιεί 
µεταξύ των άλλων και τα εξής : 

• Ασφάλεια προσώπων αλλά και εγκαταστάσεων. 
• Ανάδειξη της φυσιογνωµίας του χώρου. 
• Άνεση των επισκεπτών. 

 
Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια (ΗΛ-01,ΗΛ-02), θα τοποθετηθούν 
φωτιστικά σώµατα 14 Module x 2W HP leds τοποθετηµένα σε Χαλύβδινους 
ιστούς φωτισµού ύψους 5 µέτρων .Ο ιστός φέρει ειδικούς βραχίονες για τη 
στερέωση δύο (2) φωτοβολταϊκών panels ισχύος 120W  υπό την κατάλληλη 
γωνία και φορά, έτσι ώστε πάντοτε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση 
του Φ/Β panel. 
Ο ιστός είναι προ-καλωδιωµένος µε ειδικά καλώδια από τα panels προς τις 
δυο µπαταρίες (200Ah/12V) που θα είναι τοποθετηµένες σε στεγανό φρεάτιο 
στο έδαφος πλησίον της τσιµεντένιας βάσης στήριξης του ιστού.  
∆ύο (2) µπαταρίες 200AH/12V έκαστη µε controller (ρυθµιστής φόρτισης) 
εντός στεγανού φρεατίου πλήρως τοποθετηµένες και συνδεδεµένες µε 
προκαλοδιωµένα ειδικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β πλαισίων µε αυτές. 
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
Ο ιστός έχει ενσωµατωµένο το controller (inverter) για τον χειρισµό του 
φωτοβολταϊκού συστήµατος, ενώ panels έχουν ενσωµατωµένο light sensor 
για αυτόµατη επιλογή on -off του λαµπτήρα (βλ ΗΛ-03). 
Τα φωτιστικά σώµατα τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο περίπου ,ώστε να 
επιτυγχάνεται µέση ένταση φωτισµού µεγαλύτερη των 10 Lux  σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2. 

Γειώσεις 
Έχει προβλεφθεί χάλκινο ηλεκτρόδιο (Cu – E) γείωσης Φ16, 1500mm. Η 
σύνδεση µε τον αγωγό καθόδου και µε το ηλεκτρόδιο γείωσης επιτυγχάνεται 
µε διπλό σφικτήρα. O αγωγός θα είναι ονοµαστικής διατοµής 25 mm2. 

 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
Ταµείο Συνοχής 

   

 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Φυτοτεχνική διαµόρφωση 
 
• Ζώνη χλοοτάπητα : Θα χρησιµοποιηθεί έτοιµος χλοοτάπητας από µίγµα 

σπόρων που θα πρέπει να έχει αντοχή σε ασθένειες , σε ξηροθερµικές 
συνθήκες και να έχει πράσινο χρώµα όλες τις εποχές του χρόνου . 

• Ζώνες εδαφοκάλυψης από χαµηλούς θάµνους : Θα πραγµατοποιηθεί 
πυκνή φύτευση από δύο είδη θάµνων , Λεβάντα και Υπέρικο σύµφωνα µε 
τα σχέδια της φυτοτεχνικής µελέτης . 

• ∆ένδρα : Θα γίνει φύτευση αειθαλών και φυλλοβόλων δένδρων µετά 
παρακάτω είδη :  

� Κυπαρίσσι  
� Πλάτανος  
� Σφενδάµι  

• Ψηλοί Θάµνοι  : Θα φυτευτούν δύο είδη θάµνων , Πικροδάφνη και  ∆άφνη 
Απόλλωνα  

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 
 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεµ.  –  τ.µ ) 

∆ΕΝ∆ΡΑ 

1. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ CUPRESSUS 
SEMPERVIRENS 

35 

2. ΠΛΑΤΑΝΙ PLATANUS ORIENTALIS 23 

3. ΣΦΕΝΔΑΜΙ ACER CRIMSON KING 40 
ΨΗΛΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 

1. ΔΑΦΝΗ LAURUS NOBILIS 90 

2. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ NERIUM OLEANDER 65 
Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

1. ΛΕΒΑΝΤΑ LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA 

7.800 

2. ΥΠΕΡΙΚΟ HYPERICUM CALYCINUM 14.124 

3. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ   6.000 
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