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A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
A.1.1. Στοιχεία του Έργου 
 
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι  ο ∆ήµος   Αμοργού. 

∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία:  Η  Τεχνική Υπηρεσία του  ∆ήµου Αμοργού. 

Προϊστάµενη Αρχή: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Αμοργού. 

 

 

A.1.2. Στοιχεία Μελέτης 
 

Σύμβουλος Σύνταξης  Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρµογής:  

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΪΔΗΣ                    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 

                                                        MSc  AA DRL  London 
 
 

 

A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 

A.2.1. Γενικά 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στο είδος και την ποιότητα των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, καθώς και στον ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης των πάσης φύσεως 
εργασιών που θα απαιτηθούν για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο 
της παρούσας Σύμβασης. 
Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο Τιμολόγιο Μελέτης της παρούσας 
Σύμβασης και περιλαμβάνουν: 
‐ Οικοδομικές εργασίες 
Όλες οι εργασίες των διαμορφώσεων και ο εξοπλισμός των χώρων με τις 
προβλεπόμενες από τη μελέτη εγκαταστάσεις. 
Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου οι οποίες περιλαμβάνουν 
σκυροδετήσεις, επιστρώσεις δαπέδων κλπ. 
Οι περιγραφόμενες εργασίες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, όπως αυτές προκύπτουν από τα σχέδια 
της μελέτης, κρίνονται ως οι απολύτως απαραίτητες για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών της 
Σύμβασης που προβλέπονται από πιστή και δεσμευτική για τον ανάδοχο, εφαρμογή των παρεχομένων 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στοιχείων, όπως τα γενικά σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης κλπ, 
σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου. 
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή προϋποθέτουν την 

εφαρμογή των οριζόμενων στις ΕΤΕΠ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συμβάσεως 
και συμπληρώνουν την Τεχνική Περιγραφή 

 

 



5 
ΜΕΛΕΤΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΙΔΗΣ αρχιτέκτων 

                                                                                                                                                                        www.roidis.com 

Α.2.2  Ανάλυση – Σύνθεση σχεδιαστικής πρότασης  

Α . 2 . 2 . 1   Γ ε ν ι κ ά  

                                 
Η μελέτη αφορά την ανάπλαση της παραλιακής πλατείας από την είσοδο της πόλης στην περιοχή της 
προβλήτας των φέρρυ μπόατς (αρχή παραλιακής ζώνης- Εικόνα 2) μέχρι την έξοδο (αρχή αμμώδους 
παραλίας - Εικόνα 1).  

 

 

Εικόνα 1. Άποψη της εξόδου της παραλιακής πλατείας (αρχή αμμώδους παραλίας)  

 

Εικόνα 2.  Άποψη της εισόδου της παραλιακής πλατείας (αρχή παραλίας-περιοχή προβλήτας) 
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Α.2.2.2.  Ανάλυση 
 

Σκοπός της μελέτης είναι: 

 η ανάδειξη και η περιβαλλοντική αποφόρτιση της παραλιακής πλατείας της Αιγιάλης, με έργα τα 
οποία θα βοηθήσουν στην εύκολη διακίνηση των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής,  

 η απομάκρυνση των σταθμευμένων αυτοκινήτων και των οχλουσών χρήσεων από την περιοχή του 
κεντρικότερου σημείου του χωριού, και τη δημιουργία μόνο δρόμου διέλευσης 

  η εύκολη προσέγγιση του κόσμου στην θάλασσα (περιοχή αμμώδους παραλίας) για το καθημερινό 
μπάνιο των θερινών μηνών,  

 η διευκόλυνση της «βόλτας» το απόγευμα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.  

Η παραλιακή πλατεία πρέπει να γίνει πόλος έλξης πολιτιστικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων των κατοίκων της πόλης και των τουριστών, με τη δημιουργία ένα δυναμικού 
συστήματος που θα χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα και ενιαία μορφολογική και αισθητική 
εμφάνιση. 

Α.2.2.3.  Σχεδιαστική Αντιμετώπιση 
 

Η σχεδιαστική αντιμετώπιση βασίστηκε στον συνδυασμό 
α) της θέσης του χώρου σε σχέση με τις κύριες εισόδους του χωριού.  
β) της ύπαρξης του αστικού ιστού  σε επαφή με την παραλιακή πλατεία 
γ) της θέσης του προς διαμόρφωση χώρου σε σχέση με τη θαλάσσια συγκοινωνία (φέρρυ μπόατς) (εικόνα 
7). 
δ) της δυναμικής του χώρου τους καλοκαιρινούς μήνες δεδομένου ότι η Αιγιάλη είναι σημαντικός πόλος 
έλξης τουριστών  
ε) της ύπαρξης της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής στον οικισμό 
στ) της ύπαρξης παραλιακών μαγαζιών (κυρίως στην πάνω, αλλά και στην κάτω πλατεία) που 
εξυπηρετούν ως καφενεία ή ως χώροι εστίασης.  
ζ) της ύπαρξης παραλίας (αμμουδιά) για χρήση των λουομένων, στο ένα άκρο της παραλίας (εικόνα 1) και 
της προβλήτας των φέρρυ μπόατς στο απέναντι άκρο (εικόνα 2).  
η) της παρουσίας του χειμάρρου στη μέση της προς διαμόρφωση περιοχής (εικόνα 3). 
θ)την ύπαρξη δύο επιπέδων στην πλατεία 1) του επάνω επιπέδου που παίζει ρόλο «μπαλκονιού» της 
πόλης 2) του κάτω επιπέδου που είναι και η κυρίως πλατεία της οποίας η ανάπλαση προτείνεται με την 
παρούσα μελέτη. 
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  Εικόνα 3.  Η «μπούκα» εξόδου του χειμάρρου στην περιοχή της πλατείας 

 

   

Εικόνα 4.  Η «μπούκα» εξόδου του χειμάρρου στην περιοχή της κάτω πλατείας βρίσκεται ακριβώς δίπλα 

στη σκάλα ανόδου από την κάτω στην πάνω πλατεία. Ο τοίχος χαρακτηρίζει τη σημερινή υψομετρική 

διαφορά μεταξύ πάνω και κάτω πλατείας. 
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Εικόνα 5.  Η «γλίστρα» πλησίον της αμμώδους παραλίας. 

 

 

 

Εικόνα 6. Άποψη της πάνω πλατείας στο σημείο της ράμπας επικοινωνίας της με την κάτω πλατεία. 
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Εικόνα 7. Η προβλήτα 

προσέγγισης των φέρρυ 

μπόουτς της γραμμής. Στο 

βάθος φαίνεται όλος ο 

προς διαμόρφωση χώρος. 

 

 
 
 
 
Α.2.3. Σύνθεση 
 
Α.2.3.1. Γενικά.  
 
2.2.4.1.1 H διάρθρωση 
των χώρων της 

παραλιακής ζώνης έγινε μέσα από την αναγνώριση βασικών συστημάτων διαμόρφωσης που είχαν σαν 
γνώμονα τα προαναφερθέντα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της.  
 2.2.4.1.2 Η βασική προσπάθεια της μελέτης είναι η σχεδιαστική ενοποίηση όλων των λειτουργικών 
ενοτήτων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, αλλά και η δημιουργία μιάς ξεχωριστής ταυτότητας 
αναγνώρισης στην περιοχή αυτή. Η ταυτότητα αναγνώρισης έχει να κάνει κυρίως με αισθητικές 
παρεμβάσεις στον υπό μελέτη χώρο, οι οποίες να μην απομακρύνονται από τον αιγαιοπελαγίτικο 
αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. 

2.2.4.1.3 Πρωταρχική ενέργεια για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η απομάκρυνση των αυτοκινήτων 
από το μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής ζώνης, όπου σήμερα είναι αποκλειστικά και μόνο χώρος 
στάθμευσης οχημάτων, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των πεζών όλο το 24ωρο.  

Η ιδέα της πεζοδρόμησης έχει τα παρακάτω κυρίαρχα πλεονεκτήματα : 
α.   ελεύθερη διακίνηση των πεζών σε όλο το μήκος της παραλιακής πλατείας χωρίς την παραμικρή 
όχληση οχημάτων. Μετατροπή της παραλιακής ζώνης σε ένα πολυσυλλεκτικό κέντρο αναψυχής υψηλών 
προδιαγραφών που λειτουργεί το ίδιο εύρυθμα τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και τη νύκτα. 
β. Κίνηση αυτοκινήτων μόνο στο νέο δρόμο πλάτους 3,5 μέτρων ανά κατεύθυνση  με διαχωριστική νησίδα 
1 μέτρου. Στάθμευση κατά μήκος του δρόμου αυτού απαγορεύεται. 
γ. Δημιουργία συγκεκριμένων σημείων ως στάσεις λεωφορείων με στέγαστρα και καθιστικά.  

 
Α.2.3.2.   Παράμετροι που συμβάλλουν στο σχεδιασμό 

 
Στο σχεδιασμό της παραλιακής ζώνης  συμβάλλουν οι εξής σημαντικές παράμετροι : 

2.2.4.2.1. Οι τύποι και τα υλικά πλακοστρώσεων που χρησιμοποιούνται, τα οποία οριοθετούν 
χώρους και ενοποιούν αισθητικά το σύνολο του έργου. 

2.2.4.2.2. Οι μικροπλατείες που δημιουργούνται μέσα στην ίδια την πλατεία και κυρίως η έξοδος 
του χειμάρρου στο μέσον περίπου της πλατείας.  

      2.2.4.2.3. Οι νέες προτεινόμενες πέργκολες, που εναλλακτικά μπορεί να λειτουργούν ως προς 
ενοικίαση χώροι εστίασης ή προς ελεύθερη χρήση πέργκολες.   

    2.2.4.2.4. Τα νέα δένδρα, που πρέπει  αν αντέχουν στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και να 
συμβάλλουν στην νέα αισθητική προσέγγιση. 
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        2.2.4.2.5. Οι διάφορες φυτεύσεις θάμνων και εποχιακών φυτών, που αποτελούν το δεύτερο 
επίπεδο φύτευσης, μετά τα δένδρα.   

 
               Α.2.3.3.  Οργάνωση και περιγραφή της νέας πλατείας. 

Mε βάση τις παραπάνω γενικές αρχές σύνθεσης, οργανώθηκαν οι χώροι που απαρτίζουν το 
σύνολο της παραλιακής ζώνης. Οι χώροι αυτοί αποτελούν λειτουργικά ανεξάρτητες μεταξύ τους αλλά 
αισθητικά απόλυτα ενοποιημένες χρηστικές ενότητες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 

Πεζοδρομείται όλος ο χώρος, εκτός του άξονα του δρόμου. Ο χώρος μεταξύ του δρόμου και της 
πάνω πλατείας μπαζώνεται κατά από 45cm έως 60cm ανάλογα με την περιοχή . Η ανύψωση αυτή σε 
σχέση με το υπάρχον υψόμετρο εξυπηρετεί στην απορροή των νερών του χειμάρρου κάτω από το 
επίπεδο της πλατείας, αλλά και την επιφανειακή απορροή των ομβρίων. Τα νερά του χειμάρρου 
διοχετεύονται υπογείως σε ημίκλειστο αγωγό (τύπου πλακοσκεπούς οχετού) που είναι σε επαφή με το 
χείμαρρο, έχει ενεργό άνοιγμα (πλάτος) 4,5 m, όσο δηλαδή είναι το άνοιγμα της μπούκας εξόδου του 
χειμάρου, και ύψος περίπου 0,76 cm και κλίση περίπου 1% με κατεύθυνση τη θάλασσα. Το επάνω τμήμα 
του οχετού αυτού είναι ανοικτό και φέρει σχάρα. Αυτό εξυπηρετεί την απομάκρυνση των επιφανειακών 
ομβρίων της πλατείας, αλλά και την εκτόνωση του χειμάρρου  σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης 
(όταν ο οχετός δεν επαρκεί  να παραλάβει όλα τα νερά του χειμάρρου). Στον πυθμένα του αγωγού και 
στην είσοδο της «μπούκας» του χειμάρρου από το βουνό, κατασκευάζεται αμμοπαγίδα για συγκράτηση 
των φερτών υλικών. Επίσης, στην είσοδο αυτή του χειμάρρου και από την πλευρά του βουνού 
τοποθετείται σιδερένια κατασκευή με κατακόρυφα στοιχεία για συγκράτηση όλων των αντικειμένων 
(ξύλα, πέτρες, κ.λ.π.)  που πιθανώς να μεταφέρονται μέσω του χειμάρρου και είναι δυνατόν να φράξουν 
τον αγωγό. Στην έξοδο του χειμάρρου προς την πλατεία τοποθετείται επίσης σιδερένια κατασκευή με 
κάθετα στοιχεία, η οποία φέρει επιπλέον και πόρτα ώστε αφενός μεν να προστατεύονται οι πεζοί από των 
πτώση και αφετέρου να υπάρχει πρόσβαση για συντήρηση του χώρου, μεταξύ εισόδου και εξόδου του 
χειμάρρου, κάτωθεν της πάνω πλατείας. Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να ξαναπλημυρρίζει η πλατεία.  

Σε συνήθη καιρικά φαινόμενα (ύψος νερού χειμάρρου έως 60 cm περίπου) τα νερά θα οδεύουν, μέσω 
του οχετού κατευθείαν στη θάλασσα. 
Η πλατεία στρώνεται με ακανόνιστες χονδρόπλακες μαρμάρου ή σχιστόλιθου (Πηλίου ή 
Καρύστου).Έκαστη σχιστόπλακα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 55Χ35 εκατ. και πάχος μεγαλύτερο των 4 
εκατ. 
 

          Α.2.3.4.   Ο δρόμος διέλευσης οχημάτων 
Ο δρόμος των αυτοκινήτων έχει πλάτος 7,20 m και επαρκεί για την κίνηση ενός μόνον αυτοκινήτου 

ανά κατεύθυνση. Με το νέο σχεδιασμό ο δρόμος γίνεται συνεπίπεδος τόσο με την υπόλοιπη πλατεία όσο 
και με τον παραλιακό πεζόδρομο, ώστε οι πεζοί να περπατούν σε ένα ενιαίο επίπεδο. Ο δρόμος 
στρώνεται με τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 10 Χ 20 Χ 06 cm χρώματος γκρι με την μεγάλη διάσταση 
των κυβολίθων να διαστρώνεται κάθετα ως προς τον άξονα του δρόμου. Ο δρόμος «τελειώνει» σε δύο 
κυκλικές πλατείες, που αποτελούν και το όριο της περιοχής μελέτης, οι οποίες στρώνονται με 
γρανιτοκυβόλιθους αρχίζοντας στον μεγάλο εξωτερικό κύκλο με γρανιτοκυβόλιθους διαστάσεων 10Χ20Χ6 
και καταλήγοντας στον εσωτερικό μικρό κύκλο με γρανιτοκυβόλιθους διαστάσεων 10Χ10Χ6. Τα σχέδια 
της μελέτης ερμηνεύουν επακριβώς που αλλάζουν οι γρανιτοκυβόλιθοι από 10Χ20Χ6 σε 10Χ10Χ6. Ο 
διαχωρισμός μεταξύ των δύο ποιοτήτων κυβόλιθων γίνεται με κυκλική σκυροδέτηση 20/25 πλάτους 20 
εκατ., σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

         Α.2.3.5.   Ο παραθαλάσσιος πεζόδρομος 
            Ο πεζόδρομος κατά μήκος της θάλασσας στρώνεται όπως και η πλατεία με ακανόνιστες 
χονδρόπλακες μαρμάρου ή σχιστόλιθου (Πηλίου ή Καρύστου). Έκαστη σχιστόπλακα θα έχει ελάχιστες 
διαστάσεις 55Χ35 εκατ. και πάχος μεγαλύτερο των 4 εκατ. 
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Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Β.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ‐ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Β.1.1 Αντικείμενο 
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η περιγραφή των εργασιών αποξήλωσης και 
εκσκαφών στο έργο. Όλες οι αποξηλώσεις – καθαιρέσεις που προβλέπονται θα γίνουν με 
χειρονακτικά μέσα και ήπια μηχανικά μέσα και σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά. 
 
Β.1.2 Αποξηλώσεις ‐ Καθαιρέσεις 
Μετά τις εργασίες χάραξης των διαμορφώσεων θα καθαιρεθούν και αποξηλωθούν όλες οι εντός του 
περιγράμματος, τυχόν υπάρχουσες κατασκευές. Αναλυτικά θα γίνει: 

 Απομάκρυνση αντικειμένων και καθαίρεση μικροκατασκευών που δεν περιλαμβάνονται στην 
μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, όπως κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα, παλαιές 
δαπεδοστρώσεις κλπ. 

  Κανένα υπάρχον δένδρο δεν κόβεται. 
 
Β.1.3 Εκσκαφές‐ Επιχώσεις 
*  Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφών, και επιχώσεων ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς προς αποφυγή καταπτώσεων, πρόληψη κινδύνων ή ζημιών σε 
γειτονικές ιδιοκτησίες ή δρόμους, έχει δε την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση 
για αποκατάσταση οιασδήποτε βλάβης που ήθελε επισυμβεί κατά προσώπων ή 
πραγμάτων. 
*   Η διενέργεια των εκσκαφών για κατασκευή των θεμελιώσεων θα γίνει στις 
απολύτως επιβαλλόμενες διαστάσεις και βάθη, με χρήση μηχανικών μέσων. 
Τα προϊόντα των εκσκαφών, εκτός των απαιτούμενων για μελλοντικές επιχώσεις, 
θα μεταφέρονται προς απόρριψη στους πλησιέστερους εγκεκριμένους χώρους 
μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές. Ο τρόπος πληρωμής των εργασιών εκσκαφής γίνεται 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
*Για τις απαραίτητες επιχώσεις  που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός ενιαίου επιπέδου πλατείας από 
τη ρίζα του τοιχείου που χωρίζει την άνω με την κάτω πλατεία μέχρι τη θάλασσα, θα χρησιμοποιηθούν τα 
προϊόντα εκσκαφής δημιουργίας του χειμάρρου και στη συνέχεια θα διαστρωθεί μίγμα θραυστού 
λατομείου και άμμου το οποίο και θα πατηθεί καλά, σύμφωνα με τα σχέδια και το τιμολόγιο της μελέτης, 
ώστε να αποτελέσει την υπόβαση για το στρώσιμο του γκρο μπετόν . 
 
Β.1.4 Διευθέτηση καλυμμάτων φρεατίων 
Η πιθανή τυχαία θέση των φρεατίων και η ασύμβατη σχέση τους με την κανονικότητα της διάστρωσης 
των δαπεδοστρώσεων διευθετείται με μικρομετακινήσεις των καλυμμάτων τόσο καθ΄ ύψος όσο και κατά 
πλάτος και κατά μήκος και με την τοποθέτηση περιθωρίου από πλάκες γρανίτη ή μαρμάρου πάχους τριών 
εκατοστών προσαρμοσμένες στην ορθοκανονικότητα των κυβολίθων ή το μοτίβο των δαπεδοστρώσεων. 
 
Β.1.5 Μεταφορά φρεατίων 
Στις περιπτώσεις φρεατίων όπου δεν αρκεί η διευθέτηση των καλυμμάτων τους, προβλέπεται η 
καθαίρεση και επανακατασκευή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ανάδοχος σε συνεργασία και με την 
έγκριση των οργανισμών κοινής ωφελείας , θα προχωρά στην αποτύπωση και σύνταξη σχεδίου 
μεταφοράς των φρεατίων και τελικά, μετά τις εγκρίσεις από την επίβλεψη και τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς, στην υλοποίηση της πρότασης. Τα καλύμματα των φρεατίων που καθαιρούνται, 
θα χρησιμοποιηθούν στα νέα φρεάτια. 
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Β.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Β.2.1 Γενικά 
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή των κάθε είδους κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα όπως θεμελιώσεις, τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, υποβάσεις 
άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, κονιοδέματα για δημιουργία στρώσεων κλπ. 
Β.2.2 Γενικοί όροι κατασκευής 
Όσον αφορά την ποιότητα των προς χρήση υλικών ισχύουν συμπληρωματικά των 
αναφερομένων και όλα όσα αναφέρονται σε προηγούμενα και επόμενα κεφάλαια της παρούσας τεχνικής 
περιγραφής, στις τεχνικές προδιαγραφές υλικών ιδιαίτερα στο κεφάλαιο των σκυροδεμάτων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την σκυροδέτηση όλων των στοιχείων να εφαρμόσει 
ακριβώς τα δεικνυόμενα στα σχέδια της μελέτης υψόμετρα και διαστάσεις. Τυχόν 
τροποποίηση τους θα γίνεται μόνο μετά την έγκριση της υπηρεσίας. 
Β.2.3 Θεμελιώσεις κατασκευών 
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, προβλέπονται στρώσεις από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, υπόγεια τοιχώματα από οπλισμένο κλπ. Οι κατασκευές αυτές θα 
κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης και με τρόπο 
σύμφωνο με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα τεχνική 
περιγραφή. Στις κατασκευές αυτές χρησιμοποιείται χάλυβας κατηγορίας S500 ή S500s. 
Β.2.4. Γκρο μπετόν 
Το ελαφρά οπλισμένο, με πλέγμα 80κγρ/μ3, σκυρόδεμα της πλατείας έχει επίσης τα ως άνω 
χαρακτηριστικά . Υποχρεωτικά ανά 4μετρα , όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, θα αφήνεται αρμός 
διαστολής  min 12 mm ο οποίος στη συνέχεια θα γεμίζεται με ειδική μαστίχη σφράγισης αρμών όπως 
περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Ο αρμός αυτός θα υπάρχει και στο σκυρόδεμα βάσης του 
δρόμου, τα οποίο θα οπλίζεται με οπλισμό S500, θα έχει πάχος 16 εκατ. και ο αρμός θα έχει πλάτος min 
24mm. 
Β.2.5 Ξυλότυποι ‐ Μεταλλότυποι 
Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων που δεν καλύπτονται , εσωτερικά και εξωτερικά θα 
παραμείνουν ανεπίχριστες λείες και αδρές. Για τον λόγο αυτό οι ξυλότυποι των ανωτέρω 
επιφανειών είτε θα γίνουν με πλάνισμα των χρησιμοποιούμενων σανίδων είτε με χρήση 
ειδικών τεμαχίων (φύλλα Betoform , κόντρα πλακέ). Σε περιπτώσεις που απαιτείται η επιφάνεια του 
σκυροδέματος να είναι «άγρια» (aggregate), τότε η επιφάνεια του σκυροδέματος τρίβεται με βελόνι ή με 
ειδικές συρματόβουρτσες πριν στεγνώσει το μπετόν, ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. 

  Προ της σκυροδέτησης στις επιφάνειες των ξυλοτύπων θα γίνει επάλειψη με 
ειδικό λάδι για «εμφανή σκυροδέματα» και η αποκόλληση των ξυλοτύπων θα 
γίνεται μετά την πάροδο δύο (2) ημερών. 

  Η δόνηση του σκυροδέματος θα γίνεται προσεκτικά και επιμελημένα (με χαμηλές 
στροφές του χρησιμοποιούμενου δονητή) , κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, 
ώστε να μήν εγκλωβίζονται φυσαλίδες στη μάζα του σκυροδέματος με αποτέλεσμα 
την κακοτεχνία των όψεων. 
Κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος 

 Όλοι οι ξυλότυποι των τοίχων και των τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνουν με φύλλα 
betoform. 

  Οι επιφάνειες των φύλλων betoform θα προσαρμόζονται, δια κοπής, στις 
διαστάσεις του σκυροδετούμενου στοιχείου ( υποστύλωμα – τοιχείο κ.α.) που θα 
παραμείνει ανεπίχριστο. 
Φαλτσογωνιές & Σκωτίες 

 Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη, τότε φαλτσογωνιές διαστάσεων 2.5Χ2.5CM , της επιλογής της 
Υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα δεικνυόμενα στα σχέδια της μελέτης. 

  Στις οριζόντιες ακμές των τοίχων ( τελειώματα ) που παραμένουν ελεύθερες και 
ορατές στο εσωτερικό και εξωτερικό των κατασκευών. 
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Β.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Β.3.1 Γενικά- Αντικείμενο 
Το παρόν άρθρο φορά στις επιστρώσεις δαπέδων. 
Β.3.2. Εφαρμογή 
Οι επιστρώσεις δαπέδων αφορούν όλη την περιοχή μελέτης με διαφορετικά υλικά και τρόπο κατασκευής 
ανά περιοχή, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 
Β.3.3 Γενικοί όροι κατασκευής 
3.3.1. Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και στον τρόπο 
της κατασκευής των επιστρώσεων ισχύουν συμπληρωματικά της παρούσης οι όροι των 
ΕΤΕΠ που συνοδεύουν τα συμβατικά τεύχη και το τιμολόγιο της μελέτης. 
3.3.2. Δάπεδα γενικά που δεν έχουν κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη ρύση των 
νερών προς την σχάρα του κεντρικού καναλιού απομάκρυνσης ομβρίων ή τις εσχάρες φρεατίων, ή προς 
τη θάλασσα, κλπ είναι απαράδεκτα, καθαιρούνται χωρίς πρόσθετη αμοιβή και επανακατασκευάζονται. 
Β.3.4 Επίστρωση δαπέδου πλατείας με πλάκες από σχιστολιθική πέτρα ή μάρμαρο 
α. Ακανόνιστες πλάκες από μάρμαρο ή σχιστόπλακες Πηλίου ή Καρύστου πάχους μεγαλύτερου των 4 
cm και πλάτους τουλάχιστον 25 cm και μήκους τουλάχιστον 60cm χρησιμοποιούνται ως γενική επίστρωση  
και διαστρώνονται σε όλη την κεντρική πλατεία, σύμφωνα με τα σχέδια χάραξης της μελέτης, εκτός του 
κυκλικού βοτσαλωτού, του καναλιού του χειμάρρου, και του δρόμου που θα στρωθεί με κυβόλιθο. 
Οι επιφάνειες των πλακών αν είναι μαρμάρινες πρέπει να είναι επεξεργασμένες με τη μέθοδο του 
«φλογισμένου» ή  της αμμοβολής ή του χτυπήματος, προς δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας. 
Οι ακανόνιστες πλάκες διαστρώνονται με, πάχους περίπου τριών εκατοστών, τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 
350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με αρμούς περίπου 1 cm, πάνω σε βάση από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα (Gross beton) πάχους 12cm.  
Η υπόβαση κατασκευάζεται από καλά πατημένο 3Α ή θραυστού λατομείου αναμεμειγμένου με άμμο, το 
πάχος του οποίου φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, διαστρώνεται επί του  υπάρχοντος δαπέδου της 
πλατείας έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι ζητούμενες από την μελέτη τελικές κλίσεις εδάφους. Και επ’ 
αυτού τοποθετείται η προαναφερθείσα βάση σκυροδέματος. Στη βάση πρέπει να προβλεφθούν και να 
κατασκευαστούν και οι αρμοί διαστολής σε κάνναβο 4Χ4 m, όπως έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω και 
όπως φαίνονται στα σχέδια της μελέτης.   
Η πλήρωση των κενών μεταξύ των πλακών γίνεται με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και 
αρμολόγημα με μαύρο τσιμέντο για τις τοπικές πέτρες και με λευκό τσιμέντο όσον αφορά τις πλάκες 
μαρμάρου. 
β. Δενδροδόχοι. Οι δενδροδόχοι και τις περιοχές φύτευσης οριοθετούνται με φιλέτα μαρμάρου πάχους 
3-5cm (ότι προδιαγράφεται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης) και πλάτους 10cm . Η χωμάτινη 
επιφάνεια των δενδροδόχων φυτεύεται με χαμηλούς θάμνους  που αντέχουν στα υδροσταγονίδια της 
θάλασσας. 
 γ. Αρμοί διαστολής. Στο ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα της υπόβασης αφήνονται αρμοί διαστολής 12mm 
σε κάνναβο 3Χ3m ή 4Χ4m και σε όλο το ύψος της υπόβασης οι οποίοι γεμίζονται με ειδική μαστίχη, όπως 
περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης.  
  

Β.3.5 Επίστρωση κυβόλιθων από γρανίτη 
Με κυβόλιθους από γρανίτη διαστάσεων αρχικά (εξωτερικοί κύκλοι) 10Χ20Χ6 cm και κατόπιν 10Χ10Χ6 cm 
(εσωτερικοί κύκλοι)  επιστρώνονται  οι δύο κυκλικές «πλατείες»  που χωροθετούνται στην αρχή και στο 
τέλος της προς διαμόρφωση περιοχής και έχουν  διάμετρο περίπου 122 μέτρα η κάθε μία και είναι 
συνεπίπεδες της πλατείας και του παραλιακού πεζόδρομου. Οι αποχρώσεις των γρανιτοκυβολίθων είναι 
γκρί. Το μοτίβο τοποθέτησής τους και η αλλαγή από 10Χ20Χ6  σε 10Χ10Χ6 δίδεται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. 
Η επίστρωση των κυβολίθων γίνεται εν ξηρώ σε στρώση άμμου πάχους 3- 5 εκατοστών σε βάση από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Η υπόβαση θα εδράζεται επι της υπάρχουσας ασφάλτου και θα είναι από μίγμα, 
θραυστού λατομείου αναμεμειγμένου με άμμο, καλά πατημένου . Επ’ αυτού εδράζεται η βάση της 
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οδοστρωσίας η οποία είναι σκυρόδεμα C20/25 πάχους 16 cm οπλισμένου με 100Kgr/m3 δομικού σίδερου 
S500. Στην βάση έχουν προβλεφθεί και αρμοί διαστολής.  Οι αρμοί διαστολής στη σκυροδέτηση της βάσης 
οδοστρωσίας θα επαναλαμβάνονται και πάλι ανά 4 μέτρα, το πλάτος τους όμως θα είναι 24mm και σε όλο 
το πάχος της βάσης. Ο αρμός θα γεμίζεται με ειδική μαστίχη όπως περιγράφεται  στο τιμολόγιο της 
μελέτης   
 Η επίτευξη ομαλής επιφανείας γίνεται με δόνηση των κυβόλιθων με ελαφρό δονητή. Μετά τη δόνηση θα 
σκορπιστεί μίγμα ψιλής άμμου και τσιμέντου σε αναλογία 3:1 στην επιφάνεια και με βούρτσα θα στρωθεί 
ώστε να γεμίσουν τα κενά. Στην συνέχεια η επιφάνεια θα διαβραχεί και θα επαναληφθεί η διαδικασία 
βουρτσίσματος του μίγματος ψιλής άμμου και τσιμέντου. 
Στα σημεία συνάντησης των «κυκλικών πλατειών», τόσο με τον άξονα του δρόμου που επιστρώνεται με 
τσιμεντοκυβόλιθους όσο και με την υπάρχουσα άσφαλτο, όπου αλλάζει και το υλικό διάστρωσης, 
κατασκευάζονται εγκάρσιες κυκλικές ζώνες σκυροδέματος πλάτος 20cm που οριοθετούν την αλλαγή 
υλικών επίστρωσης παραλιακού δρόμου και κυκλικών πλατειών και κυκλικών πλατειών και υπάρχουσας 
ασφάλτου. 
Οι υψομετρικές διαφορές που προκύπτουν λόγω της ανύψωσης του κεντρικού δρόμου κατά 
 15cm περίπου και της υπάρχουσας ασφάλτου, παραλαμβάνονται στο πρώτο μισό των κυκλικών πλατειών 
δηλαδή μεταξύ υπάρχουσας ασφάλτου και κέντρου κύκλου. Σαφέστερη εικόνα δίδεται στα σχέδια της 
μελέτης. 
 

Β.3.6 Επίστρωση κυβόλιθων από τσιμέντο 
Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος, ο οποίος υψομετρικά προτείνεται να είναι συνεπίπεδος της πλατείας και 
του παραλιακού πεζόδρομου, επιστρώνεται με γκρι κυβόλιθους τσιμέντου διαστάσεων 10 x 20 x 10εκ., 
και στο τμήμα του μεταξύ των δύο κυκλικών «πλατειών». 
Ο τρόπος στρώσης είναι τέτοιος ώστε η μεγάλη διάσταση των κυβολίθων να είναι κάθετη ως προς τον 
άξονα κυκλοφορίας. 
Στο σύνολο του προϋπάρχοντος δρόμου, η επίστρωση των κυβολίθων γίνεται επί τσιμεντοκονιάματος των 
350 kg τσιμέντου ή εν ξηρώ σε στρώση άμμου πάχους 3,5 έως 4,0 εκ., σε βάση από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, μέσου πάχους περίπου 16 cm.  
Επί της υπάρχουσας ασφάλτου εδράζεται η υπόβαση των κυβολίθων που είναι μίγμα, θραυστού 
λατομείου αναμεμειγμένου με άμμο, καλά πατημένου. Το ύψος του υλικού φαίνεται στα σχέδια της 
μελέτης. Επ’ αυτού εδράζεται η  βάση του δρόμου, από περίπου 16 cm οπλισμένου σκυροδέματος, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στο οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να προβλεφθούν και οι αρμοί 
διαστολής όπως έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω. Κατόπιν στρώνονται οι κυβόλιθοι. Η επίτευξη τελικής 
ομαλής επιφανείας των κυβολίθων εξασφαλίζεται με δόνηση των κυβόλιθων με ελαφρό δονητή. Μετά τη 
δόνηση γίνεται η αρμολόγηση, με μίγμα ψιλής άμμου ποταμού και τσιμέντου σε αναλογία 3:1 εν ξηρώ. Το 
μίγμα ψιλής άμμου ποταμού και τσιμέντου σκορπίζεται στην επιφάνεια με βούρτσα ώστε να γεμίσουν 
όλα τα κενά των αρμών. Στην συνέχεια η επιφάνεια διαβρέχεται και η διαδικασία σκορπίσματος και 
βουρτσίσματος του μίγματος ψιλής άμμου και τσιμέντου επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να γεμίσουν όλοι 
οι αρμοί μέχρι του τελικού επιπέδου των κυβολίθων. 
Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να έχουν χαλαζιακή επίστρωση (μίγμα κρυσταλλικού χαλαζία κοκκομετρίας 2mm 
και τσιμέντου, σε ύψος επίστρωσης 10mm ). Η αντοχή σε θλίψη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
600Kg/cm2 και  η αντίσταση  στην τριβή μικρότερη από 2μm. 
 
Στο σημείο συνάντησης του άξονα του δρόμου με τις «κυκλικές πλατείες», όπου αλλάζει το υλικό 
διάστρωσης, κατασκευάζεται όπως ήδη έχει προαναφερθεί, εγκάρσια κυκλική ζώνη οπλισμένου 
σκυροδέματος πλάτους 20cm, η οποία ορίζει την αλλαγή του υλικού δαπεδόστρωσης και επιπλέον 
οριοθετεί και εγκιβωτίζει τα δύο διαφορετικά υλικά.    
 
Β.3.7 Βοτσαλωτό διακοσμητικό δάπεδο  
Στο μέσο περίπου της κάτω πλατείας προτείνεται η δημιουργία μιάς στρογγυλής  πλατείας,  
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που επιστρώνεται με βοτσαλωτό δάπεδο διαμέτρου θαλασσινού θέματος όπως φαίνεται στα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. 
Για την κατασκευή ενός βοτσαλωτού δαπέδου χρειάζονται φυσικά βότσαλα . Καλύτερα βότσαλα είναι τα 
πλατιά και οβάλ και για τη συγκεκριμμένη κατασκευή επιλέγονται άσπρα και μαύρα.  
Τα βότσαλα διαφέρουν  στο μέγεθος. Το σχέδιο συνήθως καθορίζει και το μέγεθος της ψηφίδας 
καθορίζεται από το σχέδιο. Στην δική μας περίπτωση το περιμετρικό βοτσαλωτό θα κατασκευαστεί με 
ψηφίδες το μέγεθος των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 5 cm ενώ στο λευκό γέμισμα του χώρου των 
δελφινιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βότσαλο μέχρι 15 cm. Καλό είναι τα βότσαλα που θα 
χρησιμοποιηθούν να είναι κατά το δυνατόν ισομεγέθη.  Ένας τεχνίτης χρειάζεται περίπου μια ημέρα για 
να κατασκευάσει ένα τετραγωνικό μέτρο βοτσαλωτού δαπέδου. 
Για να κατασκευαστεί ένα τετραγωνικό μέτρο χρειάζονται περίπου 0,06 m3 βότσαλα.  
Για την κατασκευή του βοτσαλωτού της πλατείας της Αιγιάλης που καλύπτει μία επιφάνεια περίπου 
267m2 θα χρειαστούν περίπου 16 m3 βότσαλα. Το ποσοστό μεταξύ άσπρων και μαύρων θα υπολογιστεί 
από τον κατασκευαστή βάσει του σχεδίου της μελέτης.  

Μέθοδος επίστρωσης 
Η επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί στρώνεται με χώμα, κοκκινόχωμα συνήθως ανακατεμένο με 
νταμαρίσια άμμο, ισιώνεται και καταβρέχεται (εικ. 8-9).  

 Εικόνα 8 

 Εικόνα 9 
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Στη συνέχεια χύνεται η λάσπη και στρώνεται σε πάχος περίπου ενός εκατοστού (εικ. 10) .  
 

 Εικόνα 10 
 
Να σημειωθεί εδώ ότι η λάσπη γίνεται από δύο μέρη κοσκινισμένης άμμου θαλάσσης και δύο μέρη 
ασβέστη ή τρία μέρη άμμου και ένα μέρος λευκού τσιμέντου για τα άσπρα βότσαλα ή 3 μέρη άμμου και 
ένα μέρος μαύρου τσιμέντου για τα μαύρα βότσαλα.  Η λάσπη χύνεται στην επιφάνεια η οποία έχει 
προηγουμένως διαιρεθεί σε ορθογώνια ή τετράγωνα τμήματα με τη βοήθεια περιγραμμάτων από 
καδρόνια και πήχες και αφήνεται για μερική ξήρανση , ανάλογα με την εποχή του έτους. Τα 
περιγράμματα/τμήματα αυτά λέγονται «ψαθιά». Το μέγεθος αυτών των τμημάτων είναι ανάλογο με τη 
σύνθεση του συνεργείου, κατά πόσο δηλαδή οι τεχνίτες προλαβαίνουν να τοποθετήσουν τα Βότσαλα πριν 
στεγνώσει το υλικό σύνδεσης. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα βότσαλα όρθια και χώνονται λίγο στη 
λάσπη (εικ. 11) .  
 
 

 Εικόνα 11 
 
Τα βότσαλα «βυθίζονται» από την καλύτερη πλευρά τους και ανάλογα με το σχέδιο και 
αφού ολοκληρωθεί το επιδαπέδιο ψηφιδωτό-βοτσαλωτό, καλύπτεται η επιφάνειά του με τσιμέντο 



17 
ΜΕΛΕΤΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΙΔΗΣ αρχιτέκτων 

                                                                                                                                                                        www.roidis.com 

προσπαθώντας να καλυφθούν όλα τα κενά ανάμεσα στα βότσαλα. Κατόπιν, χτυπιέται μ' έναν κόπανο (εικ. 
12) για να μπει αφενός περισσότερο το βότσαλο μέσα σrn λάσπη, να στρώσει δηλαδή η επιφάνεια, 
αφετέρου yια να εισχωρήσει πρόσθετη άμμος ή  λάσπη ανάμεσα στις ψηφίδες και να το στερεώσει καλά. 
Η λάσπη που πιθανόν να έχει ανέβει μετά το κοπάνισμα αφαιρείται με ένα αιχμηρό αντικείμενο το οποίο 
μπορεί να είναι ένα καρφί ή η άκρη ενός μικρού μυστριού. 

 Εικόνα 12 
 Αφού το τσιμέντο "τραβήξει" ελαφρά καθαρίζονται προσεκτικά τα βότσαλα φροντίζοντας το μείγμα 
τσιμέντου να μείνει σταθερό και στο ίδιο ύψος σε όλα τα κενά σημεία ανάμεσά τους.  
Επειδή το τσιμέντο για να σταθεροποιηθεί πλήρως χρειάζεται αρκετές ημέρες, η διαδικασία 
υποβοηθείται και επιταχύνεται από την υγρασία. Για τον λόγο αυτό σκεπάζεται όλη η τελειωμένη 
κατασκευή με χοντρό νάϋλον εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί υγρασία μεταξύ του πλαστικού και της 
κατασκευής. Το νάϋλον αφαιρείται μετά 3-4 ημέρες, χρόνος που μπορεί να ποικίλλει ανάλογα  με τις 
καιρικές-κλιματολογικές συνθήκες. Όταν αφαιρεθεί πρέπει το τσιμέντο θα έχει στεγνώσει-
σταθεροποιηθεί εντελώς. 
Όταν τοποθετούνται τα βότσαλα , χτυπιούνται με ένα πλατύ και βαρύ ξύλο τον (κόπανο) .  
Τα σχέδια χαράσσονται επάνω στο κονίαμα πριν την τοποθέτηση των βότσαλων ή κόβονται σε φόρμες 
πατρόν σε κλίμακα 1:1. Στη συνέχεια κόβεται και τοποθετείται σε φύλλο από κασσίτερο ή ψευδάργυρο 
και τοποθετείται στη επιφάνεια του μίγματος. Το φόντο γεμίζεται συνήθως με λευκά βότσαλα. Κατόπιν 
αφαιρούνται τα μεταλλικά περιγράμματα και το υπόλοιπο τμήμα της επιφάνειας καλύπτεται με μαύρο 
μαύρα βότσαλα. Εάν υπάρχει διαφορετική σχεδιαστική προδιαγραφή στα σχέδια της μελέτης, τότε 
ακολουθείται πιστά το σχέδιό της. 
 
Β.3.8 Μαρμάρινο βάθρο για την υποδοχή μνημείου 
Στο ΒΑ άκρο του κυκλικού βοτσαλωτού τοποθετείται κυκλικό βάθρο ύψους περίπου 45 cm από την τελική 
επιφάνεια της πλατείας, επενδεδυμένο από λευκό -  σκληρό μάρμαρο. Η κατασκευή του θα γίνει 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Επ’ αυτού θα τοποθετηθεί μνημείο. 
 
Β.3.9 Τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων 
Προκατασκευασμένα κρασπεδόρειθρα, τοποθετούνται στα όρια του δρόμου για τον εγκιβωτισμό των 
κυβολίθων ή επιπλέον όπου αυτά σημειώνονται στα σχέδια της μελέτης. Ο τρόπος τοποθέτησής τους θα 
γίνει σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης και τα αντίστοιχα ΕΤΕΠ. 
 
 



18 
ΜΕΛΕΤΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ                                             ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΙΔΗΣ αρχιτέκτων 

                                                                                                                                                                        www.roidis.com 

Β.4 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Β.4.1 Γενικά 
Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή ξύλινων εργασιών και κατασκευών, όπου αυτές 
προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης. 
 
Β.4.2 Γενικοί όροι κατασκευής 
4.2.1 Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και στον τρόπο 
κατασκευής των ανωτέρω αναφερόμενων κατασκευών, ισχύουν συμπληρωματικά της 
παρούσης, οι όροι του τιμολογίου μελέτης που συνοδεύουν τα συμβατικά τεύχη. 
4.2.2 Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν (ξυλόβιδες – λαμαρινόβιδες- μπετονόβιδες) επί 
οποιασδήποτε επιφάνειας θα είναι ανοξείδωτες και «φρεζάτες» και θα στοκάρονται με 
στόκο παρόμοιου χρώματος. 
4.2.3 Στις παρακάτω περιγραφόμενες εργασίες περιλαμβάνονται και όλες οι 
αναφερόμενες σε άρθρα των ΝΕΤ περιγραφές και προδιαγραφές των αντίστοιχων εργασιών 
που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή. Δηλ. υλικά ξυλείας, σίδηρος εν γένει και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
4.2.4 Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία θα είναι πρώτης ποιότητας, χωρίς πετσικαρίσματα ή 
σαρακοφαγώματα ή σκασίματα ή μεγάλους ρόζους (είναι ανεκτή η παρουσία λίγων ρόζων, 
μικρών προσκολλημένων στο ξύλο). 
4.2.5 Το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας, είναι κατά προτίμηση καστανιά. 
 
Β.4.3 Ξύλινες πέργκολες 
Ξύλινες πέργκολες προς χρήση από όλους τους κατοίκους ή προς ενοικίαση. 
Υπάρχουν ήδη και λειτουργούν στην άνω πλατεία (εικονα 13) . Θα αποτελέσουν ένα από τα κυρίαρχα 
στοιχεία αστικού εξοπλισμού της νέας πραγματικότητας. Δομούνται πάνω στην πλακόστρωση και είναι 
δυνατόν να παραχωρηθούν με ενοίκιο από το Δήμο προς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για να 
λειτουργήσουν ως χώροι εστίασης. Εναλλακτικά, βεβαίως, οι πέργκολες μπορούν να αφεθούν ελεύθερες 
προς χρήση από τους χρήστες της πλατείας, αφού τοποθετηθεί σ’ αυτές το κατάλληλος αστικός 
εξοπλισμός (Φώτα, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, κ.λ.π.). Η κατασκευή τους, κατά προτίμηση από ξύλο 
καστανιάς, θα ακολουθήσει απαρέγκλιτα τα σχέδια της μελέτης. Όλα τα ξύλινα στοιχεία των περγκολών 
βάφονται με διπλή στρώση λινελαίου πριν την τοποθέτησή τους στην οριστική τους θέση, σύμφωνα με τα 
περιγραφόμενα στο τιμολόγιο της μελέτης. 
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Εικόνα 13.  Πέργκολα στην Άνω πλατεία της Αιγιάλης. 
 
Β.4.4 Ξύλινα πρέκια 
Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση πρεκιών ως ενισχυτικών ζωνών  από πελεκητή ξυλεία ελάτης ή 
καστανιάς, στην όψη του τοίχου που χωρίζει την πάνω από την κάτω πλατεία και ειδικότερα πάνω 
ακριβώς από το άνοιγμα της μπούκας του χειμάρρου (σκίτσο1). Εγκάρσιοι ζευκτήρες από όμοια ξυλεία 
ανά 0,50 m περίπου, τοποθετούνται κάτω από αυτά και στερεώνονται καταλλήλως στην οροφή της 
μπούκας. Αυτά συμβάλλουν στην στήριξη των πρεκιών και στην ελαχιστοποίησης του βέλους κάμψεως 
που πιθανόν να δημιουργηθεί στα πρέκια.  Τα υλικά και τα μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς η εργασία 
πλήρους κατασκευής περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης. 
 
Β.5 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 
Β.5.1 Γενικά - Αντικείμενο 
Το παρόν άρθρο αφορά της πάσης φύσης σιδηρές κατασκευές και όλες τις μεταλλικές 
κατασκευές που υπάρχουν στο έργο όπως αυτές προβλέπονται στα σχέδια της 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Β.5.2 Γενικοί όροι κατασκευής 
5.2.1 Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και στον τρόπο 
κατασκευής των ανωτέρω εργασιών που προβλέπονται ισχύουν συμπληρωματικά της 
παρούσης οι όροι του τιμολογίου μελέτης που συνοδεύουν τα συμβατικά τεύχη. 
5.2.2 Τα διάφορα είδη χάλυβα τυποποιημένων διατομών σύμφωνα με διεθνείς 
προδιαγραφές, συνήθους κατηγορίας ST 37‐2 κατά το DIN 17100 ή παρεμφερούς προτύπου 
(π.χ. γωνιές, λάμες κ.α.) καθώς και κάθε χρησιμοποιούμενο μεταλλικό στοιχείο (διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας, ανοξείδωτος χάλυβας κλπ) για τη διαμόρφωση των κατασκευών 
θα συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια μεταξύ των συνιστώντων μελών χωρίς 
ανωμαλίες ή ατελείς συναρμογές στις περιοχές των ηλεκτροσυγκολλήσεων. 
5.2.3 Όλα τα μεταλλικά στοιχεία (σιδηροδοκοί – σιδηρογωνιές κλπ) που πρόκειται να 
καλυφθούν, θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή.. 
 
Β.5.3 Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών απομάκρυνσης ομβρίων. 
Για την κάλυψη των λεκανών άρδευσης του ημισκεπούς αγωγού απορροής νερών του χειμάρρου και των 
ομβρίων της πλατείας χρησιμοποιούνται δυο τύποι σχαρών, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω. Οι 
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σχάρες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη επί τοιχείων πάχους 25 cm όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια 
της μελέτης. 
Τύπος Α 
Σχάρες βαρέως τύπου για το δρόμο  
Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων σε διαστάσεις 800Χ800Χ80mm  και βάρους περίπου 70kg 
κατασκευασμένη από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο 

σχεδιασμός και η κατασκευή 
πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή προδιαγραφή 
ΕΝ124/94 και να είναι 
πιστοποιημένη από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
Η χρήση της πρέπει να 
προβλέπεται κατάλληλη 
καταστρώματα εθνικών ή αστικών 
δρόμων που χρησιμοποιούνται 
από κάθε είδους και βάρους 
οχήματα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Τύπος Β 
Σχάρες ημιβαρέως τύπου για την 

πλατεία 
Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων σε 
διαστάσεις 800Χ800Χ35mm  και βάρους 
περίπου 40-50kg κατασκευασμένη από ελατό 
(σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΝ1083. Ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 και 
να είναι πιστοποιημένη από σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
Η χρήση της πρέπει να προβλέπεται 
κατάλληλη για πάρκα, πεζοδρόμια, κράσπεδα 
δρόμων, και γενικά σε χώρους 
χρησιμοποιούμενους από πεζούς, ποδήλατα, 
μοτοσικλέτες, ελαφρά αλλά και μέσου 
βάρους οχήματα. 
 

Στο 
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επάνω μέρος της σχάρας αυτής τοποθετείται με συγκόλληση αρχιτεκτονικό άκαμπτο πλέγμα, προς διευκόλυνση της 
κίνησης των πεζών στην πλατεία και στον παραλιακό πεζόδρομο. Το βάρος του πλέγματος είναι 7,6Kgr/m2. To 
Οριζόντιο Σύρμα του πλέγματος είναι 2mm/4mm το δε Κάθετο Σύρμα  είναι 1.5mm/17mm. 
 
 
 

 Β.6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Β.6.1 Γενικά 
Το παρόν άρθρο αφορά στους χρωματισμούς των ξύλινων και σιδηρών κατασκευών καθώς 
και στην προστασία των λίθινων στοιχείων και πλακών από τοπική πέτρα, γρανίτη ή μάρμαρο. 
Β.6.2 Γενικοί όροι κατασκευής 
6.2.1 Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και στον τρόπο 
κατασκευής των ανωτέρω εργασιών που προβλέπονται ισχύουν συμπληρωματικά της 
παρούσης οι όροι του τιμολογίου μελέτης που συνοδεύουν τα συμβατικά τεύχη. 
6.2.2 Οι εργασίες χρωματισμών θα εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
σχετικών άρθρων των ΕΤΕΠ και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 
‐ Καθαρισμοί επιφανειών – λειάνσεις, γυαλόχαρτο οι ξύλινες και με σμυριδόχαρτο οι 
σιδερένιες. 
‐ Στοκαρίσματα, ασταρώματα, προστατευτικές στρώσεις, εμποτισμοί και 
‐ Τελικές βαφές επιφανειών σε δυο ή τρεις στρώσεις. 
6.2.3 Στο εργοστάσιο παραγωγής των σιδηρών στοιχείων – πριν από την μεταφορά τους 
προς εγκατάσταση – απαιτείται τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και 
στοκάρισμα κενών, αρμών κλπ με σιδηρόστοκο συνθετικών ρητινών (συνήθως με οξείδια 
του σιδήρου). Πριν την ηλεκτροστατική βαφή των στοιχείων, προηγείται μηχανικός και 
χημικός καθαρισμός, απολάδωση και φωσφάτωση. 
6.2.4 Οι χρωματισμοί θα θεωρούνται ως απαράδεκτοι (μη παραλαμβανόμενοι) όταν: 
‐ Παρουσιάζουν ‐ κατά τόπους ‐ φαγκρίσματα (αραιώσεις χρωματισμού) 
‐ Διακρίνονται επιδιορθώσεις (μερεμετίσματα, στοκαρίσματα, πινελιές κλπ) 
‐ Έχουν ατέλειες (τρίχιασμα ή ζάρωμα ή φούσκωμα ή κρακελάρισμα ή αλεύρωμα) 
‐ Η υφή τους (στιλπνή ή σαγρέ) αποκλίνει από τις προδιαγραφές της μελέτης 
‐ Έχουν ακατάστατα τελειώματα σε συναντήσεις διαφορετικών χρωματισμών 
Β.6.3 Χρωματισμοί σιδηρών και μεταλλικών επιφανειών 
Τα σιδηρά στοιχεία θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης μετά από έγκριση της 
επίβλεψης. 
Β.6.4 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 
Στις περιπτώσεις χρώσεων των ξύλινων επιφανειών τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
αποκλειστικά εμποτισμού. Για τον λόγο αυτό προτείνεται διπλή επάλειψη με λινέλαιο ωμό / εμποτισμού . 
Η επάλειψη θα γίνει οριζοντίως και καθέτως και προ πάσης τοποθετήσεως των ξύλων στην πέργκολα. Τα 
κοψίματα του ξύλου που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα επαλειφθούν τοπικά με λινέλαιο. 
Ο καθαρισμός και τα ελάχιστα στοκαρίσματα διενεργούνται με μέσα και υλικά συμβατά με τα βερνίκια 
αυτά, ώστε να καλύπτουν τις τυχόν ατέλειες των φινιρισμάτων, και γενικότερα όλες οι εργασίες θα γίνουν 
με βάση τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
  

Β.7 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Β.7.1 Γενικά 
Το παρόν άρθρο αφορά στις λοιπές εργασίες που θα εκτελεσθούν στο έργο και δεν 
αναφέρονται ή περιέχονται σε όλες τις άλλες κατηγορίες εργασιών. 
Β.7.2 Γενικοί όροι κατασκευής 
Όσον αφορά στην ποιότητα των προς χρήση υλικών και στην διαδικασία εκτέλεσης 
εργασιών, συμπληρωματικά της παρούσης, ισχύουν οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Υλικών και το Τιμολόγιο της μελέτης, που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή. 
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Β.7.3 Κατασκευή καθιστικού πάγκου 
Παραδοσιακός καθιστικός πάγκος από πέτρα (εικόνα 14)και στέψη από πέτρα  
Επιμήκης καθιστικός πάγκος πλάτους 60-70 εκατοστών, ύψους καθαρού 48 cm και μήκους  περίπου 2,50 
μέτρων κατασκεασμένος από πέτρα μιάς καλής όψης, με στέψη από σχιστολιθική πλάκα πάχους 
τουλάχιστον 4cm, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι περιμετρικές ακμές είναι 
στρογγυλεμένες, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες κατασκευής της μελέτης, ώστε να προσφέρουν άνεση 
στους καθήμενους. 
Τα καθιστικά αυτά τοποθετούνται κατά θέσεις στην άκρη της πλατείας και κατά θέσεις κατά μήκος του 
παραλιακού πεζόδρομου και σε επαφή με το κρασπεδόρειθρο του δρόμου. Εκπληρούν δύο σκοπούς α) 
του καθιστικού σημείου και β) εμποδίου αποτροπής στάθμευσης αυτοκινήτων κατά μήκος του 
παραλιακού δρόμου. 

 
 Εικ.14.  Χαρακτηριστικά παραδοσιακά πέτρινο καθιστικό έξω από πόρτα στη Χώρα Αμοργού.  
 
Β.7.4 Κατασκευή εμποδίων (bollards) 
Tύπος Α : Μαρμάρινα εμπόδια 
Στις παρειές του κεντρικού δρόμου και σε επαφή με τον παραλιακό πεζόδρομο και με την πλατεία 
τοποθετούνται εμπόδια, στις θέσεις που υποδεικνύονται από τη μελέτη, από μάρμαρο  τετραγωνικής 
διατομής ύψους περίπου 50 cm και ακμής 45 cm. 
Tύπος Β : Βυθιζόμενα εμπόδια ή κινητά εμπόδια 
Τοποθετούνται μεταξύ των ανωτέρω μαρμάρινων εμποδίων και προς την μεριά της πλατείας ώστε να 
επιτρέπεται η είσοδος αυτοκινήτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. 
Σκοπός τους είναι η αποτροπή της ελεύθερης εισόδου τροχοφόρων στον πεζόδρομο ενώ αντιθέτως να 
ευνοείται η ελεύθερη διακίνηση των πεζών. Όμοια σιδερένια εμπόδια τοποθετούνται και σε άλλα σημεία 
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της πλατείας όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 
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Β.7.5 Βυθιζόμενοι κάδοι (δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή και η προμήθειά τους στην παρούσα 
εργολαβία) 
Εκσκαφή γενικών διαστάσεων σε κάτοψη 3,00μΧ3,00μ και βάθους 2,15μ από την τελικά 
διαμορφούμενη επιφάνεια δαπέδου. Κατασκευή στρώσης στον πυθμένα από σκυρόδεμα 
καθαριότητας ποιότητας C16/20 πάχους 0,15μ. Περιμετρικό τοίχωμα από σκυρόδεμα 
ποιότητας C20/25. Αυτή η εργασία περιγράφεται ως η απαραίτητη για την ενσωμάτωση στο 
έργο των βυθιζόμενων κάδων οι οποίοι προμηθεύονται, εγκαθίσταται και συντηρούνται 
από την Υπηρεσία και δεν αποτελούν μέρος της παρούσας εργολαβίας. 
 

Β.7.6. Ο τοίχος αντιστήριξης 

Ο τοίχος αντιστήριξης που χωρίζει την κάτω και την πάνω πλατεία, είναι επενδεδυμένος  με πέτρα από 
την υπάρχουσα σκάλα και μέχρι πέρατος της διαμόρφωσης, όπως καταδεικνύεται σαφώς στα σχέδια της 
μελέτης. Η μπούκα του χειμάρρου θα επενδυθεί με πέτρα με ρυθμό παρόμοιο με αυτόν που ήδη υπάρχει 
(εικ. Νο 15 & 16) ώστε να μην υπάρχει ανομοιομορφία στη συνολική όψη του τοίχου. Ως πρέκι στο άνω 
όριο της μπούκας του χειμάρρου θα χρησιμοποιηθούν 2 ενιαίοι πελεκητοί κορμοί ξύλου κατά προτίμηση 
καστανιάς, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο, ώστε να μπορέσει να στηριχθεί και η 
υπόλοιπη λιθοδομή. Η έδραση της λιθοδομής θα γίνει επί τής τελικής βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα 
της πλατείας, και πρίν την έναρξη εργασιών της δαπεδόστρωσης.  
 

 
Εικ 15.  Ο υπάρχων επενδεδυμνένος τοίχος αριστερά της μπούκας του χειμάρρου.  
 

 
 
 
 
 
 
Εικ 16.  Λεπτομέρεια λιθοδομής υπάρχοντος τοίχου, στην 
υπάρχουσα σκάλα μεταξύ άνω και κάτω πλατείας. 
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σκίτσο 1. .  Η εμφάνιση της 

«μπούκας» εξόδου του χειμάρρου 

στην περιοχή της πλατείας, όπως 

θα φαίνεται μετά την επένδυση με 

πέτρα και πελεκητή ξυλεία ως 

πρέκια.  

 

 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Γ.1 Προδιαγραφές φυτικού 
υλικού 
Το φυτικό υλικό θα πρέπει να 
προέρχεται από νόμιμα 
λειτουργούντα φυτώρια και να 

είναι άριστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιές, εύρωστο, ζωηρό, απαλλαγμένο από 
ξερά κλωνάρια, φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές προσβολές, καλά ριζωμένο ‐ με 
πλούσιο αναπτυγμένο ριζικό σύστημα, συσκευασμένο κατάλληλα σε αδιατάρακτη 
μπάλα. Οι προδιαγραφές τους θα τηρούνται αυστηρά κατά την ημερομηνία της φύτευσής 
τους. 
Ο κορμός των δέντρων θα πρέπει να είναι χωρίς τραυματισμούς ή άλλες πληγές. Το 
συνολικό ύψος και το ύψος του κορμού μετρούνται πάνω από το λαιμό του φυτού, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της γλάστρας ή της μπάλας χώματος. Η 
περίμετρος του κορμού μετράται 1 μ. πάνω από το λαιμό του φυτού. 
Η κόμη θα είναι πλούσια, αναπτυγμένη και διακλαδισμένη, συμμετρικά 
διαμορφωμένη, ανάλογη με το μέγεθος του κάθε φυτού. 
Γ.2 Εργασίες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρου και εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου 
Οι εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού θα εκτελεστούν με την παρακάτω σειρά: Αρχικά 
πραγματοποιείται εκσκαφή και απομάκρυνση µεµονωµένων κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή ασφαλτοσκυρόδεµα και η απομάκρυνση των καθαιρεθέντων υλικών. Κατόπιν γίνεται 
συμπλήρωση των προβλεπόμενων χώρων µε φυτική γη και έπειτα στην επιφάνεια προστίθεται κηπευτικό 
χώµα. Για την πλήρωση των νησίδων πρασίνου δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα εκσκαφής και δεν 
χρησιμοποιούνται άχρηστα καθαιρεθέντα υλικά. Ακολουθεί η µμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους 
και η προσθήκη των βελτιωτικών εδάφους. Ακολουθεί το άνοιγμα των λάκκων για την φύτευση των 
δέντρων στη συνέχεια φυτεύονται τα δέντρα και ύστερα οι θάμνοι.. Οι εργασίες εγκατάστασης του 
αρδευτικού δικτύου ξεκινούν µετά τη διαµόρφωση της νησίδας και αφού γίνει πλήρωση της νησίδας µε 
κηπευτικό χώµα. Πραγματοποιείται τοποθέτηση όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για 
την πλήρη λειτουργία του αυτόµατου δικτύου άρδευσης, οι εργασίες και η προμήθεια των υλικών του 
οποίου θα γίνουν από τα συνεργεία του Δήμου.  
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Η επιλογή του φυτικού υλικού έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες απαιτήσεις σε παραθαλάσσιες 
φυτεύσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθµίζουν αισθητικά την περιοχή του έργου. Προτείνεται η 
φύτευση δένδρων Μουριάς καλλωπιστικής, δηλαδή άκαρπης η οποία έχει υψηλή αντοχή στην περιοχή 
μελέτης έχει πλούσιο φύλλωμα που δημιουργεί παχιά σκιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού και δεν έχει 
φύλλα τον χειμώνα που είναι απαραίτητες οι ακτίνες του ήλιου. Ως θάµνοι επιλέχθηκαν εδαφοκαλυπτικά 
είδη που αντέχουν στις παραθαλάσσιες συνθηκες. Η διάταξή τους στο χώρο γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της προς φύτευση επιφάνειας, η εναλλαγή σχηµάτων και χρωµάτων, 
ενισχύοντας τα τοπιακά και µικροκλιµατικά στοιχεία του χώρου συνδυαζόµενοι απόλυτα µε τις μουριές. 
Γ.3 Κηπευτικό χώμα 
Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, γόνιμο και εύθρυπτο. Να έχει σύσταση αμμοαργιλώδη 
ή αργιλλοαμμώδη, άριστη υδατοικανότητα και υδατοπερατότητα. 
Το pH θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 ‐ 7. Η χωματοληψία δεν πρέπει να είναι από 
βάθος μεγαλύτερο από 0,70 μ. από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να είναι βιολογικά 
ενεργό, με ανεπτυγμένη μικροβιακή χλωρίδα. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από πέτρες, 
ρίζες και ξένες ύλες. 
2.1. Ανόργανο λίπασμα 
Κοκκώδες πλήρες λίπασμα τύπου 20‐20‐20. Θα τοποθετηθούν 10gr λίπασμα σε κάθε 
φυτό. 
2.2. Εδαφοβελτιωτικά 
Θα χρησιμοποιηθούν εδαφοβελτιωτικά όπως τύρφη ή περλίτης. 
Γ.4 Άνοιγμα λάκκων – Υποστύλωση δέντρων 
Ανοίγεται λάκκος διαστάσεων αναλόγων με το μέγεθος της μπάλας του δένδρου, 
δηλαδή διαμέτρου περίπου 1,5 φορές της διαμέτρου της μπάλας και βάθους 1,5 φοράς 
του ύψους της μπάλας. 
Γ.4.1 Υποστύλωση 
Η υποστύλωση είναι απαραίτητη στο στάδιο της φύτευσης των δέντρων. Το ριζικό 
σύστημα πρέπει να παραμένει αδιατάρακτο για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να 
εισχωρήσει μέσα στο έδαφος. 
Στην περίπτωση μας χρησιμοποιούμε δύο (2) αποφλοιωμένους, ευθυτενείς, κυλινδρικούς 
(Ø10‐12cm),εμποτισμένους κορμούς – πασσάλους με ύψος 1,20‐1,40μ (να είναι λίγο πιο χαμηλά από την 
διακλάδωση της κόμης του δέντρου) και να είναι πελεκημένοι στο ένα άκρο 
τους, για να πακτώνονται καλά στο έδαφος (περίπου 50cm). Τοποθετούνται σε 
απόσταση περίπου 30‐40εκ από τον κορμό του δέντρου (για να μην πληγώσουμε την 
μπάλα χώματος) και σε κατακόρυφη θέση (σχέδιο). Οι πάσσαλοι δένονται με ειδικούς ιμάντες με τον 
κορμό του δέντρου, σχηματίζοντας τον αριθμό 8. Ο φλοιός του δέντρου στο σημείο αυτό πρέπει να 
προστατεύεται με λινάτσα, ελαστικό ή οτιδήποτε υλικό βοηθάει για να μην πληγώνεται ο κορμός. 
Γ.5 Εργασίες συντήρησης 
Οι βασικότερες εργασίες συντήρησης είναι: 

  Βοτάνισμα χώρων φυτών – καθαρισμός. Συνιστάται βοτάνισμα όποτε αυτό απαιτείται, κατά μέσον 
όρο μία φορά το δίμηνο. Προτείνεται να συνδυάζεται με συντήρηση των λεκανών άρδευσης. 
Φυτοπροστασία (καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών). Ψεκασμοί με κατάλληλα χαμηλής 
τοξικότητας σκευάσματα κατόπιν συνεχούς προσεκτικής παρατήρησης. 

  Λίπανση. Οι κύριες λιπάνσεις θα γίνονται δύο φορές το χρόνο, Νοέμβριο‐Δεκέμβριο γίνεται βασική 
λίπανση με κοκκώδες λίπασμα και ακολουθούν υδρολιπάνσεις κυρίως την άνοιξη με κοκκώδη 
πλήρη λιπάσματα (τύπου 20‐20‐20). Θα τοποθετηθούν 10gr λίπασμα σε κάθε φυτό. 

  Κλάδεμα. 
1. Κλαδέματα διαμόρφωσης (τέλος φθινοπώρου ή αρχές άνοιξης). 
2.Κλαδέματα συντήρησης (σε όλη την διάρκεια του έτους) που αφορούν κλάδεμα 
καθαρίσματος χαμηλών κλαδιών των δέντρων, κοπή των ξερών κλαδιών κλπ. Γενικά 
αφαιρούνται οι κατεστραμμένοι βλαστοί, οι άρρωστοι και αυτοί που χαλούν τη μορφή του 
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φυτού ή είναι πολύ αδύνατοι. Για τη διευκόλυνση επούλωσης των πληγών, οι βλαστοί κόβονται σύρριζα 
στον κορμό και βάφονται με ειδικό επουλωτικό πληγών. 
  
 

Δ.  ΥΔΡΕΥΣΗ ‐ ΑΡΔΕΥΣΗ 
Δ-1 Ύδρευση 
Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης θα χρησιμοποιηθεί για την παροχέτευση των 
συστημάτων άρδευσης και κάποιων λήψεων (κρουνών εντός φρεατίων) γενικής χρήσης 
‐ νερού καθαριότητας και πόσιμου νερού ‐ από τον Δήμο, καθώς και για την 
υδροδότηση των αντλιοστασίων των σιντριβανιών που προβλέπονται στην 
αρχιτεκτονική μελέτη. 
Το δίκτυο ύδρευσης θα συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης της Αιγιάλης μέσω 
τοπικού υδρομετρητή διατομής 2” και ενός γενικού διακόπτη 1.1/2”, που 
τοποθετούνται εντός καταλλήλου φρεατίου, όπου θα φιλοξενηθούν επίσης ένας 
κεντρικός συλλέκτης διανομής με τις απαραίτητες βάνες ελέγχου αι όλες οι διατάξεις 
αυτοματισμού της άρδευσης. 
Το σωληνοδίκτυο θα κατασκευαστεί με πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 
(ευθείς για τα κύρια τμήματα και εύκαμπτους για την περιφερειακή διανομή), που θα 
οδεύουν εντός προστατευτικού πλαστικού σωλήνα εντός εδάφους. Η εντός εδάφους 
όδευση του εν λόγω σωληνοδικτύου θα γίνει σε βάθος 60cm με κάλυψή του για 10cm 
με άμμο και για την συνέχεια με προϊόντα εκσκαφής. 
 
Δ-2  Άρδευση 
Το εκάστοτε τοπικό δίκτυο άρδευσης θα φέρει τους απαραίτητους ανά φυτό σταλάκτες 
και θα ελέγχεται στην αρχή του από ηλεκτροβάνα ON‐OFF. 
Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με αυτεπιστασία από συνεργεία του Δήμου και δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα εργολαβία. 
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