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 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΕΔΙΩΝ 
 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΧΕΔΙΟΤ ΣΙΣΛΟ ΧΕΔΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 ΤΟ1 ΤΟΜΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟΥ 

1:100 

2 ΤΟ2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΤΟΜΘ ΡΛΑΤΕΙΑΣ 1:100 

3 ΤΟ3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΡΙΛΟΤΩΝ 
ΗΩΝΘΣ ΘΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

1:50 

ΠΛΑΣΕΙΕ-ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΟΙ ΧΩΡΟΙ 

4 Α01A ΘΕΣΘ 14: ΚΑΤΟΨΘ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟΥ 

1:100 

5 Α01Β ΘΕΣΘ 14: ΚΑΤΟΨΘ ΥΡΑΙΘΙΟΥ 
ΧΩΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟΥ 

1:100 

6 Α02 ΘΕΣΘ 16: ΚΑΤΟΨΘ ΡΛΑΤΕΙΑΣ 
ςτθν ΡΕΙΟΧΘ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

1:100 

7 Α03 ΘΕΣΘ 17: ΚΑΤΟΨΘ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ 
ΡΟΟΣ 

1:200 

8 Α04 ΘΕΣΘ 18: ΚΑΤΟΨΘ ΡΛΑΤΕΙΑΣ 
ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1:100 

9 Α05 ΘΕΣΘ 23: ΚΑΤΟΨΘ ΡΛΑΤΕΙΑΣ 
ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΚΕΑΜΕΙΕΣ 

1:100 

ΠΕΗΟΔΡΟΜΟΙ-ΘΠΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

10 Α06 ΘΕΣΘ 3-8: ΟΙΗΟΝΤΙΟΓΑΦΙΑ 
ΗΩΝΘΣ ΘΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ  

1:1000 

11 Α07 ΘΕΣΘ 3-8: ΚΑΤΟΨΘ ΡΙΛΟΤΩΝ 1:100 
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1. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ για το ζργο με τίτλο : «ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΑΝΑΡΛΑΣΘΣ 

ΔΘΜΟΥ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», είναι μια ςειρά από ςτρατθγικζσ παρεμβάςεισ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ τόςο 

ςτθν πόλθ του Αργοςτολίου όςο και ςτουσ οικιςμοφστων Δθμοτικϊν Ενοτιτων του Διμου, με γνϊμονα 

τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν βελτίωςθ τθσ αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ 

ευρφτερθσ γεωγραφικισ ενότθτασ.  

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ επίτευξθ καλφτερθσ ποιότθτασ περιβάλλοντοσ κυκλοφορίασ του χριςτθ ςε 

επίπεδο δθμοτικισ κοινότθτασ – γειτονιάσ, είτε αυτόσ είναι ςε όχθμα είτε είναι πεηόσ, θ αςφάλειά του 

και θ ευχάριςτθ παραμονι του ςε ςθμεία ενδιαφζροντοσ είτε πρόκειται για μόνιμο κάτοικο είτε για 

επιςκζπτθ-παρακεριςτι ςτο δθμόςιο χϊρο. 

Θ παροφςα Τεχνικι Ζκκεςθ αφορά ςτθν πρόταςθ ςτο πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του 

Ταμείου Ανάκαμψθσ με τίτλο «ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΧΩΟΥ» για 

δράςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ και περιλαμβάνει μελζτθ ανάπλαςθσ πεηοδρομίων και οδοςτρϊματοσ ςε 

ηϊνθ ιπιασ κυκλοφορίασ, ανοιχτϊν κοινόχρθςτων χϊρων και υπαίκριων χϊρων ςτάκμευςθσ που 

βρίςκονται ςτθν υπό ανάπλαςθ περιοχι, με ειδικι αναφορά  ςχετικά με τα υλικά των δαπεδοςτρϊςεων, 

τισ αςφαλτοςτρϊςεισ, τα υποςτρϊματα, τθν φφτευςθ, τα φωτιςτικά και τον αςτικό εξοπλιςμό.  

1.2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΤΝΣΑΞΘ ΜΕΛΕΣΘ 

Σχετικά με το είδοσ και τθν ποιότθτα των υλικϊν, τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τισ 

δειγματολθψίεσ, δοκιμαςίεσ και ελζγχουσ όλων των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, ιςχφουν ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ,  όςα ορίηονται ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία του ζργου κακϊσ επίςθσ και ςτισ Ρρότυπεσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτα Ρρότυπα του ΕΛΟΤ, ςτουσ 

κανονιςμοφσ και νόμουσ του κράτουσ, όπωσ αυτοί ιςχφουν κάκε φορά, ςτουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και ςτα 

άρκρα του ΡΤΕΟ (Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Οικοδομικϊν Εργαςιϊν), και τζλοσ ςε κάκε άλλθ νεότερθ 

διάταξθ, νόμο, κανονιςμό, απόφαςθ κλπ. που αντικακιςτά ι ςυμπλθρϊνει διατάξεισ των προδιαγραφϊν 

αυτϊν. 

Για ό,τι δεν καλφπτεται από τα παραπάνω ιςχφουν οι αντίςτοιχοι Γερμανικοί Κανονιςμοί (DIN), οι 

Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι ι 

προμθκευτι. 
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1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ – ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 
 

Ο νομόσ Κεφαλλθνίασ είναι ο μεγαλφτεροσ ςε ζκταςθ νομόσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και 

αποτελείται από τα νθςιά Κεφαλονιά και Ικάκθ. Θ ςυνολικι ζκταςθ του Νομοφ είναι 904,40km2.  

Το νθςί τθσ Κεφαλονιάσ ανικει ςτο ςφμπλεγμα των Επτανιςων ςτο Ιόνιο πζλαγοσ, όντασ το 

μεγαλφτερο από αυτά και αποτελεί το ζκτο μεγαλφτερο ςε ζκταςθ νθςί τθσ Ελλάδοσ με ςυνολικι 

ζκταςθ 808,00km2 και μζγιςτο υψόμετρο 1628m. 

Οι γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ που περικλείουν το νθςί τθσ Κεφαλονιάσ είναι: 

Γεωγραφικό πλάτοσ Βόρειο: Από 38ο13’ 38’’ μζχρι 38ο27’ 3’’. 

Ανατολικό μικοσ: από 20ο9’ 25’’ μζχρι 20ο21’ 15’’ 

Θ κζςθ τθσ Κεφαλονιάσ ωσ προσ τον Εκνικό Χϊρο, χαρακτθρίηεται δυςμενισ αφοφ αποτελεί τθν 

πιο απομακρυςμζνθ, δυτικά περιοχι και ςυνδζεται με αυτόν κυρίωσ με οχθματαγωγά πλοία και 

αεροπορικϊσ.  

Ωσ προσ το Διεκνι χϊρο, θ κζςθ τθσ Κεφαλονιάσ ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου είναι εξαιρετικά 

ευνοϊκι αφοφ βρίςκεται ςχεδόν ςτο κζντρο τθσ κακϊσ και ςτθν πορεία που ακολουκοφν τα πλοία που 

κινοφνται προσ τθν Αδριατικι. 

Θ πρωτεφουςα του νομοφ είναι το Αργοςτόλι ενϊ ο νομόσ διαιρείται ςε τζςςερεισ Διμουσ: 

Αργοςτολίου, Λθξουρίου, Σάμθσ και Ικάκθσ.  

Το Αργοςτόλι είναι το αςτικό κζντρο του ομϊνυμου Διμου με πλθκυςμό 11.000 περίπου μονίμουσ 

κατοίκουσ, ενϊ ςυνολικά ο Διμοσ ζχει πλθκυςμό 24.459 μόνιμουσ κατοίκουσ (ςτοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληθυςμόσ πληγειςϊνπεριοχϊν Μόνιμοσ Πληθυςμόσ Ζκταςη (km2) 

Δ.Ε. Αργοςτολίου 10.633 157,60 

Δ.Ε. Λειβακοφσ 5.745 62,63 

Δ.Ε. Ελειοφ - Ρρόννων 1.176 111,69 

Δ.Κ. Ομαλϊν  840 46,70 

ΤΝΟΛΟ 23.499 378,62 
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Αναλυτικά ο Διμοσ Αργοςτολίου αποτελείται από τζςςερεισ Δθμοτικζσ ενότθτεσ που 

περιλαμβάνουν 34 Κοινότθτεσ. 

Α/Α Δ.Ε. / ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΠΛΘΘΤΜΟ 

Α. Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ   

Α1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ   

Α2 ΡΟΣΟ ΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 13.237 

1 ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10.633 

2 ΑΓΚΩΝΟΣ 159 

3 ΔΑΥΓΑΤΩΝ 66 

4 ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 496 

5 ΗΟΛΩΝ 101 

6 ΘΘΝΑΙΑΣ 169 

7 ΚΟΥΟΥΚΛΑΤΩΝ 76 

8 ΝΥΦΙΟΥ 41 

9 ΤΩΙΑΝΑΤΩΝ 223 

10 ΦΑΑΚΑΛΑΤΩΝ 1.058 

11 ΦΑΣΩΝ 215 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝ. Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 13.237 

Β. Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΤ   

Β1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ   

Β2 ΡΟΣΟ ΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 5.745 

1 ΒΛΑΧΑΤΩΝ 853 

2 ΚΑΑΒΑΔΟΥ 432 

3 ΚΕΑΜΕΙΩΝ 334 

4 ΛΑΚΘΘΑΣ 662 

5 ΛΟΥΔΑΤΩΝ 170 

6 ΜΕΤΑΞΑΤΩΝ 504 

7 ΜΟΥΣΑΤΩΝ 318 

8 ΡΕΑΤΑΤΩΝ 800 

9 ΡΕΣΣΑΔΑΣ 407 

10 ΣΒΟΩΝΑΤΩΝ 710 

11 ΣΡΑΤΙΩΝ 555 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΤ 5.745 

Γ. Δ. Ε. ΕΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΝΝΩΝ   

Γ1 ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΑ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ - ΡΟΝΝΩΝ   

Γ2 ΡΟΣΟ ΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘ 3.677 

1 ΡΟΟΥ 1.176 

2 ΑΓΙΑΣ ΕΙΘΝΘΣ 314 

3 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96 

4 ΑΓΙΝΙΩΝ 15 

5 ΒΑΛΕΙΑΝΟΥ 302 

6 ΜΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 277 

7 ΜΑΥΑΤΩΝ 139 

8 ΞΕΝΟΡΟΥΛΟΥ 108 

9 ΡΑΣΤΑΣ 173 

10 ΣΚΑΛΑΣ 923 
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11 ΧΙΟΝΑΤΩΝ 154 

ΤΝ. ΚΟΙΝ. Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΤ- ΠΡΟΝΝΩΝ 3.677 

Δ. Δ.Ε. ΟΜΑΛΩΝ 840 

1 ΟΜΑΛΩΝ 840 

ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΟΛΑΛΩΝ   

ΤΝΟΛΟΛΙΚΟ ΠΛΘΘΤΜΟ ΔΘΜΟΤ ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ 23.499 

 

Θ πόλθ είναι αμφικεατρικά κτιςμζνθ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ χερςονιςου που ςχθματίηει ο 

πευκόφυτοσ λόφοσ του Αγίου Ακαναςίου, ακριβϊσ ςτθν μζςθ του Κόλπου του Κουτάβου. Από τθ 

κζςθ που βρίςκεται ζχει μια κζα προσ τθν λιμνοκάλαςςα του Κουτάβου, τθν δεςπόηουςα οροςειρά 

τθσ Αγίασ Δυνατισ και του ελατοςκζπαςτου Δρυμοφ του όρουσ Αίνοσ. 

 

 
 

Κατά τθ διάρκεια των ςειςμϊν του ζτουσ 1953, υπζςτθ ολοκλθρωτικι καταςτροφι, όπωσ και οι 

περιςςότεροι οικιςμοί του νθςιοφ. Τα περιςςότερα από τα αρχοντικά ςπίτια, τα επιβλθτικά δθμόςια 

κτίρια, οι εκκλθςίεσ με τα κωδωνοςτάςια, καταςτράφθκαν από δφο ιςχυρζσ ςειςμικζσ δονιςεισ άνω 

των 7 βακμϊν τθσ κλίμακασ Richter. Θ πόλθ ςιγά – ςιγά ξανακτίςτθκε από τθν αρχι. Σιμερα είναι μια 

ςφγχρονθ πόλθ, που διατθρεί όμωσ αρκετά από τα παραδοςιακά τθσ ςτοιχεία, κακϊσ ςθμαντικόσ 

αρικμόσ από τα νζα κτίρια καταςκευάςτθκαν βάςει του επτανθςιακοφ αρχιτεκτονικοφ προτφπου. 

 

 
 

Στο Αργοςτόλι βρίςκεται το βαςικό τουριςτικό λιμάνι του νθςιοφ ςτο οποίο εδϊ παρατθρείται θ 

μεγαλφτερθ τουριςτικι κίνθςθ με πάνω από 200 κρουαηιερόπλοια ετθςίωσ και αρκετζσ χιλιάδεσ 
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ςκάφθ αναψυχισ παντόσ τφπου. Στθν πόλθ είναι ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι κεντρικζσ διοικθτικζσ 

λειτουργίεσ και εξυπθρετιςεισ, όπωσ το Αεροδρόμιο, τοΔιοικθτιριο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, το 

Δθμαρχείο, τα Δικαςτιρια, θ ΔΕΘ, ο ΟΤΕ, λοιπζσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ (Δαςαρχείο, 

Ρυροςβεςτικι, κλπ), Κεντρικά Υποκαταςτιματα Τραπεηϊν, ΚΤΕΛ, Ρροβλιτα κρουαηιερόπλοιων κλπ. 

Το ίδιο ιςχφει και για όλεσ τισ βαςικζσ κοινωνικζσ υποδομζσ και εξυπθρετιςεισ επιπζδου Διμου 

και Αντιπεριφζρειασ, όπωσ Νομαρχιακό Νοςοκομείο, ΑΕΙ Ιονίων Νιςων, Λφκεια, Γυμνάςια, ΚΑΡΘ, 

Γθροκομεία, Μουςεία, Θζατρο, Κολυμβθτιριο κλπ.). Ρζρα από τισ δθμοτικζσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

και τουσ οργανιςμοφσ ςτο Αργοςτόλι είναι ςυγκεντρωμζνοσ και ο βαςικόσ όγκοσ των εμπορικϊν και 

παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και των ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν. 

Ο πολεοδομικόσ ιςτόσ του Αργοςτολίου οριοκετείται νοτιοδυτικά από τον περιφερειακό δρόμο και 

τθν ΒΙΡΕ, ενϊ οι άλλεσ πλευρζσ τθσ πόλθσ είναι κακοριςμζνεσ από τθν λιμνοκάλαςςα του Κουτάβου, 

τθν γζφυρα Δεβοςζτου, το λιμάνι και βόρεια από τθν περιοχι του πευκόφυτου λόφου του  

Γενικά το Αργοςτόλι είναι μια πολυλειτουργικι πόλθ. Θ κατοικία ςυνυπάρχει ςε κοντινζσ 

αποςτάςεισ με δραςτθριότθτεσ αναψυχισ (εςτιατόρια, καφετζριεσ). Το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ 

οριοκετείται από τισ οδοφσ Γ. Βεργωτι, Μεταξά, Α. Τρίτςθ (παραλία) και . Βεργωτι. Το τουριςτικό 

κζντρο τθσ πόλθσ (ξενοδοχεία, εςτιατόρια, καφετζριεσ) εκτείνεται ςτο παραλιακό μζτωπο και βόρεια 

του εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ με επίκεντρο τθν πλατεία Βαλλιάνου. Τόςο ςτο κζντρο όςο και ςε 

αρκετζσ γειτονιζσ τθσ πόλθσ παρατθρείται μια μίξθ πολεοδομικϊν χριςεων κατοικίασ με χριςεισ 

εργαςίασ. Αυτό δθμιουργεί μια πόλθ ηωντανι όλεσ τισ ϊρεσ τθσ μζρασ.  

Ο μεγάλοσ κεντρικόσ διαμικθσ άξονασ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου από βορειοδυτικά προσ 

νοτιοανατολικά (οδοί Ερυκροφ Σταυροφ, ιηοςπαςτϊν Ραν Βαλλιάνου, Λεωφόροσ Βεργωτι) ζχει 

μικοσ περίπου 2,5 χλμ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ πλειοψθφία των μετακινιςεων εντόσ του ρυμοτομικοφ 

ςχεδίου τθσ πόλθσ είναι μετακινιςεισ μικρότερεσ των 2χλμ. Υπό τθν ζννοια αυτι, το Αργοςτόλι 

αποτελεί μια ςυμπαγι, πυκνοκατοικθμζνθ περιφερειακι πόλθ μικροφ μεγζκουσ που ζχει βιϊςιμα 

χαρακτθριςτικά και ςτθν οποία θ χριςθ του ΙΧ αυτοκινιτων κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από 

όλουσ τουσ υπόλοιπουσ δυνατοφσ, φιλικοφσ προσ το περιβάλλον τρόπουσ μετακίνθςθσ (πεηι 

μετακίνθςθ, ποδιλατο, δθμόςια ςυγκοινωνία). 

Τα ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι από τουσ υφιςτάμενουσ 

πεηόδρομουσ βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ ωσ προσ τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά και ότι οι 

περιςςότερεσ μικρζσ ςχετικά ςυνοικιακζσ πλατείεσ, είναι υποβακμιςμζνεσ με ςοβαρζσ φκορζσ και 

ελλείψεισ (δεν ελκφουν τουσ πολίτεσ ωσ χϊροι αναψυχισ), κακιςτοφν τθν υλοποίθςθ τθσ 

προτεινόμενθσ παρζμβαςθσ άκρωσ αναγκαία. 

Πλεσ οι περιοχζσ παρζμβαςθσ του προτεινόμενου ζργου (Ρλατείεσ, πεηόδρομοι και οδοί ιπιασ 

κυκλοφορίασ) είναι ςε  εναρμόνιςθ με τθν  κείμενθ πολεοδομικι νομοκεςία, αφοφ προβλζπονται ι 

δεν αντίκειται ςε αυτι τθ μορφι ςτθν εγκεκριμζνθ Ρολεοδομικι Μελζτθ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου 
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(ΦΕΚ 934 Δ'/07-10-1986), κακϊσ και ςτο εγκεκριμζνο Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο με τθν υπϋ αρικ. 

37579/1506/1985 Απόφαςθ του Υπουργοφ Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ “Ζγκριςθ 

Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου Οικιςμοφ Αργοςτολίου (Ν. Κεφαλλθνίασ)” (ΦΕΚ 274/Δ/1985). Τα 

ανωτζρω επιςυνάπτονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

Πςον αφορά τισ παρεμβάςεισ των κεντρικϊν πλατειϊν ςε τρεισ (3) Κοινότθτεσ και ςυγκεκριμζνα  

του  Ρόρου, του Αγίου Νικολάου και των Κεραμειϊν, που αφοροφν ζργα ανάπλαςθσ και 

αναβάκμιςθσ, αυτζσ βρίςκονται εντόσ ορίων των οικιςμϊν όπωσ κεςμοκετικθκαν με το  Ρροεδρικό 

Διάταγμα 24-04-1985 “Τρόποσ κακοριςμοφ ορίων οικιςμϊν τθσ χϊρασ μζχρι 2.000 κατοίκουσ, 

κατθγορίεσ αυτϊν και κακοριςμόσ ορίων και περιοριςμϊν δόμθςισ τουσ” (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 03-05-

1985. 

 

1.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

 1.4.1. Γεωλογικά Χαρακτηριςτικά. 
 

Θ Κεφαλονιά αποτελεί νθςί με ποίκιλεσ γεωμορφζσ χαρακτθριςτικζσ των λικολογικϊν και 

τεκτονικϊν τθσ διεργαςιϊν και χαρακτθρίηεται από τθν ζντονθ γεωμορφολογία τθσ. Είναι ζνα 

εξαιρετικά ορεινό νθςί με ζντονα επικλινζσ ζδαφόσ, ςτο κζντρο του νθςιοφ (ςτθν περιοχι των Διμων 

Αργοςτολίου και Σάμθσ) δεςπόηει ο ορεινόσ όγκοσ  Αίνου (1.628 μ.) και Αγίασ Δυνατισ που καλφπτει 

πλζον του 35% του εδάφουσ του νθςιοφ, ςχθματίηοντασ μεγάλθ οροςειρά  μικουσ 15 km, με πολλζσ 

κορυφζσ που ξεπερνοφν το υψόμετρο των 1.000 m, αλλά και λόγω τθσ γεωλογικισ δομισ των 

κατακερματιςμζνων αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων που ςυναντϊνται ςτθν επιφάνεια.  

Στθ μεγαλφτερθ τθσ ζκταςθ είναι ορεινι (36,9%) και θμιορεινι (38,4%). Συνικωσ εμφανίηει κλίςεισ 

από 10-50%, οι ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ μεγαλφτερεσ του 30% και ςτα πρανι των οροςειρϊν 

του 50%. Ενϊ το τμιμα του νθςιοφ που ανικει ςτθν Ιόνιο Ηϊνθ παρουςιάηει κλίςεισ από 10- 70%. Οι 

απότομεσ μορφολογικζσ κλίςεισ (μορφολογικζσ αςυνζχειεσ), οφείλονται ςυνικωσ ςτθν δράςθ 

μεγάλων ρθξιγενϊν ηωνϊν, αλλά και ςτο διαφορετικό βακμό διάβρωςθσ που λαμβάνει χϊρα κατά 

μικοσ των ορίων γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν με διαφορετικι λικολογία.  

1.4.2. Κλιματολογικά Χαρακτηριςτικά. 
 

Το κλίμα τθσ περιοχισ εμφανίηει χαρακτθριςτικά μεςογειακοφ κλίματοσ, με κερμό και ξθρό 

καλοκαίρι και ιπιο και υγρό χειμϊνα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ Στακμοφ 

Αργοςτολίου. Ο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ τθσ Ε.Μ.Υ ςτο Αργοςτόλι, βρίςκεται ςε γεωγραφικό πλάτοσ 

38Ο 11’ Β, ςε γεωγραφικό μικοσ 20Ο 29’ Α και ςε υψόμετρο 22 μζτρων.  

Το καλοκαίρι θ μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία ανζρχεται ςε 28 οC  περίπου, ενϊ θ πικανότθτα 

υψθλϊν κερμοκραςιϊν είναι περιοριςμζνθ. 

Θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ ςτο Νομό Κεφαλλθνίασ είναι περίπου 842 mm (μετριςεισ περιόδου 
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1970-1990), θ οποία είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθ χϊρα, όχι όμωσ και ςτα Ιόνια νθςιά, δεδομζνου ότι 

οι αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ Κζρκυρασ και τθσ Λευκάδασ είναι υψθλότερεσ. 

Οι επικρατζςτεροι άνεμοι είναι οι Β και ΒΔ, με ετιςια ςυχνότθτα 15% και 23% αντίςτοιχα. Το 

χειμϊνα θ κίνθςθ των βαρομετρικϊν χαμθλϊν ευνοοφν τουσ ΝΔ, Ν και ΒΑ ανζμουσ. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μθνιαίεσ και οι ετιςιεσ τιμζσ υετοφ ςτο νθςί: 

Μηνιαίεσ και ετήςιεσ τιμζσ υετοφ 

Μήνασ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ Ζτοσ 

Μζςο 
φψοσ 

160,4 122,4 85,5 52,5 35,7 13,3 3,9 9,4 56,5 127,2 175,5 242,4 108,47 

Μζςο 
ημερ. 

16,0 12,5 11,8 8,3 5,8 2,8 1,0 1,8 5,5 10,1 14,1 18,0 10,78 

Το μζςο φψοσ βροχισ είναι 1.084,7 mm, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ Στακμοφ Φαρακλάτων. Το 
μθνιαίο φψοσ υετοφ παρουςιάηει μζγιςτο το Δεκζμβριο και ελάχιςτο τον Ιοφλιο. Θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ ςτο 
Ν. Κεφαλλθνίασ είναι περίπου 842 mm.  
Καταιγίδεσ ςτο νθςί εκδθλϊνονται ζντονα τουσ μινεσ Οκτϊβριο ζωσ Μάρτιο και ςυνοδεφονται με τθν κίνθςθ των 
ψυχρϊν μετϊπων που διαςχίηουν τθ Μεςόγειο. Ο ορεινόσ χαρακτιρασ τθσ Κεφαλονιάσ ενιςχφει το φαινόμενο 
αυτό. 

Καταιγίδεσ ςτο νθςί εκδθλϊνονται ζντονα τουσ μινεσ Οκτϊβριο ζωσ Μάρτιο και ςυνοδεφονται με 

τθν κίνθςθ των ψυχρϊν μετϊπων που διαςχίηουν τθ Μεςόγειο. Ο ορεινόσ χαρακτιρασ τθσ 

Κεφαλονιάσ ενιςχφει το φαινόμενο αυτό.  

Θ χιονόπτωςθ ςτο νθςί είναι ςπάνιο φαινόμενο. Σε υψόμετρα όμωσ ανϊτερα των 1000 m ςτον 

ορεινό όγκο του Αίνου παρατθρείται πολλζσ φορζσ χιονοκάλυψθ κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα και 

πιο ςυγκεκριμζνα από τον Νοζμβριο μζχρι το Μάρτιο. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μθνιαίεσ και οι ετιςιεσ τιμζσ κερμοκραςίασ αζροσςτο νθςί: 

Μηνιαίεσ και ετήςιεσ τιμζσ θερμοκραςίασ αζροσ 

Θερμοκραςία Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ Ζτοσ 

Μζςη 
μηνιαία 

11,4 11,5 13,0 15,9 19,9 24,1 26,6 26,5 23,6 19,8 16,1 13,0 18,5 

Μζςη μζγιςτη 14,7 15,0 16,7 19,7 23,6 27,8 30,5 30,8 28,0 24,1 20,2 16,5 22,3 

Μζςη 
ελάχιςτη 

7,6 7,3 8,6 11,2 14,3 18,7 21,2 21,1 18,5 15,3 12,2 9,5 13,8 

Απόλυτη 
μζγιςτη 

21,4 22,2 28,3 28,9 36,2 35,6 38,8 40,2 35,0 33,0 26,4 23,8 40,2 

Απόλυτη 
ελάχιςτη 

-2,2 0,0 -0,2 4,2 8,6 12,4 14,6 13,0 11,0 7,2 3,2 0,4 -2,2 

Ραρατθροφμε ότι κατά τον ψυχρότερο μινα (Ιανουάριοσ) θ κερμοκραςία είναι αρκετά υψθλι, 

εξαιτίασ τθσ επίδραςθσ τθσ κάλαςςασ, αλλά και λόγω του κερμοφ καλάςςιου ρεφματοσ τθσ Κεντρικισ 

Μεςογείου με κατεφκυνςθ ΝΔ προσ ΒΑ, το οποίο επθρεάηει ιδιαίτερα το ΝΑ τθσ Κεφαλονιάσ, όπου 

βρίςκεται και θ περιοχι μελζτθσ. 

Μία γενικότερθ παρατιρθςθ είναι ότι ο χειμϊνασ εμφανίηεται αρκετά ιπιοσ με μζςθ ελάχιςτθ 

κερμοκραςία 7 οC κατά τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, ενϊ θ πικανότθτα πτϊςθσ τθσ 
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κερμοκραςίασ κάτω από τουσ 0 οC είναι πολφ μικρι. Θμζρεσ παγετοφ ςτατιςτικά δεν αναφζρονται, 

ενϊ οι θμζρεσ χιόνοσ δεν υπερβαίνουν τθ 1. 

Το καλοκαίρι θ μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία ανζρχεται ςε 28 οC περίπου, ενϊ θ πικανότθτα 

υψθλϊν κερμοκραςιϊν είναι περιοριςμζνθ 

1.5  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΘ 

Το ζργο με τίτλο  «ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΑΝΑΡΛΑΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», αφορά τθν 

ανάπλαςθ και αναβάκμιςθ κοινόχρθςτων χϊρων ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ και οικιςμοφσ εντόσ τθσ 

επικράτειασ του Διμου Αργοςτολίου κακϊσ και τθ δθμιουργία ηωνϊν ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ 

πόλεωσ του Αργοςτολίου με γνϊμονα τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ για τθν 

πόλθ του Αργοςτολίου κα γίνουν ςε εφαρμογι του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου (ΦΕΚ 

934Δ'/07-10-1986).  

Επίςθσ, προβλζπονται παρεμβάςεισ εντόσ των εγκεκριμζνων ορίων οικιςμοφ ςε τρεισ (3) 

Κοινότθτεσ και ςυγκεκριμζνα του  Ρόρου, του Αγίου Νικολάου, και των Κεραμειϊν, που αφοροφν 

ζργα ανάπλαςθσ και αναβάκμιςθσ των κεντρικϊν πλατειϊν και δθμιουργίασ πζριξ αυτϊν δικτφου 

ιπιων διαδρομϊν (όπωσ: πεηόδρομοι, οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ). 

Αναλυτικά, ςτθν πόλθ του Αργοςτολίου, θ παρζμβαςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ηϊνθσ ιπιασ 

κυκλοφορίασ θ οποία χωροταξικά ορίηεται από:  

 Τουσ Κοινόχρθςτουσ Χϊρουσ και τισ Δθμοτικζσ Οδοφσ ςτα οικοδομικά τετράγωνα που 

περικλείονται από τισ οδοφσ «Βφρωνοσ - Αντϊνθ Τρίτςθ -Ανδρζα Χοιδά - Λεωφόροσ 

Βεργωτι». 

 Τον Ρεριβάλλοντα Κοινόχρθςτο Χϊρο Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου «Αντϊνθ Τρίτςθ» ςτο 

οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τισ οδοφσ «Αντϊνθ Τρίτςθ - Ε.Ο. Αργοςτολίου - 

Σάμθσ» 

 Τθν Ρλατεία ςτθν περιοχι Λαϊκζσ Κατοικίεσ, ςτο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από 

τισ οδοφσ «Τςιλιμιδοφ – Τηουγανάτου - Σόλωνοσ Γαλιατςάτου» 

Στθ νότια ακτι του νθςιοφ ςυναντάμε δφο ακόμθ δθμοτικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ προβλζπονται 

ςθμεία παρζμβαςθσ από τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, αυτζσ τθσ Λειβακοφσ και τθσ Ελειοφ Ρρόννων. 

Τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ-παρζμβαςθσ ςτισ εν λόγω περιοχζσ είναι: 

 Θ πλατεία Σχολείου ςτθν τοπικι κοινότθτα των Κεραμειϊν 

 Ο περιβάλλοντασ χϊροσ-πλατεία του Κοινοτικοφ Καταςτιματοσ του Ρόρου 

 Θ πλατεία του πρϊθν Κοινοτικοφ Γραφείου του Αγίου Νικολάου 

Θ ςυνολικι επιφάνεια αναπλάςεων ςτθν επικράτεια του Διμου Αργοςτολίου υπολογίηεται ςε 
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28.874,00 m2 περίπου εκ των οποίων τα 1.440,00 m2 αφοροφν διαμορφϊςεισ ηωνϊν ιπιασ 

κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλεωσ, τα  17.284,00 m2 αφοροφν αναπλάςεισ κοινοχριςτων χϊρων και 

πλατειϊν εντόσ τθσ πόλεωσ και τα 10.150,00 m2 αφοροφν αναπλάςεισ κοινοχριςτων χϊρων και 

πλατειϊν ςτουσ οικιςμοφσ του Διμου Αργοςτολίου. 

Το ςυνολικό μικοσ των προσ διαμόρφωςθ οδϊν ςε ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλεωσ 

ανζρχεται ςε 379,00 m περίπου με μζςο πλάτοσ 3,80m. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Φωτ.1 : Απεικόνιςη περιοχήσ ανάπλαςησ πόλησ Αργοςτολίου ( φωτ.GoogleEarth) 

1.4 ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 
 

Κφρια επιδίωξθ τθσ αρχιτεκτονικισ παρζμβαςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μελζτθσ, θ 

ανάδειξθ τθσ ομορφιάσ τθσ περιοχισ, θ προςζλκυςθ τουριςμοφ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τόςο 

των δθμοτϊν όςο και των επιςκεπτϊν και θ εξυπθρζτθςθ πεηϊν και οχθμάτων, με αςφάλεια. 

Ραράλλθλα, ςτόχοσ είναι θ ψυχαγωγία του χριςτθ, με τθν ευρφτερθ ζννοια. Θ οποία επιτυγχάνεται 

με τθν δθμιουργία δικτφου ιπιων διαδρομϊν ςε επίπεδο δθμοτικισ κοινότθτασ – γειτονιάσ, με 

εςωτερικοφσ δρόμουσ με χαμθλζσ ταχφτθτεσ ι/και ιπιασ κυκλοφορίασ αλλά και τθν ανάπτυξθ του 

αςτικοφ πραςίνου με ζργα ανάπλαςθσ, ανανζωςθσ μεγάλων, μεςαίων και μικρϊν χϊρων πραςίνου, 
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ςε ςυνδυαςμό με ζργα διαμόρφωςθσ των ακαλφπτων χϊρων και των υπαίκριων χϊρων ςτάκμευςθσ 

ςε δθμοτικά και δθμόςια κτίρια. 

Ειδικά για το δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ, θ οριοκζτθςθ του οποίου προκφπτει από τουσ 

προαναφερκζντεσ οδικοφσ άξονεσ, επιδίωξθ είναι θ δθμιουργία ενόσ δικτφου με ταυτότθτα και 

μορφολογικι ενοποίθςθ όπου κα ςυνυπάρχουν τα αυτοκίνθτα, οι πεηοί, θ κίνθςθ, θ ςτάςθ και ο 

περίπατοσ. Με τθ ςχετικι μείωςθ του πλάτουσ το οδοςτρϊματοσ επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ ταχφτθτασ 

κυκλοφορίασ των οχθμάτων και ςυνεπϊσ μεγαλφτερθ αςφάλεια, ενϊ εξαςφαλίηεται περιςςότεροσ 

χϊροσ για τουσ πεηοφσ ο οποίοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν χϊροσ περιπάτου. Ραράλλθλα 

υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε να εξαςφαλίηονται επαρκείσ κζςεισ ςτάκμευςθσ για τουσ κατοίκουσ και τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ. 

Σε όλο το δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ κα τοποκετθκεί φωτιςμόσ, κάδοι, όδευςθ τυφλοφ, όπου 

υπάρχει ο επαρκισ χϊροσ, ενϊ κα επιςτρωκεί με κατάλλθλα υλικά που κα διαςφαλίηουν τθν άνετθ 

και αςφαλι κίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων. 

Πςον αφορά τισ πλατείεσ, ςτόχοσ είναι να αποτελζςουν βιϊςιμο και ευχάριςτο περιβάλλον που να 

ανταποκρίνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ και τισ ανάγκεσ των κατοίκων, λαμβάνοντασ υπόψιν τισ ιδιαίτερεσ 

απαιτιςεισ του κάκε ςθμείου. Βαςικι πρόκεςθ είναι αυτοί οι χϊροι να ενεργοποιθκοφν από τουσ 

κατοίκουσ και να αποτελζςουν πυρινεσ δραςτθριοτιτων, εκδθλϊςεων και εν γζνει ςυνάντθςθσ και 

εκτόνωςθσ. 

Τα υλικά που επιλζγονται για τα ςθμεία αυτά επιχειροφν να ςυνκζςουν μία παλζτα που να 

ςυνάδει με το χαρακτιρα τθσ κάκε περιοχισ και να ςυμβαδίηει με τον περιβάλλοντα χϊρο που 

δθμιουργείται από τα γφρω κτίρια και τοπόςθμα. 

Τζλοσ, ςε ςχζςθ με τουσ περιβάλλοντεσ χϊρουσ που διαμορφϊνονται γφρω από το Κλειςτό 

Γυμναςτιριο, ςτθ μεγαλφτερι τουσ ζκταςθ αναδιαμορφϊνονται ωσ προσ τθ διευκζτθςθ των χϊρων 

ςτάκμευςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί επαρκισ και λειτουργικι κυκλοφορία και ςτάςθ των 

οχθμάτων. Επειδι ςυνάμα το ςυγκεκριμζνο ςθμείο χωροταξικά αποτελεί-ςθματοδοτεί τθν είςοδο 

ςτθν πόλθ του Αργοςτολίου, ζνα τμιμα τθσ ζκταςισ του αντιμετωπίηεται ωσ ζνασ χϊροσ υποδοχισ για 

τον επιςκζπτθ, κακϊσ και ανάπαυςθσ και βόλτασ για τον κάτοικο. 

Συνολικά, θ αιςκθτικι των παρεμβάςεων, θ επιλογι των υλικϊν, των χρωμάτων, των ςτοιχείων 

εξοπλιςμοφ αλλά και των δζντρων και φυτϊν που προτείνονται, είναι προςαρμοςμζνθ ςτον 

χαρακτιρα τθσ περιοχισ και του τοπίου και κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και λειτουργικότθτασ. Για 

το ςχεδιαςμό λαμβάνονται υπόψθ μεταξφ άλλων και οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ κακϊσ και θ 

ανάγκθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

Επιγραμματικά, οι βαςικοί ςτόχοι τθσ επζμβαςθσ μζςω του ςχεδιαςμοφ είναι: 

 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ με τθ μετατροπι τουσ ςε νζουσ επιπλζον 
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χϊρουσ κοινωνικισ επαφισ και αναψυχισ 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ελάττωςθ των φαινομζνων χωρικισ αςυνζχειασ 

 Αναβάκμιςθ υλικϊν επιςτρϊςεων και ανανζωςθ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ (κάδοι 

απορριμμάτων, φωτιςτικά ςϊματα και κακιςτικά) 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθσ κακθμερινότθτασ όλων των πολιτϊν με τθν ενίςχυςθ 

του αςτικοφ πραςίνου και τθν εφαρμογι των αρχϊν του Βιοκλιματικοφ Σχεδιαςμοφ 

 Αςφαλζςτερθ κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, 

των ΑΜΕΑ, των ανκρϊπων με προβλιματα όραςθσ, των μακθτϊν και των λοιπϊν ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων 

 Βελτίωςθ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ τθσ πόλθσ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ ςτο δθμοτικό φωτιςμό με χριςθ θλιακϊν φωτιςτικϊν 

 Ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων τθσ πόλθσ με τθν ενςωμάτωςθ 

ςθμαντικϊν μνθμείων ςτον αςτικό χϊρο 

Τζλοσ, πρόκεςθ τθσ μελζτθσ είναι να δϊςει ςτθν περιοχι αναγνωρίςιμο χαρακτιρα.  

1.5 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΛΤΘ –ΕΚΘΕΘ ΕΡΓΑΙΩΝ. 
 

Στθν πόλθ του Αργοςτολίου προβλζπονται παρεμβάςεισ με τθ δθμιουργία δικτφου ιπιασ 

κυκλοφορίασ, θ οριοκζτθςθ του οποίου προκφπτει από προαναφερκζντεσ οδικοφσ άξονεσ και 

αντιμετωπίηεται ενιαία και για το λόγο αυτό θ περιγραφι κα αναφζρεται ςε όλθ τθν ζκταςι του 

ςυνολικά και όχι αποςπαςματικά ανά τισ περιοχζσ που ορίηουν τισ επιμζρουσ ενότθτζσ τουσ. 

Οι παρεμβάςεισ αφοροφν ςθμαντικζσ πολεοδομικζσ και περιβαλλοντικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ ςτθν 

περιοχι ςτισ Λαϊκζσ Κατοικίεσ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου, αλλά και μεγαλφτερεσ όπωσ ςτθν 

παραλιακι ηϊνθ τθσ πόλθσ, με δίκτυο ιπιασ μετακίνθςθσ για πεηοφσ, οχιματα και ποδθλάτεσ και 

πεηοδρομιςεισ ςυνοικιακϊν οδϊν ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πολεοδομικό ςχζδιο τθσ πόλεωσ (ΦΕΚ 

934Δ'/07-10-1986). 

Επίςθσ, τα ζργα που κα υλοποιθκοφν αφοροφν και ςτθν ευρφτερθ ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων 

μιασ ςθμαντικισ κτθριακισ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ του νθςιοφ. Τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα 

χϊρου του κλειςτοφ γυμναςτθρίου «Αντϊνθ Τρίτςθ» με τθ διαμόρφωςθ χϊρων πραςίνου και κζςεων 

ςτάκμευςθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

Στισ κοινότθτεσ του Διμου κα υλοποιθκοφν ζργα ανάπλαςθσ και αναβάκμιςθσ των κεντρικϊν 

πλατειϊν και των ακαλφπτων χϊρων δθμοτικϊν κτθρίων και δθμιουργίασ πζριξ αυτϊν δικτφου ιπιων 

διαδρομϊν (όπωσ: πεηόδρομοι, οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ) αλλά και διαμόρφωςθ χϊρων πραςίνου και 

κζςεων ςτάκμευςθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ και τθν αποςυμπίεςθ του κυκλοφοριακοφ 
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φόρτου εντόσ των κοινοτιτων με πρόβλεψθ για μελλοντικι πεηοδρόμθςθ κοινοτικϊν οδϊν. 

Θ ςυνολικι επιφάνεια αναπλάςεων ςτθν επικράτεια του Διμου Αργοςτολίου υπολογίηεται ςε 

28.874,00 m2 περίπου εκ των οποίων τα 1.440,00 m2 αφοροφν διαμορφϊςεισ ηωνϊν ιπιασ 

κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλεωσ, τα  17.284,00 m2 αφοροφν αναπλάςεισ κοινοχριςτων χϊρων και 

πλατειϊν εντόσ τθσ πόλεωσ και τα 10.150,00 m2 αφοροφν αναπλάςεισ κοινοχριςτων χϊρων και 

πλατειϊν ςτουσ οικιςμοφσ του Διμου Αργοςτολίου. 

Το ςυνολικό μικοσ των προσ διαμόρφωςθ οδϊν ςε ηϊνεσ ιπιασ κυκλοφορίασ εντόσ τθσ πόλεωσ 

ανζρχεται ςε 379,00 m περίπου με μζςο πλάτοσ 3,80m. 

Στουσ επόμενουσ πίνακεσ παρουςιάηονται επιγραμματικάκζςεισ (ςυνολικζσ επιφάνειεσ) 

παρζμβαςθσ: 

Α) εντόσ τθσ πόλεωσ του Αργοςτολίου και  

Β) εντόσ των οικιςμϊν του Διμου Αργοςτολίου: 
 

Αϋ. Παρεμβάςεισ εντόσ τησ πόλεωσ του Αργοςτολίου.  

Α/Α 
Δημ. 
Ενότ. 

Είδοσ 
παρζμβαςησ 

Θζςη Κ.Χ. εντόσ τησ πόλεωσ 
Αργοςτολίου 

Θζςη (φ,λ) 
Επιφάνεια 

παρζμβαςησ 
(τ.μ.) 

1 

Α
ρ

γο
ς

το
λί

ο
υ

 

Ηϊνη ήπιασ 
κυκλοφορίασ 

Θζςθ 7: Κοιν. Χϊροι &Δθμ. 
Οδοί ςτα οικ. τετράγωνα  που 
περικλείονται από τισ οδουσ  
"Βφρωνοσ -Αντων. Τρίτςθ -
Ανδρζα Χοιδά -Λεωφόροσ 
Βεργωτι"  

38.176068° 20.489817° 1.440 

2 

Ανάπλαςη 
κοινόχρηςτου 
χϊρου 

Θζςθ 14:  Ρεριβάλλον 
Κοινόχρθςτοσ Χϊροσ  Κλειςτοφ 
γυμναςτθρίου-Οικ. Τετράγωνο 
που περικλείεται από τισ οδοφσ 
"Αντϊνθ Τρίτςθ-Ε.Ο. 
Αργοςτολίου-Σάμθσ"  

38.165624° 20.500171° 13.734 

3 

Θζςθ 16: Ρλατεία Λαϊκζσ. Οικ. 
Τετράγωνο που περικλείεται 
από τισ οδοφσ "Τςιλιμιδοφ-
Τηουγανάτου-Σόλωνοσ 
Γαλιατςάτου" 

38.167660° 20.493153° 3.550 

ΤΝΟΛΟ   18.724 

 

Βϋ. Ανάπλαςη κοινόχρηςτων χϊρων οικιςμϊν Δήμου Αργοςτολίου 

α/α Δημ. Ενότ. 
Σοπική 
Κοινότητα 

Περιοχή Παρζμβαςησ Θζςη (φ,λ) 
Επιφάνεια 
παρζμβαςησ 
(τ.μ.) 

4 
Ελειοφ- 
Πρόννων 

Πόροσ Κοινοτικό κατάςτθμα   38.150909°  20.772490° 8.000 

5 Άγιοσ Νικόλαοσ 
Ρρϊθν Κοινοτικό 
γραφείο - Ρλατεία  

 38.167692°  20.714524° 1.150 

6 Λειβαθοφσ Κεραμειϊν Ρλατεία Σχολείου 38.118568° 20.556257° 1.000 

ΤΝΟΛΟ   10.150 
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 Δίκτυο ήπιασ κυκλοφορίασ 

Πςον αφορά ςτο δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ, θ οριοκζτθςθ του οποίου προκφπτει από τουσ 

προαναφερκζντεσ οδικοφσ άξονεσ, αντιμετωπίηεται ενιαία και για το λόγο αυτό θ περιγραφι κα 

αναφζρεται ςε όλθ τθν ζκταςι του ςυνολικά και όχι αποςπαςματικά. 

Σθμαντικό ςχεδιαςτικό εργαλείο αποτελεί θ ενοποίθςθ ςτάκμθσ πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ 

ςτισ περιπτϊςεισ των δρόμων που δεν ξεπερνοφν τα 6 μζτρα πλάτοσ, οι οποίοι αποτελοφν τθν 

πλειονότθτα των δρόμων τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. Αυτι θ πρόταςθ ζχει ωσ ςκοπό τθν αφξθςθ του 

ωφζλιμου πλάτουσ για τθν κίνθςθ του πεηοφ κακϊσ και τθν αίςκθςθ τθσ μθ περιοριςμζνθσ 

κυκλοφορίασ για πρόςβαςθ είτε ςτα καταςτιματα είτε ςτισ ειςόδουσ των κατοικιϊν. Με αυτιν τθ 

ςχεδιαςτικι χειρονομία, δθλαδι τθν οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν με τθν 

ανφψωςθ του δρόμου ςτθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου και τθ δαπεδόςτρωςι τουσ με ενιαίο υλικό, αυτό 

του φυςικοφ κυβόλικου, παρζχεται προτεραιότθτα ςτον πεηό και ευνοείται θ κυκλοφορία του. 

Αντίςτοιχα, το αυτοκίνθτο αντιλαμβανόμενο τθν αλλαγι υλικοφ από άςφαλτο ςε κυβόλικο 

αναγκαςτικά καταφεφγει ςτθ μείωςθ ταχφτθτασ. 

Συγκεκριμζνα, διακρίνονται δφο περιπτϊςεισ-τυπολογίεσ βάςθ των γεωμετρικϊν τουσ 

χαρακτθριςτικϊν ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται θ προαναφερκείςα λογικι: 

Α1. Δρόμοι πλάτουσ 4 μζτρων 

Στθν περίπτωςι τουσ εφαρμόηεται θ ενοποίθςθ ςτάκμθσ πεηοδρομίου και οδοςτρϊματοσ και θ 

τοποκζτθςθ του ίδιου υλικοφ (φυςικόσ κυβόλικοσ). Ο διαχωριςμόσ των ηωνϊν πρόςβαςθσ των 

οχθμάτων πραγματοποιείται με επιςιμανςθ ςτθ δαπεδόςτρωςθ κακϊσ τοποκετοφνται ρείκρα 

πλάτουσ 20 εκατοςτϊν, ενϊ ταυτόχρονα διαφοροποιείται θ απόχρωςθ του κυβόλικου. Συγκεκριμζνα, 

θ ηϊνθ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ορίηεται ςτα 2.75 μζτρα πλάτοσ και διαςτρϊνεται με κυβόλικο 

διαςτάςεων 10x10 εκατοςτά και πάχουσ 8 εκατοςτϊν, απόχρωςθσ γκρι, τοποκετθμζνοσ εν ξθρϊ 

(κολυμπθτόσ), δθλ. πάνω ςε ςτρϊςθ άμμου, πάχουσ 4 εκατοςτά. Αντίςτοιχα, οι ηϊνεσ του πεηϊν 

διαςτρϊνονται με κυβόλικο βαηάλτθ διαςτάςεων 10x10 εκατοςτά και πάχουσ 10 εκατοςτϊν, 

απόχρωςθσ ανκρακί, τοποκετθμζνοσ πάλι εν ξθρϊ. Στισ οδοφσ αυτζσ δεν υπάρχει επαρκζσ ελεφκερο 

πλάτοσ για τοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ. Ωςτόςο, υπάρχει πρόβλεψθ για οδοφωτιςμό μζςω 

τοποκζτθςθσ φωτιςτικϊν με βραχίονα ςτισ όψεισ των κτιρίων. Στο ελεφκερο πλάτοσ του χϊρου 

κίνθςθσ πεηϊν τοποκετείται όδευςθ τυφλοφ. 

Β. Οδικοί άξονεσ που θ παρζμβαςθ περιορίηεται ςτα πεηοδρόμια εντόσ τθσ περιοχισ 

Υπάρχουν και ςθμεία ςτα οποία θ γεωμετρία του οδοςτρϊματοσ παραμζνει ωσ ζχει. Ρρόκειται 

κατεξοχιν για τουσ δρόμουσ που ορίηουν τθν περιοχι του δικτφου ιπιασ κυκλοφορίασ. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ διατθρείται θ υφιςτάμενθ αςφαλτόςτρωςθ και οι υποβάςεισ τθσ, δεδομζνου ότι 
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βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και θ παρζμβαςθ περιορίηεται ςτθν ανακαταςκευι των πεηοδρομίων 

με ομοιόμορφα και αρμονικά ςυνδυαςμζνα υλικά, ίδιασ τυπολογίασ και αποχρϊςεων με τθν 

υπόλοιπθ περιοχι επζμβαςθσ. 

Σε όςα πεηοδρόμια υπάρχει το επαρκζσ ελεφκερο πλάτοσ προβλζπεται όδευςθ τυφλϊν πλάτουσ 

40εκατοςτά με τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ αποςτάςεων. Τοποκετείται ο απαραίτθτοσ αςτικόσ 

εξοπλιςμόσ όπωσ φωτιςτικά ςϊματα και κάδοι μικροαπορριμάτων από αναςυςταμζνθ μαρμάρινθ 

πλάκα και λευκό γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα.  

Ωσ προσ τθ δαπεδόςτρωςθ προβλζπεται κάναβοσ πλάτουσ 5 μζτρων, ο οποίοσ δίνει ρυκμό ςτθ 

δαπεδόςτρωςθ, τον οποίο αντιλαμβάνεται ο πεηόσ ενϊ περπατά. Θ χάραξθ του κανάβου υλοποιείται 

με φιλζτα λευκοφ ςκυροδζματοσ πλάτουσ 15 εκατοςτϊν. Με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ καλι 

ςυναρμογι των υλικϊν και προςδίδεται ςυνολικά ενδιαφζρον ςτθ ςφνκεςθ των πεηοδρομίων. Το 

υλικό που εγκιβωτίηεται από τα φιλζτα ςκυροδζματοσ είναι ο κυβόλικοσ διαςτάςεων 10x10 εκατοςτά 

και πάχουσ 5-7 εκατοςτϊν, απόχρωςθσ γκρι, τοποκετοφμενοσ ςε λάςπθ. 

Ππου θ υφιςτάμενθ ψθλι φφτευςθ δεν εμποδίηει τθν κίνθςθ και τθν αςφάλεια των πεηϊν 

διατθρείται και προβλζπονται ςχάρεσ φφτευςθσ γι’ αυτιν.  

Τζλοσ, διαμορφϊνονται νζα κράςπεδα και ρείκρα από ςκυρόδεμα. 

Να ςθμειωκεί ότι ςτισ περιπτϊςεισ που τα κράςπεδα ςχθματίηουν ορκι γωνία προβλζπεται θ 

ζνωςι τουσ με κοπι φαλτςογωνιάσ. 

Επίςθσ ςτα ςθμεία που οριοκετείτε θ παρζμβαςθ τοποκετείται φιλζτο ςκυροδζματοσ λευκοφ 

τςιμζντου, πλάτουσ 30 εκατοςτϊν και μικουσ όςου προκφπτει από το φάρδοσ του πεηοδρομίου ϊςτε 

να γίνεται ομαλά και καλαίςκθτα θ μετάβαςθ από τα ςθμεία παρζμβαςθσ ςτθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ. 

Συνοπτικά, κακϊσ αφορά ςε όλο το δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ, αναφζρεται ότι ςε ςχζςθ με τον 

οδοφωτιςμό προτείνονται φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τετράγωνου ςχιματοσ, ενδεικτικοφ 

τφπου Q-DROME, ι ιςοδφναμου, τεχνολογίασ LED. Ππου θ γεωμετρία το επιτρζπει τα φωτιςτικά 

ςϊματα τοποκετοφνται ςε ιςτό. Διαφορετικά προβλζπεται τοποκζτθςθ των ίδιων φωτιςτικϊν 

ςωμάτων ςε βραχίονα, πάνω ςε όψεισ των κτιςμάτων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γίνεται 

παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ 

των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ. 

 Περιβάλλοντασ χϊροσ κλειςτοφ Γυμναςτηρίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι παρζμβαςθσ βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου, πάνω ςε 

ζνα ςθμαντικό άξονα κυκλοφορίασ, τθν Εκνικι οδό Αργοςτολίου Σάμθσ. Στο νότιο κομμάτι τθσ 

περιοχισ ςιμερα υπάρχει αρκετό πράςινο, το οποίο κα διατθρθκεί κατά το δυνατόν. Ζτςι ςτθν 
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περιοχι, κα διαμορφωκεί ζνα πάρκο, ςτο οποίο ανατολικά κα φιλοξενθκοφν χριςεισ όπωσ, μεικτι 

παιδικι χαρά και δφο πλατείεσ, ενϊ ςτο δυτικό κομμάτι τθσ κα διατθρθκεί χϊροσ πραςίνου και πυκνι 

φφτευςθ, τθσ οποία θ ςκιά κα αξιοποιείται από κάποια κακιςτικά. Αυτι θ διάκριςθ εξυπθρετεί δφο 

ςυνκικεσ. Αφενόσ,  ανατολικά αξιοποιείται θ κζα προσ τθ κάλαςςα και αναδεικνφεται το άγαλμα 

Αντϊνθ Τρίτςθ ςτο βορειοανατολικό τμιμα του πάρκου. Αφετζρου, θ διατιρθςθ τθσ πυκνισ 

βλάςτθςθσ ςτο δυτικό κομμάτι λειτουργεί ωσ φυςικόσ φραγμόσ ςτθν όχλθςθ από τθν Εκνικι οδό, θ 

οποία αποτελεί τθν κεντρικι οδικι αρτθρία. 

Πλεσ οι υποπεριοχζσ του πάρκου ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα κεντρικό μονοπάτι, το οποίο 

διαςτρϊνεται με χωμάτινο δάπεδο από κουραςάνι, κα είναι ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ 

Kourasanit, αποχρϊςεωσ ΚΤ1-81Σ. 

Στισ πλατείεσ, ςτο βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμιμα προτείνεται διάςτρωςθ με κυβόλικο 

γρανίτθ διαςτάςεων 10Χ10 και πάχουσ 5 εκατοςτά απόχρωςθσ ροηζ. Και ςτισ δφο πλατείεσ 

τοποκετοφνται ελεφκερα κυβικά ατομικά κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο, αλλά και κακιςτικά 

ςχιματοσ βζλουσ από αναςυςταμζνο μάρμαρο τφπου whitecarrara. 

Οι υποπεριοχζσ διακρίνονται μεταξφ τουσ με φιλζτα χτυπθτοφ ςκυροδζματοσ με λευκό τςιμζντο, 

πλάτουσ 15 εκατοςτϊν.  

Θ μεικτι παιδικι χαρά προορίηεται και για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και για αυτό το λόγο 

επιλζχκθκαν κατάλλθλα όργανα παιδικισ χαράσ και τοποκετικθκαν βάςθ μιασ διάταξθσ που ευνοεί 

και τθ διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ψθλισ φφτευςθσ. Στθν περιοχι που ζγκειται ςτθν περίφραξθ 

τοποκετοφνται κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο κάκιςμα και πλάτθ. 

Τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν για το ςχεδιαςμό τθσ παιδικισ χαρά είναι το χυτό δάπεδο 

αςφαλείασ, το οποίο περιβάλλει το κάκε παιχνίδι, ςτθ ηϊνθ αςφαλείασ του, και οι βοτςαλόπλακεσ 

διαςτάςεων 40Χ40 εκατοςτάςτθν περιοχι ανάπαυςθσ των ςυνοδϊν ακριβϊσ ζξω από τθν παιδικι 

χαρά. Το δάπεδο αςφαλείασ κα ζχει χρϊμα RAL 5012. 

Θ περίφραξθ τθσ παιδικισ χαράσ πραγματοποιείται από χαμθλό ςυμπαγζσ ςτθκαίο, φψουσ 50 

εκατοςτϊν, από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, βαμμζνο με τςιμεντόχρωμα απόχρωςθσ RAL 7047, πάνω ςτο 

οποίο πακτϊνεται γαλβανιηζ πλζγμα ενδεικτικοφ τφπου ASCO, ανάμεςα ςε ςυμπαγείσ ορκοςτάτεσ 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Τα όργανα παιδικισ χαράσ που ζχουν επιλεγεί είναι ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ LAPPSET και 

πρόκειται για τα εξισ: 

 010504 Ατομικι Τραμπάλα Μοτοςυκλζτα 

 010508 Ατομικι Τραμπάλα Καμθλοπάρδαλθ 

 137003Μ Μφλοσ με κακίςματα 

 137031Μ Σφνκετο Πργανο Δραςτθριοτιτων Νθπίων-Ραιδιϊν 
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 137043M Ρεριςτροφικό ταλαντευόμενο όργανο 

 137417M Κοφνια Φωλιά 

 137418M-000216-000218 Τρικζςια κοφνια παιδιϊν-νθπίου 

 175577 Κοφνια με κάκιςμα Καλάκι 

 220034 Ατομικό περιςτροφικό όργανο 

 220466 Μεταλλικόσ διπλόσ πφργοσ αναρρίχθςθσ 

Στθ δυτικι πλευρά του πάρκου πζρα από τθ διατιρθςθ του πραςίνου διαμορφϊνονται περιοχζσ 

κακιςτικϊν καμπφλθσ χάραξθσ από χτυπθτό ςκυρόδεμα που επιτρζπει τθν αποφυγι κοπισ δζντρων. 

Ζτςι. δθμιουργοφνται τρεισ υποπεριοχζσ. Στισ δφο τοποκετοφνται κυβικά ατομικά κακιςτικά από 

αναςυςταμζνο μάρμαρο, ενϊ ςτθν κεντρικι ςχεδιάςτθκε κερκιδωτι διάταξθ, θ οποία μπορεί να 

χρθςιμεφςει ςαν περιοχι κακίςματοσ. Τα πλατϊματα διαςτρϊνονται με βοτςαλόπλακεσδιαςτάςεων 

40Χ40 εκατοςτάενϊ για τθν κερκιδωτι διάταξθ προβλζπεται χτυπθτό ςκυρόδεμα. Τα θμικυκλικά 

παρτζρια που δθμιουργοφνται διαχωρίηονται απότισβοτςαλόπλακεσμε φιλζτα χτυπθτοφ 

ςκυροδζματοσ από λευκό ςκυρόδεμα, πλάτουσ 15 εκατοςτϊν. Για τα παρτζρια αυτά επιλζγεται ψθλι 

και χαμθλι φφτευςθ. 

Στο πάρκο ςιμερα υπάρχει μικρό κτίςμα που αφορά ςτον βιολογικό κακαριςμό, το οποίο και 

διατθρείται.  

Απζναντι από τθ νότια πλατεία, υπάρχει τριγωνικι νθςίδα. Σε αυτιν προβλζπεται διάςτρωςθ με 

κυβόλικο γρανίτθ διαςτάςεων 10Χ10 και πάχουσ 7-5 εκατοςτά απόχρωςθσ γκρι. 

Πςον αφορά το χϊρο γφρω από το κλειςτό γυμναςτιριο που ςιμερα χρθςιμοποιείται για 

ςτάκμευςθ αυτοκινιτων, εκεί προτείνεται αναβάκμιςθ των υλικϊν επιςτρϊςεων και ξεκάκαρθ 

οριοκζτθςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ. Σχεδιάηονται περίπου 115 κζςεισ. Θ είςοδοσ των αυτοκινιτων 

ςτο χϊρο γίνεται από τα ανατολικά, ζτςι ςτο δυτικό κομμάτι του γθπζδου τοποκετοφνται φφτευςθ 

και κφβοι από ςκυρόδεμα για τθν αποφυγι τθσ ακζμιτθσ ειςόδου ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ από τθν 

πλευρά τθσ εκνικισ οδοφ. Ραράλλθλα, δθμιουργοφνται παρτζρια  και νθςίδεσ πραςίνου που ορίηουν 

τθν κίνθςθ αλλά και τθν ςτάςθ των οχθμάτων.   

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι άςφαλτοσ ςτισ ηϊνεσ κίνθςθσ και ςτάκμευςθσ των 

τροχοφόρων θ οποία βάφεται με ειδικι βαφι ςε απόχρωςθ RAL 5021. Στισ ηϊνεσ κίνθςθσ πεηϊν οι 

πλακοςτρϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν με κυβόλικουσ, διαςτάςεων 10Χ10 εκατοςτά και πάχουσ 5-7 

εκατοςτϊν, ςε απόχρωςθ γκρι. Διαμορφϊνονται επίςθσ νζα πρόχυτα κράςπεδα και ρείκρα από 

ςκυρόδεμα. 

Σε όλθ τθν περιοχι ανά τακτά διαςτιματα προτείνονται κάδοι απορριμμάτων από μείγμα 

αναςυςταμζνθσ μαρμάρινθσ πλάκασ και λευκοφ γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα. Επίςθσ, κα 

τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα, άλλου τφπου ςτθ διαμόρφωςθ των πεηϊν και άλλου ςτθν περιοχι 

τθσ ςτάκμευςθσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ και άνετθ κίνθςθ των πεηϊν αλλά και θ 
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ςωςτι λειτουργία του χϊρου ςτάκμευςθσ 

Συγκεκριμζνα, για τισ περιοχζσ του πάρκου, όπου ο χριςτθσ περπατά ι αναπαφεται, προτείνονται 

φωτιςτικά ςϊματα κυκλικισ διατομισ με δφο βραχίονεσ τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ τφπου 

ECORAYS, ι ιςοδφναμου, που ικανοποιοφν, ςε ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ και φψθ ιςτϊν τισ ανάγκεσ 

φωτιςμοφ του πεηοδρομίου κίνθςθσ πεηϊν και των ςθμείων ςτάςθσ ανάπαυςθσ.  

Αντίςτοιχα, για τα ςθμεία ςτάκμευςθσ κακϊσ και περιμετρικά τθσ παιδικισ χαράσ προβλζπονται 

φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ τφπου STYLO, ι ιςοδφναμου. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται 

αναλυτικά θλεκτρικά χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεισ. 

Να ςθμειωκεί ότι ςτισ περιπτϊςεισ που τα κράςπεδα ςχθματίηουν ορκι γωνία προβλζπεται θ 

ζνωςι τουσ με κοπι φαλτςογωνιάσ. 

Επίςθσ ςτα ςθμεία που οριοκετείτε θ παρζμβαςθ τοποκετείται φιλζτο ςκυροδζματοσ λευκοφ 

τςιμζντου, πλάτουσ 30 εκατοςτϊν και μικουσ όςου προκφπτει από το φάρδοσ του πεηοδρομίου ϊςτε 

να γίνεται ομαλά και καλαίςκθτα θ μετάβαςθ από τα ςθμεία παρζμβαςθσ ςτθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ. 

 Πλατεία Λαϊκϊν Κατοικιϊν 

Το τελευταίο ςθμείο παρζμβαςθσ εντόσ τθσ πόλθσ του Αργοςτολίου βρίςκεται κοντά ςτο γενικό 

νοςοκομείο Κεφαλονιάσ και ςυγκεκριμζνα περιβάλλεται από τθν οδό Τςιλιμίδου και τρεισ 

αδιάνοικτουσ πεηοδρόμουσ. Τα γφρω κτίρια είναι κυρίωσ κατοικίεσ, όχι παραδοςιακοφ φφουσ, με 

εξαίρεςθ ζνα κτίςμα ςε κατάςταςθ ερειπίου ςτο όμορο οικόπεδο. Ρρόκειται για ιδιαίτερα επικλινζσ 

οικόπεδο με υψομετρικι διαφορά τθσ τάξεωσ των 6 μζτρων και 50 εκατοςτϊν. Θ φφτευςθ που 

ςυναντάται εντόσ του είναι κατεξοχιν ελαιόδεντρα. 

Λαμβάνοντασ υπόψιν τθν ζντονθ κλίςθ του εδάφουσ προζκυψε ςχεδιαςτικά μία αμφικεατρικι 

διαμόρφωςθ μζροσ τθσ οποίασ λειτουργεί ςαν υπαίκριο κζατρο χωρθτικότθτασ 50 ατόμων με ςκοπό 

τθν παρακολοφκθςθ παραςτάςεων και εκδθλϊςεων. Σε μία προςπάκεια θ παρζμβαςθ να είναι ιπια 

τόςο θ ςκθνι όςο και ο χϊροσ του ακροατθρίου-κεατϊν δεν ζχουν ςχεδιαςτεί με αυςτθρι ςυμμετρία 

και ακολουκοφν περιςςότερο τα υφιςτάμενα πλατϊματα που δθμιουργοφνται από τισ υψομετρικζσ 

καμπφλεσ. Οι κερκίδεσ δεν ζχουν βαςιςτεί ςε μία αυςτθρι παραλλθλία αξόνων αλλά περιςςότερο 

παραλαμβάνουν υπό τεκλαςμζνθ λογικι τισ ςτάκμεσ τουσ εδάφουσ. Συχνά οι κερκίδεσ διακόπτονται 

από λωρίδεσ φφτευςθσ αποκαλφπτοντασ το φυςικό ζδαφοσ ςτο οποίο τοποκετείται θ κατάλλθλθ 

χαμθλι φφτευςθ. Τα ςθμεία που ςυμβαίνει αυτό επιλζγονται βάςθ και τθσ υφιςτάμενθσ φφτευςθσ θ 

οποία κατεξοχιν διατθρείται. Οι κζςεισ των κεατϊν είναι προςβάςιμεσ από δφο κλίμακεσ. Συγχρόνωσ 
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ζχει προβλεφκεί θ χριςθ του χϊρου από ανκρϊπουσ ΑΜΕΑ και ζχει προβλεφκεί τόςο ράμπα 

μετακίνθςθσ με κατάλλθλθ κλίςθ όςο και διαηϊματα για αναπθρικά αμαξίδια. 

Το υλικό που επιλζγεται για τθ δαπεδόςτρωςθ του υπαίκριου κεάτρου είναι το χτυπθτό 

ςκυρόδεμα, ενϊ ςτουσ βαςικοφσ διαδρόμουσ που το περιβάλλουν εγκιβωτίηεται χωμάτινο δάπεδο 

από κουραςάνι. 

Στθ νοθτι περίμετρο του υπαίκριο κεάτρου θ διαμόρφωςθ που επιλζγεται ςυμβαδίηει με τα 

προαναφερκζντα υλικά. Ρροβλζπονται μεγαλφτερα πλατϊματα που διατρζχονται από λωρίδεσ 

χτυπθτοφ ςκυροδζματοσ τα οποία λειτουργοφν ςαν διευρυμζνα κακιςτικά. 

Στθν ανατολικι πλευρά του οικοπζδου, που αποτελεί και το πιο ιπιο τμιμα του οικοπζδου, 

διαμορφϊνεται παιδικι χαρά. Θ είςοδοσ ςε αυτιν πραγματοποιείται επί τθσ οδοφ Τςιμιλίδου. Θ 

παιδικι χαρά προορίηεται και για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και για αυτό το λόγο επιλζχκθκαν 

κατάλλθλα όργανα παιδικισ χαράσ και τοποκετικθκαν βάςθ μιασ διάταξθσ που ευνοεί και τθ 

διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ψθλισ φφτευςθσ. Τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν για το ςχεδιαςμό τθσ 

παιδικισ χαρά είναι το χυτό δάπεδο αςφαλείασ. 

Τα όργανα παιδικισ χαράσ που ζχουν επιλεγεί είναι ενδεικτικοφ τφπου τθσ εταιρείασ LAPPSET, ι 

ιςοδφναμου και πρόκειται για τα εξισ: 

 010504 Ατομικι Τραμπάλα Μοτοςυκλζτα 

 137035M Γζφυρα με πατιματα ιςορροπίασ 

 137303M Δικζςια τραμπάλα νθπίων 

 220050 Μεταλλικι Δικζςια Τραμπάλα 

Θ περίφραξθ τθσ παιδικισ χαράσ πραγματοποιείται από χαμθλό ςυμπαγζσ ςτθκαίο, φψουσ 50 

εκατοςτϊν, από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, βαμμζνο με τςιμεντόχρωμα απόχρωςθσ RAL 7047, πάνω ςτο 

οποίο πακτϊνεται γαλβανιηζ πλζγμα ενδεικτικοφ τφπου ASCO, ανάμεςα ςε ςυμπαγείσ ορκοςτάτεσ 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Εντόσ τθσ περιφραγμζνθσ περιοχισ τοποκετοφνται κακιςτικά από 

αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο κάκιςμα και πλάτθ για τουσ ςυνοδοφσ των 

παιδιϊν κακϊσ και κάποια ελεφκερα κυβικά ατομικά κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο, χωρίσ 

πλάτθ. 

Στθ νότια άκρθ του οικοπζδου θ οποία αποτελεί και το πιο ψθλό ςθμείο του διαμορφϊνεται ζνα 

πλάτωμα-πλατεία με μεταλλικό ςτζγαςτρο ςτθν οροφι του οποίου προβλζπονται αναρριχθτικά φυτά 

που κα προςφζρουν ςκιαςμό ςτα κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο 

κάκιςμα και πλάτθ που τοποκετοφνται κάτω από αυτό. Θ περιοχι αυτι διαςτρϊνεται με κυβόλικο 

γρανίτθ διαςτάςεων 10x10 εκατοςτά και πάχουσ 5-7 εκατοςτϊν, απόχρωςθσ γκρι, τοποκετοφμενοσ ςε 

λάςπθ. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα και οι κάδοι μικροαπορριμμάτων αναςυςταμζνθσ μαρμάρινθσ πλάκασ και 
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λευκοφ γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα, πζρα από τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ που καλφπτουν αποτελοφν 

ζνα ακόμθ ςτοιχείο τθσ διαμόρφωςθσ που ςυμβάλλει ςτο ενιαίο φφοσ τθσ παρζμβαςθσ. 

Πςον αφορά ςτο φωτιςμό προτείνονται δφο είδθ-ποιότθτεσ φωτιςμοφ. Συγκεκριμζνα, 

προτείνονται φωτιςτικά ςϊματα κυκλικισ διατομισ με δφο βραχίονεσ τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ 

τφπου ECORAYS, ι ιςοδφναμου, που ικανοποιοφν ςε ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ και φψθ ιςτϊν τισ 

ανάγκεσ φωτιςμοφ του πεηοδρομίου κίνθςθσ πεηϊν και των ςθμείων ςτάςθσ ανάπαυςθσ-κζαςθσ ςτθ 

ςκθνι του υπαίκριου αμφικεάτρου. Για το ςθμείο τθσ παιδικισ χαράσ προβλζπονται φωτιςτικά 

ςϊματα οδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ τφπου STYLO, ι ιςοδφναμου. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά θλεκτρικά 

χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ. 

Τζλοσ, ζχει προβλεφκεί ηϊνθ πεηοδρομίου θ οποία επιςτρϊνεται με κυβόλικο γρανίτθ διαςτάςεων 

10x10 εκατοςτά και πάχουσ 5-7εκατοςτϊν, απόχρωςθσ γκρι, τοποκετοφμενοσ ςε λάςπθ. Επίςθσ 

διαμορφϊνεται όδευςθ τυφλϊν πλάτουσ 40εκατοςτϊν, όπωσ προβλζπει το ΦΕΚ 2621 τθσ 

31/12/2009. Θ όδευςθ των τυφλϊν διαμορφϊνεται από ειδικζσ τςιμεντόπλακεσ, κακϊσ και οι ράμπεσ 

πεηϊν και ΑΜΚ, όπωσ προβλζπει το παραπάνω ΦΕΚ και πάντα με τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ 

αποςτάςεων. 

 Πλατεία Κεραμείων 

Θ πλατεία Κεραμείων που ανικει ςτθ δθμοτικι ενότθτα Λειβακοφσ, είναι ζκταςθσ ςχεδόν 1 

ςτρζμματοσ, ζχει τριγωνοειδζσ ςχιμα και περιβάλλεται από τθν εκκλθςία του Άγιου Βαςίλειου και το 

καμπαναριό τθσ, το Λυκιαρδοποφλειο Ρνευματικό Κζντρο, Λυκιαρδοποφλειο Γυμναςτιριο και 

κάποιεσ κατοικίεσ, όλα κτίςματα παραδοςιακοφ φφουσ ςε γιινεσ αποχρϊςεισ που ςυνκζτουν ζνα 

ςκθνικό με ταυτότθτα. 

Θ πλατεία ςιμερα φιλοξενεί κάποια εκτενι παρτζρια με φφτευςθ, κυρίωσ χαμθλι, διακζτει 

ςιντριβάνι που υπολειτουργεί ενϊ οι δθμοτικοί οδοί και θ μία επαρχιακι οδόσ που τθν περιβάλλουν 

παρουςιάηουν ςθμαντικι ανιςοςτακμία με αποτζλεςμα θ πλατεία από τθ μία εκτενι πλευρά τθσ να 

είναι προςβάςιμθ μζςω δφο κλιμάκων ενϊ από τθν άλλθ εκτενι πλευρά τθσ προςεγγίηεται από τθ 

ςτάκμθ του δρόμου. Στα ςθμεία υψομετρικισ διαφοράσ ανάμεςα ςε πλατεία και οδόςτρωμα ζχει 

τοποκετθκεί προςτατευτικό κιγκλίδωμα. 

Λαμβάνοντασ υπόψιν τον χαρακτιρα τθσ περιοχισ, διατθρείται το υφιςτάμενο φφοσ επιλζγοντασ 

ταιριαςτά υλικά ωσ προσ τισ δαπεδοςτρϊςεισ όπωσ είναι ο κυβόλικοσ γρανίτθ, ςε αποχρϊςεισ του 

γκρι και του ροηζ, διαςτάςεων 10x10 εκατοςτά και πάχουσ 5-7 εκατοςτά, τοποκετθμζνοσ ςε λάςπθ, οι 

βοτςαλόπλακεσ διαςτάςεων 40x40 εκατοςτϊν και το χτυπθτό ςκυρόδεμα που απαντάται ςε 

ςυναρμογζσ των υλικϊν (διαςτρϊνεται ςκυρόδεμα, ςτθν φυςικι του απόχρωςθ, το οποίο με ειδικι 

επεξεργαςία γίνεται ανάγλυφο ϊςτε να είναι αντιολιςκθτικό).  
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Κακ’ ότι πρόκειται για ςθμείο που περιβάλλεται από κτίρια δθμοςίου ενδιαφζροντοσ θ πλατεία κα 

μποροφςε να προςελκφςει κόςμο όλων των θλικιϊν. Για το λόγο αυτό θ πλατεία ςυνκετικά 

αποτελείται από επιμζρουσ ενότθτεσ που ςθματοδοτοφνται είτε από τθν αλλαγι υλικοφ ςτο δάπεδο 

είτε από τθν πυκνότθτα των κακιςτικϊν και τον όποιο αςτικό εξοπλιςμό. Οι χαράξεισ επίςθσ ζχουν 

γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε θ περιιγθςθ του επιςκζπτθ να μθν είναι γραμμικι. Υπάρχει μία διαρκισ 

εναλλαγι ςκλθροφ δαπζδου και φφτευςθσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διαρκι οπτικι φυγι ςτο 

πράςινο. 

Το υφιςτάμενο ςιντριβάνι που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πλατείασ αντικακίςταται από 

υποδαπζδιουσ πίδακεσ δροςιςμοφ που διακζτουν το δικό τουσ ςφςτθμα φωτιςμοφ. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτθριςτικά του υδάτινου ςτοιχείου και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ 

Θ/Μ εγκαταςτάςεισ του. 

Τα κακιςτικά που τοποκετοφνται είναι είτε ελεφκερα κυβικά ατομικά κακιςτικά από 

αναςυςταμζνο μάρμαρο, χωρίσ πλάτθ ενϊ ζχουν επιλεγεί και κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο 

λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο κάκιςμα και πλάτθ. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα και οι κάδοι μικροαπορριμμάτων αναςυςταμζνθσ μαρμάρινθσ πλάκασ και 

λευκοφ γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα, πζρα από τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ που καλφπτουν αποτελοφν 

ζνα ακόμθ ςτοιχείο τθσ διαμόρφωςθσ που ςυμβάλλει ςτο ενιαίο φφοσ τθσ παρζμβαςθσ. 

Συγκεκριμζνα προτείνονται φωτιςτικά ςϊματα κυκλικισ διατομισ με δφο βραχίονεσ τεχνολογίασ 

LED, ενδεικτικοφ τφπου ECORAYS, ι ιςοδφναμου,  που ικανοποιοφν, ςε ενδεδειγμζνεσ αποςτάςεισ και 

φψθ ιςτϊν τισ ανάγκεσ φωτιςμοφ των ςθμείων ςτάςθσ ανάπαυςθσ ςτθν πλατεία. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά θλεκτρικά 

χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ. 

Για τθν απρόςκοπτθ διζλευςθ και πρόςβαςθ τθσ πλατείασ από ανκρϊπουσ με κινθτικά 

προβλιματα ζχουν προβλεφκεί οι απαραίτθτεσ ράμπεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ςχεδιαςτικζσ 

απαιτιςεισ. 

Τζλοσ, προβλζπεται αντικατάςταςθ του υφιςτάμενου κιγκλιδϊματοσ. 

 Πλατεία Αγίου Νικολάου 

Θ ςυγκεκριμζνθ πλατεία υπάγεται ςτθ δθμοτικι ενότθτα Ελειοφ Ρρόννων, ζχει ςχιμα 

τραπεηοειδζσ, περιβάλλεται από δθμοτικζσ οδοφσ και πάνω τθσ εδράηεται κτίςμα που λειτουργοφςε 

ωσ κοινοτικό γραφείο και μνθμείο. Διακζτει ςτοιχειϊδθ αςτικό εξοπλιςμό και ςτοιχειϊδθ ψθλι 

φφτευςθ. 

Σε αυτό το ςθμείο παρζμβαςθσ για τθ δαπεδόςτρωςθ γφρω από το κτίριο και το μνθμείο 
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επιλζχκθκαν οι βοτςαλόπλακεσ, διαςτάςεων 40x40 εκατοςτϊν. Χυτό βοτςαλωτό τοποκετείται και ςε 

ζνα κυκλικό ςχιμα που χαράςςεται ςτθ νοτιοανατολικι πλευρά τθσ πλατείασ. Το ςχιμα εμπνζεται 

από τθν καμπφλθ του δρόμου και αυτι θ περιοχι τθσ πλατείασ προςφζρεται για ενατζνιςθ του 

ορεινοφ όγκου που εκτείνεται ςτα βορειοδυτικά. Για το λόγο αυτό τοποκετοφνται ελεφκερα ελεφκερα 

κυβικά ατομικά κακιςτικά από αναςυςταμζνο μάρμαρο, κάποια υπό τθ ςκιά τθσ νζα φφτευςθσ που 

προτείνεται και κάποια όχι. Το υπόλοιπο τμιμα τθσ πλατείασ διαςτρϊνεται με κυβόλικο γρανίτθ, 

διαςταςεων 10x10x5-7 εκ.,απόχρωςθσγκρι. Σε αυτι τθν εκτεταμζνθ περιοχι τοποκετοφνται κακιςτικά 

ςχιματοσ βζλουσ από αναςυςταμζνο μάρμαρο τφπου whitecarrara και κακιςτικά από αναςυςταμζνο 

μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με ξφλινο κάκιςμα και πλάτθ. Ζνα υφιςτάμενο δζντρο διατθρείται και γφρω 

από αυτό προβλζπεται παρτζρι-κακιςτικό από ςκυρόδεμα. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα και οι κάδοι μικροαπορριμμάτων αναςυςταμζνθσ μαρμάρινθσ πλάκασ και 

λευκοφ γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα, πζρα από τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ που καλφπτουν αποτελοφν 

ζνα ακόμθ ςτοιχείο αςτικοφ εξοπλιςμοφ που ςυμβάλλει ςτο ενιαίο φφοσ τθσ παρζμβαςθσ. 

Πςον αφορά ςτο φωτιςμό προτείνονται φωτιςτικά ςϊματα κυκλικισ διατομισ με δφο βραχίονεσ 

τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ τφπου ECORAYS, ι ιςοδφναμου, που ικανοποιοφν, ςε ενδεδειγμζνεσ 

αποςτάςεισ και φψθ ιςτϊν τισ ανάγκεσ φωτιςμοφ των ςθμείων ςτάςθσ ανάπαυςθσ ςτθν πλατεία. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/Μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά 

θλεκτρικά χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεισ. 

 Διαμόρφωςη περιβάλλοντοσ χϊρου Κοινοτικοφ Καταςτήματοσ Πόρου 

Ρρόκειται για μία περιοχι παρακαλάςςια που υπάγεται και αυτι ςτθ δθμοτικι ενότθτα Ελειοφ 

Ρρόννων. Συγκεκριμζνα, το ςθμείο παρζμβαςθσ αφορά ςτο οικόπεδο που περιβάλλεται από τθν 

επαρχιακι οδό Αργοςτολίου-Ρόρο και τθν επαρχιακι οδό Βαλεριάνου-Ρόρου. Εκεί εδράηεται το 

Κοινοτικό Κατάςτθμα Ρόρου, ζνα κτίριο το οποίο θ παρζμβαςθ ςτόχο ζχει να αναδείξει μζςω τθσ 

διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντα χϊρου. 

Για τθ διάςτρωςθ του περιβάλλοντα επιλζγεται ο κυβόλικοσ απο γρανίτθ, ςε απόχρωςθ του γκρι 

και διαςτάςεων 10x10x8 εκ., τοποκετθμζνοσ εν ξθρϊ, με τθν ενδιάμεςθ χριςθ φιλζτων 

ςκυροδζματοσ.  

Εκτεταμζνο τμιμα του οικοπζδου αξιοποιείται ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ παρζχοντασ περίπου 50 

κζςεισ.. 

Θ οριοκζτθςθ του οικοπζδου με τον κεντρικό άξονα που ζρχεται ςε επαφι, πζρα από τθν 

υφιςτάμενθ διαχωριςτικι χαμθλι μάντρα ενιςχφεται και με τθν ανάλογθ φφτευςθ. 

Ο υπόλοιποσ χϊροσ ο οποίοσ προβλζπεται να αξιοποιείται για ςυγκεντρϊςεισ εορταςμοφ και 
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πανθγφρια διαςτρϊνεται με χωμάτινο δάπεδο από κουραςάνι. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα και οι κάδοι μικροαπορριμμάτων αναςυςταμζνθσ μαρμάρινθσ πλάκασ και 

λευκοφ γρανίτθ με πελεκθτό τελείωμα, πζρα από τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ που καλφπτουν αποτελοφν 

ζνα ακόμθ ςτοιχείο αςτικοφ εξοπλιςμοφ που ςυμβάλλει ςτο ενιαίο φφοσ τθσ παρζμβαςθσ. 

Επειδι θ περιοχι ςτάκμευςθσ που ζχει ςχεδιαςτεί-προβλεφκεί είναι εκτεταμζνθ προβλζπονται 

φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ LED, ενδεικτικοφ τφπου STYLO, ι ιςοδφναμου. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γίνεται παραπομπι ςτθν Θ/μ μελζτθ όπου περιγράφονται αναλυτικά 

θλεκτρικά χαρακτθριςτικά και ανάλυςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ωσ προσ τισ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεισ. 

 ΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο προτεινόμενοσ αςτικόσ εξοπλιςμόσ είναι ελεγμζνθσ ποιότθτασ και ςυνάδει με τισ απατιςεισ τθσ 

ανάπλαςθσ. Ζχουν επιλεγεί τα παρακάτω ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ: 

 Κακιςτικό ςχιματοσ βζλουσ  καταςκευαςμζνο από αναςυςταμζνο μάρμαρο τφπου white 

carrara του οίκου Bellitalia ι ιςοδφναμο. Το κακιςτικό κα είναι ζνα ομοιογενζσ και 

αδιάςπαςτο ςφνολο, που κα ςχθματίηει τθ μορφι ενόσ βζλουσ, ςυνολικοφ μικουσ 2.666 

χιλιοςτά, ςυνολικοφ πλάτουσ 1.495 χιλιοςτά, φψουσ 400 χιλιοςτϊν. 

 Κακιςτικό καταςκευαςμζνο από μαςίφ αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ γρανίτθ με 

ξφλινο κάκιςμα και πλάτθ του οίκου Bellitalia ι ιςοδφναμο, ςυνολικοφ μικουσ 1800 

χιλιοςτά, ςυνολικοφ πλάτουσ 600 χιλ., ςυνολικοφ φψουσ 812 χιλιοςτά. Το κάκιςμα, 

ορκογωνίου ςχιματοσ, μικουσ 1600 χιλ., πλάτουσ 480 χιλιοςτά, κα είναι επενδεδυμζνο 

με δζκα (10) φυςικζσ ςανίδεσ από ξφλο okume. Θ πλάτθ κα αποτελείται από τζςςερισ (4) 

ςανίδεσ ξφλο okume και τρεισ (3) ατςάλινουσ δοκοφσ ςτο πίςω μζροσ τθσ, οι οποίεσ κα 

ςυνδζονται με το κάκιςμα υπό γωνία 105°. 

 Σχάρα δζνδρου καταςκευαςμζνθ από UTC (ultratence concrete), ζνα μίγμα από 

ςκυρόδεμα εξαιρετικά υψθλισ απόδοςθσ ενιςχυμζνο με ίνεσ από ανοξείδωτο ατςάλι 

(UHPC, ultra-high performan ceconcrete fiber-reinforced), λευκοφ χρωματιςμοφ του οίκου 

Bellitalia ι ιςοδφναμο. Θ ςχάρα κα αποτελείται από δφο τμιματα τα οποία κα 

ςυνενϊνονται δθμιουργϊντασ κυκλικό ςχθματιςμό με οπζσ ςε μοτίβο «ακτίνεσ». Θα ζχει 

εξωτερικι διάμετρο 1.500 χιλιοςτά, εςωτερικι διάμετρο 560 χιλιοςτά, μζγιςτο φψοσ 74 

χιλιοςτά και βάροσ 128 κιλά. 

 Κάδοι μικροαπορριμμάτων από αναςυςταμζνο μάρμαρο λευκοφ χρωματιςμοφ του οίκου 

Bellitalia ι αντίςτοιχου ιςοδφναμου τφπου. Θα είναι κυλινδρικοφ ςχθματιςμοφ, ςυνολικισ 

διαμζτρου 520 χιλιοςτϊν, φψουσ 800 χιλιοςτϊν, και βάρουσ 242 κιλά. Το άνοιγμά τουσ 
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και ο εςωτερικόσ χϊροσ κα ζχουν διάμετρο 307 χιλιοςτά, χωρθτικότθτασ 60 λίτρων. Θα 

φζρουν εςωτερικά εξάρτθμα κυκλικοφ ςχιματοσ  από ατςάλι  για τθ ςτιριξθ τθσ 

ςακοφλασ μικροαπορριμμάτων.  

 

 ΦΤΣΟΣΕΧΝΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ 

Θ ςθμερινι παρουςία πραςίνου ςτισ περιοχζσ μελζτθσ, δεν ζχει ςχζδιο και λογικι και πρζπει να 

αποκτιςει. Θ Φυτοτεχνικι Μελζτθ κα αφορά ςτο ςφνολο των υπό διαμόρφωςθ περιοχϊν και για τθν 

εκπόνθςι τθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι υφιςτάμενεσ φυτεφςεισ και ιδιαίτερα τα μεςαία και μεγάλα 

δζνδρα τα οποία κα πρζπει να διατθρθκοφν. Θ μελζτθ κα φροντίςει ζτςι ϊςτε οι υπόλοιπεσ μελζτεσ 

να λάβουν υπόψθ τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, να τθν προςτατζψουν (όςο είναι δυνατόν) και να τθν 

αξιοποιιςουν ςτθ νζα διαμόρφωςθ.  

Οι επιλογζσ των φυτεφςεων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθ βιοκλιματικι ςυμπεριφορά 

του περιβάλλοντα χϊρου, να δθμιουργοφν ατμόςφαιρα ενδιαφζροντοσ και θρεμίασ όλθ τθ διάρκεια 

του ζτουσ, να ςθματοδοτοφν τισ εποχζσ και να ενιςχφουν το αίςκθμα αςφάλειασ και ευεξίασ που 

επιηθτείται γενικά ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Θ χριςθ ενδθμικϊν φυτϊν, καλά προςαρμοςμζνων ςτο 

περιβάλλον με κατά το δυνατόν μικρότερεσ ανάγκεσ άρδευςθσ και ςυντιρθςθσ είναι επίςθσ 

ςθμαντικι.  

Θα προτακοφν κυρίωσ είδθ, προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαιτζρεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Τα νζα είδθ 

φφτευςθσ κα ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ζργου, κα βελτιϊνουν το μικροκλίμα 

τθσ περιοχισ του ζργου και κα ςυμβάλουν ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςι τθσ. Τα νζα φυτά κα 

ζχουν μικρζσ απαιτιςεισ ςε κρεπτικά ςτοιχεία, νερό και φροντίδα.  

Οι αποςτάςεισ των φυτεφςεων, το φψοσ και το πλάτοσ ανάπτυξθσ των δζντρων και των κάμνων 

που κα προτακοφν κα ζχουν τισ αναγκαίεσ και απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται 

προβλιματα ςτθν κίνθςθ των πεηϊν, των ΑΜΕΑ και των οχθμάτων και να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ 

του μικροκλίματοσ, με τθν κατάλλθλθ ςκίαςθ το καλοκαίρι και τθν ανεμπόδιςτθ θλιοφάνεια το 

χειμϊνα.  

Τζλοσ, κα γίνει μελζτθ των αναγκϊν άρδευςθσ των φυτϊν και κάλυψθ τουσ ςε ςυνεργαςία με τθν 

Θ/Μ μελζτθ.Θ μελζτθ κα πρζπει να πετφχει τον επιςτθμονικά εμπεριςτατωμζνο εμπλουτιςμό του 

πραςίνου και ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΜ μελζτθ, τθν άρδευςι του. Βαςικά κριτιρια για τθν επιλογι 

του είδουσ και τθσ κζςθσ, των νζων προτεινόμενων φυτεφςεων, κα είναι: 

 Θ αντοχι των προτεινόμενων φυτϊν ςτισ ιδιαιτζρεσ τοπικζσ ςυνκικεσ (υδροςταγονίδια, 

επάρκεια κρεπτικϊν, αλατότθτα, καταλλθλότθτα εδάφουσ κλπ)  

 Τα βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά των προτεινομζνων δζντρων. ςτα ςθμεία που ο χϊροσ 

είναι ςκιαςμζνοσ είτε εκεί που είναι εκτεκειμζνοσ ςε ζντονθ θλιακι ακτινοβολία. Θ 
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ςυνολικι πρόταςθ ςτο ςθμείο αυτό κα διαμορφωκεί από τθν Αρχιτεκτονικι, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Φυτοτεχνικι Μελζτθ. 

 Θ διαμόρφωςθ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ φυτοτεχνικισ, που κα προτακεί κα επιτρζπει 

τθν πρόςβαςθ ςε όλουσ, δθλαδι ςε άτομα μειωμζνθσ κινθτικότθτασ και ςε άτομα με 

προβλιματα ςτθν όραςθ. Ο ςχεδιαςμόσ κα ακολουκιςει τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

εγχειριδίου του ΥΡΕΧΩΔΕ, «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ», τισ διατάξεισ του ΝΟΚ, τα ςχετικά 

ΡΔ και όλεσ τισ επεξθγθματικζσ εγκυκλίουσ. 

 H μελζτθ κα εκπονθκεί ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ 

εκπονιςεωσ μελετϊν (ΦΕΚ 1047/29-3-19, Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ΡΔ696/74, ιςχφων 

Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ κλπ.  

 Για τθν φυτοτεχνικι μελζτθ τα υλικά και οι εργαςίεσ, που κα προδιαγράφονται, κα 

ςυμμορφϊνονται με τισ ςχετικζσ ιςχφουςεσ εκνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-10) και 

τα ςχετικά περιγραφικά άρκρα τιμολογίου.  

 

 Τζλοσ, ςφμφωνα με το 01.Δ. ΑΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - Τεχνικό Δελτίο Ζργου (Τ.Δ.Ε.) - ΦΥΤΑ τα 

προτεινόμενα δζντρα κα είναι των κατθγοριϊν Δ3, Δ4 και Δ8. 

Ικαγενι και καλά προςαρμοςμζνα δζντρα κλπ που προτείνεται να περιλαμβάνονται ςτο ζργο είναι τα 

κάτωκι: 

- Quercusilex (αριά) 

- Ceratoniasiliqua (χαρουπιά) 

- Cercissiliquastrum (κουτςουπιά) 

- Prunuscerassifera "Pissardi" (προφνοσ) 

- Quercuscoccifera (πουρνάρι) 

- Arbutusunedo (κουμαριά) 

- Myrtuscommunis (μυρτιά),  

- Olea europaea subsp. Oleaster (αγριελιά),  

- Pistacialentiscus (ςχίνοσ) 

- Ericaarborea (ρείκι δενδρϊδεσ)  

- Cistusspp. (λαδανιά) 

- Spartiumjunceum (ςπάρτο) 

- Rosmarinusofficinalis (δεντρολίβανο) 

- Albiziajulibrissin (ακακία Κων/πόλεωσ)  

- Morus platanifolia fruitless (μουριάάκαρπθ)  

- Schinusmolle (ψευδοπιπεριά)  

- Bougainvilleaspp (βουκαμβίλια) 

 

Θ αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου, τθσ αρχιτεκτονικισ λφςθσ και των εργαςιϊν περιγράφονται 
ςτθν επιςυναπτόμενθ τεχνικι περιγραφι.  
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2. ΧΡΟΝΟΛΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςε χρονικό διάςτθμα 731 θμερϊν (δφο ετϊν) από τθν θμερομθνία 

ανάκεςισ τουσ. 
 

3. ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Αϋ/ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 

4782/2021(ΦΕΚ 36/Αϋ/09-03-2021). 

 

Στο παρόν ζργο, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) απόφαςθ 

του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με 

κζμα: «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα» που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2221/Βϋ/30.7.2012, 

ζχουν πλιρθ και υποχρεωτικι εφαρμογι οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) όπωσ αυτζσ 

ιςχφουν κάκε φορά. Για οποιοδιποτε υλικό, τρόπο εκτζλεςθσ εργαςιϊν, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ 

/ μεκόδουσ / δοκιμζσ, δειγματολθψίεσ κλπ) που προβλζπονται ςτο ζργο και δεν καλφπτονται από τισ 

Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα 

τθσ ΕΣΥ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα»  (ΕΤ) που ζχουν 

εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Θλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ 

(HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 

αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 

εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 

καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων 

για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ 

εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ 

για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 
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γ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ 

Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 

Organization), οι Γερμανικοί Κανονιςμοί (DIN) και οι Αμερικανικζσ Ρροδιαγραφζσ (A.S.T.M και 

A.A.S.H.O). 

Ππου δεν αναφζρονται Ελλθνικά Εκνικά Ρρότυπα, τα υλικά και θ εργαςία κα είναι ςφμφωνα με 

αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντα και ο Εργολάβοσ κατά τθν υποβολι 

των δειγμάτων των υλικϊν κα ςυνυποβάλλει και το κείμενο του ςχετικοφ προτφπου μεταφραςμζνο 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 

4. ΔΑΠΑΝΘ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτισ  4.996.603,83 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και το ζργο 

κα χρθματοδοτθκεί από επιχοριγθςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία 

με το Ρρόγραμμα Επενδφςεων του Ταμείου Ανάκαμψθσ. 

 

 

Αργοςτόλι 05/07/2022 
   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
  Θ ΑΝ/ΤΙΑ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
   
   
   
   

ΓΕΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΡΡΑΤΟΣ  ΕΥΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙΔΟΥ - ΡΑΡΑΔΘΜΑ 
ΤΟΡΟΓΑΦΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΑΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Δικαιοφχου 

Διμαρχοσ Αργοςτολίου 

 

 

 

 

Θεόφιλοσ Μιχαλάτοσ 
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