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1.  ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ 
1.1. ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ  
Ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τον Εμπορικό Σφλλογο και τθ ςυμμετοχι επιχειριςεων προχωρά ςτθ δθμιουργία 
Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου, με τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργικότθτασ 
και τθσ αιςκθτικισ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ κακϊσ και τθσ οργάνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, με 
υιοκζτθςθ και χριςθ ζξυπνων εφαρμογϊν. Θ περιοχι επζμβαςθσ ςτισ προςόψεισ των καταςτθμάτων περιλαμβάνει 
τισ οδοφσ: 
Δθμαρχίασ, Ραναγοφλθ, Σολωμοφ, Κεοφίλου, Κωνςταντινίδθ, Καμπίτθ, Αγίου Μθνά (Στουγιαννάκθ), τμιμα τθσ 
Ηαφειράκθ, τμιμα τθσ Λαναρά, Ρλατεία Καρατάςου. Το φυςικό αντικείμενο περιλαμβάνει κατθγορίεσ ενεργειϊν 
που υλοποιεί ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Νάουςασ. 
 

 
Εικόνα 1 : Ρεριοχι επζμβαςθσ 

 

Θ ζκταςθ τθσ περιοχισ του  ζργου τθσ αναβάκμιςθσ του δθμόςιου χϊρου, που υλοποιεί ο Διμοσ Θ. Ρ. Νάουςασ, 
είναι 4.793,90 τ.μ. και περιλαμβάνει μεγάλο τμιμα του εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Νάουςασ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα θ περιοχι ανάπλαςθσ περιβάλλεται από τθν οδό Δ. Βλάχου, τθν οδό Κωνςταντινίδου, τον πεηόδρομο 
Σολωμοφ και τον πεηόδρομο Ραναγοφλθ. 
Οι επεμβάςεισ που πραγματοποιοφνται δεν αλλάηουν τα κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά των δρόμων, αλλά 
αποςκοποφν ςτθν ποιοτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ του χϊρου.  
 
2. ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΕΧΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΙ  
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ επεξθγεί και ςυμπλθρϊνει τα ςχζδια και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ 
του ζργου «Ραρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ δθμόςιου χϊρου για τθ δθμιουργία του Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου». 
Ρεριγράφει τισ εργαςίεσ, τον τρόπο καταςκευισ και τα υλικά όλων των διαμορφϊςεων. Ακολουκεί τισ 
προδιαγραφζσ και είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν.  
 
3. ΓΕΝΛΚΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΠΡΟΕΓΓΛΘ 
Θ Νάουςα είναι μια πόλθ με ιςχυρό τοπωνφμιο ςε εκνικό επίπεδο, που ζχει να κάνει με τθν ιςτορία τθσ αλλά και τισ 
εμπορικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, που ςυνδζκθκαν κατά καιροφσ με τθν ευρφτερθ περιοχι. Από 
πολεοδομικι άποψθ το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Νάουςασ ζχει χάςει τον παραδοςιακό χαρακτιρα που είχε ςτισ αρχζσ 
του 20 αιϊνα. Το ςυντριπτικό ποςοςτό των οικοδομϊν είναι μεταγενζςτερεσ του 1970, όπωσ και ςτο μεγαλφτερο 
κομμάτι τθσ πόλθσ, με εξαίρεςθ κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ παραδοςιακοφσ πυρινεσ περιφερειακά του εμπορικοφ 
κζντρου.  
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Θ ανάπλαςθ τθσ περιοχισ του εμπορικοφ κζντρου, αποτελεί μια ευκαιρία ςφνδεςθσ του κζντρου τθσ πόλθσ με τθν 
ιςτορία και ςυνδζει το κυμικό με το τοπωνφμιο τθσ Νάουςασ, ιςχυροποιϊντασ τισ εμπορικζσ χριςεισ του κζντρου 
με μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ του χϊρου. Οι τομείσ που ςυνδζκθκαν με το τοπωνφμιο τθσ Νάουςασ και ςυνδζονται 
με τθν προςζγγιςθ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ είναι: 

 Υφαντουργία – Γεωργία – Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά 

 Χιονοδρομία 

 Ρολιτιςτικό Δρϊμενο «Μποφλεσ» 

 Υδάτινο ςτοιχείο 
 

3.1. Τφαντουργία -  Γεωργία – Αρχιτεκτονικι κλθρονομιά – Τδάτινο ςτοιχείο (Πεηόδρομοσ ολωμοφ) 
Κατά το τελευταίο τζταρτο του 19ου αιϊνα, τα κζρδθ του εμπορίου και τθσ βιοτεχνίασ, θ οποία ςτθριηόταν ςε 
μεγάλο βακμό και ςτθν εκμετάλλευςθ των υδατοπτϊςεων, επενδφκθκαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ. Θ πρϊτθ 
βιομθχανικι μονάδα τθσ οκωμανικισ Μακεδονίασ, θ κλωςτοχφαντουργία Λόγγου, Κφρτςθ και Τουρπάλθ, ιδρφκθκε 
ςτθν Νάουςα το 1874. Στον επόμενο μιςό αιϊνα πολλά ακόμα εργοςτάςια Ναουςαίων επιχειρθματιϊν κα 
ιδρυκοφν ςτθν πόλθ, εκμεταλλευόμενα τον «λευκό άνκρακα» τθσ Αράπιτςασ. Θ Νάουςα κατζςτθ κζντρο τθσ 
κλωςτοχφαντουργίασ ςτθν Ελλάδα με εκατοντάδεσ εργάτεσ να ςυρρζουν από τθν γφρω περιοχι. 
Θ γεωργικι παραγωγι (ροδάκινα, κεράςια, μιλα, ακτινίδια κ.α.), τα μεταποιθμζνα φροφτα, το ξινόμαυρο και τα 
άλλα κραςιά που παράγονται ςτθν περιοχι αποτελοφν τα κφρια εξαγόμενα προϊόντα τθσ, με ονομαςία προζλευςθσ.  
 

 
Εικόνα 2 : Φωτογραφικι απεικόνιςθ του κάμπου και τθν περίοδο τθσ ανκοφορίασ 

 
Θ εικόνα αυτι τθσ αγροτικισ περιοχισ ςε ςυνδυαςμό με τθν υφαντουργικι δραςτθριότθτα και τθν ζντονθ υδάτινθ 
παρουςία, αποτυπϊνονται ςτον ςχεδιαςμό του πεηόδρομου τθσ Σολωμοφ όπωσ αποτυπϊνεται με το ςχιμα 1. Το 
καφζ τμιμα αποτυπϊνει τθν φπαρξθ ενόσ διατθρθτζου κτιρίου, από το όποιο μεταφζρονται τα αρχιτεκτονικά 
ςτοιχεία ςτο δάπεδο, ϊςτε να ενιςχυκεί θ παρουςία του ςτο χϊρο. 
 

 
Σχιμα 1 : Σχθματικι απεικόνιςθ του ςχεδιαςτικοφ μοτίβου του Ρεηόδρομου ςτθ Σολωμοφ 
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3.2. Χιονοδρομία – Τδάτινο ςτοιχείο 
Στθν περιοχι του Βερμίου λειτοφργθςε το πρϊτο οργανωμζνο χιονοδρομικό κζντρο ςτθν Ελλάδα το 1934 (Σζλι). Στα 
τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 δθμιουργικθκε ζνα από τα πιο γνωςτά χιονοδρομικά κζντρα ςτθν Ελλάδα τα 3-5 
Ρθγάδια. Το χιονοδρομικό κζντρο αποτελεί ςθμείο ενδιαφζροντοσ για τουσ λάτρεισ των χειμερινϊν ςπορ 
προςελκφοντασ επιςκζπτεσ από όλθ τθν Ελλάδα, με ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν τοπικι οικονομία. 
 

 
Εικόνα 3 : Φωτογραφία από αγϊνιςμα χιονοδρομίασ 

 
Το ςτοιχείο τθσ χιονοδρομίασ και του υδάτινου ςτοιχείου επθρεάηει τον ςχεδιαςμό κυρίωσ ςτο τρίγωνο που 
ςχθματίηεται μεταξφ τθσ ςυμβολισ των  οδϊν Ηαφειράκθ- Κεοφίλου- Σολωμοφ – Ραναγοφλθ, όπου αςκοφν ζντονθ 
επιρροι οι χρωματιςτζσ κολϊνεσ 5 διαφορετικϊν αποχρϊςεων και οι 5 πίδακεσ νεροφ, που ζχουν και αυτοί 
ανάλογθ απόχρωςθ. Αρχιτεκτονικά ςτοιχεία του ςθμείου αυτοφ αναδεικνφονται ςε όλθ τθν περιοχι επζμβαςθσ , 
όπου τα  κολωνάκια πεηοδρομίου διατθροφν το μοτίβο των χρωματιςτϊν κολϊνων. 
 
3.3. Σο Δρϊμενο «Μποφλεσ» (Πεηόδρομοσ Παναγοφλθ) 
 Το ιδιαίτερο αυτό ζκιμο τθσ αποκριάσ, που δίνει ζντονο παραδοςιακό χρϊμα ςτο καρναβάλι τθσ Νάουςασ, 
χρονολογείται ςτον 18ο αιϊνα, ενϊ οι ρίηεσ του ανιχνεφονται ςε γιορτζσ ςτθν αρχαία Ελλάδα, ςχετικζσ με τον κεό 
Διόνυςο. Ο ςχεδιαςμόσ του πεηόδρομου τθσ Ραναγοφλθ χρθςιμοποιεί ςτοιχεία από τον «Ρρόςωπο».  
 

 
Εικόνα 4 : Το δρϊμενο «Μποφλεσ» 

 
4. ΑΝΑΓΝΩΘ ΣΘ ΤΦΛΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 
 Το εμπορικό κζντρο τθσ Νάουςασ παρουςιάηει κάποια προβλιματα, τα οποία καλείται να διορκϊςει ο νζοσ 
ςχεδιαςμόσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Ρεριβάλλον μθ φιλικό για τον πεηό 

 Άναρχθ και προβλθματικι ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων 

 Αςυνζχεια χϊρου, ζλλειψθ ταυτότθτασ 

 Ελλιπισ  περιβαλλοντικι προςαρμογι (φφτευςθ, διαπερατότθτα, ςκίαςθ) 

 Σθμειακά προβλιματα πλθμμφρασ κατά τθν διάρκεια ακραίων καιρικϊν φαινομζνων 

 Φωτιςμόσ μθ ςυμβατόσ με τθν χριςθ εμπορικοφ κζντρου 
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4.1.  Περιβάλλον μθ φιλικό για τον πεηό 
 Ξεκινϊντασ από τουσ πεηόδρομουσ, όπου ςτθν ουςία δεν είναι χϊροσ ελεφκερθσ κίνθςθσ πεηϊν λόγω τθσ μθ 
φπαρξθσ ελζγχου για τθν είςοδο οχθμάτων αλλά και τθσ υπάρχουςασ διαμόρφωςθσ  του χϊρου με ανιςόπεδα 
τμιματα (κράςπεδα). Στισ διαβάςεισ των πεηϊν υπάρχει μειωμζνθ ορατότθτα εξαιτίασ των παρκαριςμζνων 
οχθμάτων και ο πεηόσ είναι αναγκαςμζνοσ να ειςζρχεται ςτο οδόςτρωμα για να ελζγξει τθν κίνθςθ οχθμάτων, ϊςτε 
να διαςχίςει το δρόμο. Επίςθσ θ ελλειπισ αςτυνόμευςθ οδθγεί ςτο φαινόμενο τθσ κατάλθψθσ πεηοδρομίων από 
οχιματα, με αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ πεηισ μετακίνθςθσ.  
Πλα αυτά ςυνθγοροφν ςτθν ζλλειψθ προςβαςιμότθτασ του δθμόςιου χϊρου από ΑΜΕΑ και ςτθν ανάγκθ νζου 
ςχεδιαςμοφ εναρμονιςμζνου ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, όπου θ χριςθ ζξυπνων τεχνολογιϊν 
(smart) κα ςυμβάλει ςτθν μεγαλφτερθ ελευκερία κίνθςθσ  των πεηϊν.  
 
4.2. Περιβαλλοντικι προςαρμογι 
 Θ περιοχι επζμβαςθσ χρειάηεται μια ανανζωςθ τθσ υπάρχουςασ φφτευςθσ με κατάλλθλα φυτά ςυγκεκριμζνων 
χαρακτθριςτικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα υπάρχουν υφιςτάμενα δζντρα με επιφανειακζσ ρίηεσ που δθμιουργοφν 
προβλιματα ςτα δάπεδα (φουςκϊματα) , επίςθσ πολλά δζντρα είναι μικροφ μεγζκουσ εμποδίηοντασ τθν διζλευςθ 
και τθν ορατότθτα των πεηϊν, χωρίσ να προςφζρουν τθν απαραίτθτθ ςκίαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ 
περιόδου. 
Τα κφρια υλικά τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ είναι το τςιμζντο (τςιμεντζνιοι κυβόλικοι και τςιμεντζνια κράςπεδα) 
και θ άςφαλτοσ. Θ υδατοπερατότθτα του δαπζδου είναι πολφ χαμθλι για τον λόγω αυτό επιβάλλεται θ μείωςθ του 
ποςοςτοφ των αδιαπζραςτων επιφανειϊν ςυνειςφζροντασ ςτθν βιοκλιματικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ του 
δθμόςιου χϊρου 
 
4.3. Πλθμμφρεσ  
 Στθν περιοχι παρατθρείται ςθμειακά θ εμφάνιςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων κατά τθν διάρκεια ζντονων 
βροχοπτϊςεων, δθμιουργϊντασ μεγάλα προβλιματα ςτα καταςτιματα. Για τον λόγο ατό χρειάηονται επεμβάςεισ 
ςτισ ςτο ςφςτθμα απορροισ όμβριων υδάτων αλλά και ςχεδιαςτικζσ επεμβάςεισ επιφανειακά (κλίςεισ , ςχάρεσ). Το 
φιανόμενο αυτό εμφανίηεται κυρίωσ ςτθν οδό Δ. Βλάχου και ςτον πεηόδρομο τθσ Σολωμοφ. 
 
4.4. Φωτιςμόσ - αςφρματο δίκτυο ιντερνζτ 
 Ο υπάρχον φωτιςμόσ  χρειάηεται μια ριηικι αναπροςαρμογι, όςο αφορά τον ςχεδιαςμό, αλλά και εκςυγχρονιςμό 
των ςυςτθμάτων (τοποκζτθςθ λαμπτιρων LED), ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ εμπορικοφ κζντρου, 
μειϊνοντασ παράλλθλα τθν κατανάλωςθ ρεφματοσ. 
Το αςφρματο ελεφκερο δίκτυο ιντερνζτ τθ δεδομζνθ ςτιγμι εκπζμπει μόνο ςτθν πλατεία Δθμαρχείου, θ επζκταςθ 
του δικτφου ςε όλθ τθν περιοχι επζμβαςθσ κα βοθκιςει ςτθ δυνατότθτα χριςθσ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν. 
 
5. ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΘ ΔΛΑΜΟΡΦΩΘ 
 Διαπιςτϊνοντασ τα προβλιματα τθσ περιοχισ μελζτθσ, επιλζχκθκε μια κατεφκυνςθ με ιπιεσ επεμβάςεισ που 
ειςάγουν νζα ςτοιχεία που ςτόχο ζχουν τθν οργάνωςθ του χϊρου ανάπλαςθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ. 
Γενικοί ςτόχοι είναι να αναβακμιςτεί λειτουργικά, περιβαλλοντικά και αιςκθτικά το περιβάλλον, φυςικό και 
τεχνθτό. 
 
5.1. Διαμόρφωςθ οδϊν και πεηοδρομίων 
Με βάςθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ των πεηϊν και των αυτοκινιτων, ςτθ μελζτθ εφαρμόςτθκε θ 
νομοκεςία που προκρίνει ωσ ελάχιςτο πλάτοσ οδοςτρϊματοσ τα 3,50μ.και το 1,50μ. ελεφκερθσ όδευςθσ πεηϊν με 
ελάχιςτο το 1,20 μζτρα. Στα ςθμεία επαφισ τθσ περιοχισ ανάπλαςθσ με δρόμο διπλισ κατεφκυνςθσ και χϊρο 
παράπλευρθσ ςτάκμευςθσ, προεκτείνεται το πεηοδρόμιο ζωσ το ςθμείο κυκλοφορίασ των οχθμάτων (φουςκϊματα 
πεηοδρομίου), για τθν αςφάλεια και τθν άνετθ κίνθςθ των πεηϊν. Στα ςθμεία διαβάςεων επιλζχτθκε θ τοποκζτθςθ 
υλικοφ διαφορετικοφ χρϊματοσ και υφισ ςε ςχζςθ με το οδόςτρωμα. αλλά και θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ (ϋζξυπνεσ 
διαβάςεισ) με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ προτεραιότθτα τθσ πεηισ μετακίνθςθσ. 
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Σχιμα 2 : Αρχιτεκτονικό ςχζδιο διάβαςθσ πεηϊν επί τθσ οδοφ Ηαφειράκθ 

 
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για το οδόςτρωμα είναι γκρι κυβόλικοσ Καβάλασ με διάςταςθ 20x10  και ςθμειακά 
10x10 εκατοςτά και πάχοσ 5 ωσ 7 εκατοςτά. Οι διαβάςεισ πεηϊν διαχωρίηονται από το υπόλοιπο οδόςτρωμα με 
λωρίδεσ από κυβόλικο ροηζ ακανόνιςτθσ επιφάνειασ, ενϊ το κφριο τμιμα τθσ διάβαςθσ είναι από Κυβόλικο Γκρι 
καβάλασ 20x20 εκατοςτϊν ομαλισ επιφάνειασ και λευκό μάρμαρο Καβάλασ 20x20 εκατοςτϊν. Τα  πεηοδρόμια 
είναι τοποκετθμζνα 7 εκ. πάνω από το οδόςτρωμα, ενϊ ςτα τμιματα των διαβάςεων υποβακμίηεται το πεηοδρόμιο 
κατά 5 εκατοςτά, ϊςτε να διευκολφνεται θ διζλευςθ και των ΑΜΕΑ. Τα κράςπεδα των πεηοδρομίων είναι από 
λευκό μάρμαρο Καβάλασ πάχουσ 15 εκ. με απότμθςθ ςτθν εξωτερικι πλευρά. Θ επίςτρωςθ του πεηοδρομίου είναι 
με γρανίτθ κίτρο ςαγρζ 40x60 εκ. (ι μικρότερων διαςτάςεων που διατθροφν το ςυγκεκριμζνο μοτίβο των ςχεδίων) 
και βυηαντινό τραβερτίνο 20x20 εκατοςτϊν. Στο τμιμα προ των διαβάςεων, επί του πεηοδρομίου, ζκτοσ τθσ 
υποβάκμιςθσ είναι και χρωματικά διακριτζσ με τθν χρθςιμοποίθςθ κόκκινου κεραμικοφ πλακιδίου cotto - klinker  
διαςτάςεων 11,5x24 εκ. με δείκτθ αντιολιςκθςθσ R11 ι ανϊτερο. 
 
5.2. Διαμόρφωςθ οδϊν μονισ κατεφκυνςθσ 

 
Σχιμα 3 : Καταςκευαςτικι τομι ,επί τθσ οδοφ Δ. Βλάχου 
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Στισ οδοφσ μόνθσ κατεφκυνςθσ αλλάηει θ κλίςθ του οδοςτρϊματοσ, ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και  
μεταφζρεται θ κλίςθ εςωτερικά ςτον κεντρικό άξονα του δρόμου, όπου δθμιουργείται μια αυλάκωςθ και 
τοποκετοφνται οι ςχάρεσ όμβριων. Με τον τρόπο αυτό, ςε περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ πλθμμυρικϊν φαινόμενων, 
μετριάηονται οι επιπτϊςεισ ςτα καταςτιματα λόγω τθσ μείωςθσ τθσ υψομετρικισ διαφοράσ μεταξφ του επιπζδου 
του οδοςτρϊματοσ και του πεηοδρομίου, που ςε πολλά ςθμεία θ διαφορά αυτι ζφτανε και τα 15 εκατοςτά . 
Επίςθσ ςτο κεντρικό ςθμείο του δρόμου, όπωσ φαίνεται ςτθν παραπάνω καταςκευαςτικι τομι υπάρχει μία ηϊνθ 
πλάτουσ 50 εκατοςτϊν που επιτρζπει τθν υδατοπερατότθτα ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο τμιμα του δρόμου όπου 
λόγω του αυξθμζνθσ επιβάρυνςθσ από τθν κίνθςθ των οχθμάτων τοποκετείται τςιμεντζνια υπόβαςθ  ενιςχυμζνθ 
με δομικό μεταλλικό πλζγμα. Στο διαπερατό αυτό τμιμα τοποκετείται γεωυφαςμα μετά τθν επίςτρωςθ αδρανϊν. 
Θ τοποκζτθςθ τθσ τελικισ επίςτρωςθσ (κυβόλικοι καβάλασ) γίνεται ωσ επι το πλείςτον επί ξθροφ με τθν 
τοποκζτθςθ άμμου, ενϊ ιδιαιτερα ςε δρόμουσ με κλίςθ (Κωνςταντινίδου, Κεοφίλου, Ηαφειράκθ) ανα 5 μζτρα 
δθμιουργοφνται ηϊνεσ με τρεισ ςειρζσ κυβολικο τοποκετθμζνεσ με τςιμεντοκονία για καλφτερθ ςυνοχι τθσ 
καταςκευισ.  
 

 
Σχιμα 4 : Αρχιτεκτονικό μοτίβο οδοφ μονισ κατεφκυνςθσ (λεπτομζρεια επί τθσ οδοφ Δ. Βλάχου) 

 
Τζλοσ για τθν αποτροπι ςτάκμευςθσ οχθμάτων επί του πεηοδρομίου τοποκετοφνται προςτατευτικά κολωνάκια 
φψουσ 97 εκατοςτϊν ςε πζντε διαφορετικζσ αποχρϊςεισ , ςφμφωνα με το αρχιτεκτονικό ςχζδιο. Τα κολωνάκια 
αυτά λόγω φψουσ, όγκου και χρωματιςμοφ είναι ευδιάκριτα και ενςωματϊνονται αρμονικά ςτθν φιλοςοφία του 
αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. 
 
5.3. Πεηόδρομοσ ολωμοφ 
Στον πεηόδρομο επί τθσ Σολωμοφ περιορίηεται θ κίνθςθ των οχθμάτων με τθν δθμιουργία κανονιςμοφ λειτουργίασ. 
Θ είςοδοσ γίνεται από τθν οδό Κεοφίλου ςτο βόρειο τμιμα του πεηόδρομου και τοποκετοφνται ανοιγόμενεσ 
μπάρεσ για τον ζλεγχο τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου με τθν χριςθ κωδικϊν και καρτϊν ειςόδου ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό λειτουργίασ. Με τον τρόπο αυτό ο χϊροσ διαςφαλίηει τθν ελεφκερθ και αςφαλι κίνθςθ και παραμονι 
των επιςκεπτϊν προωκϊντασ τον εμπορικό χαρακτιρα τθσ περιοχισ. 
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Σχιμα 5 : Αρχιτεκτονικό ςχζδιο του πεηόδρομου τθσ Σολωμοφ ςτο ςθμείο επαφισ με τθν οδό    Κωνςταντινίδθ 

 
Ο πεηόδρομοσ εκτείνεται ςε ζνα επίπεδο με κλίςθ προσ το εςωτερικό του τμιμα, όπου το χαμθλότερο ςθμείο είναι 
θ ςχάρα από το γραμμικό κανάλι, που διαςχίηει κατά μικοσ όλο τον πεηόδρομο. Θ μορφι του χαρακτθρίηεται από 
τθν εναλλαγι τμθμάτων διαφορετικοφ χρϊματοσ και υφισ τα οποία διαχωρίηονται από γραμμικζσ λωρίδεσ λευκοφ 
μαρμάρου πλάτουσ 15 εκατοςτϊν (κομμάτια 15x30 εκ.). Ριο ςυγκεκριμζνα υπάρχουν 4 διαφορετικά τμιματα που 
εναλλάςςονται δίνοντασ τθν μορφι ενόσ υφαντοφ και είναι: 

 Το τμιμα από κόκκινα κεραμικά πλακίδια cotto –klinker  διαςτάςεων 24x11,5 εκατοςτϊν με υψθλό δείκτθ 
αντιολιςκθςθσ και αντοχισ 

 Το τμιμα από γρανίτθ κίτρο ςαγρζ διαςτάςεων 40x60 εκατοςτϊν( ι μικρότερων ανάλογα με τθν 
διακεςιμότθτα) 

 Το τμιμα κατά μικοσ του διατθρθτζου κτιρίου από βοτςαλόδεμα μπεη απόχρωςθσ (ενδεικτικοφ τφπου 
13Γ3-4/6 τθσ κουραςανιτ) και ςτοιχεία από πλάκεσ βυηαντινοφ τραβερτίνο, όπου απεικονίηονται ςτοιχεία 
από τθν αρχιτεκτονικι τθσ όψθσ του διατθρθτζου κτιρίου 

 Το κεντρικό τμιμα, με το χαμθλότερο υψόμετρο κατά μικοσ του πεηόδρομου, όπου καταλιγουν τα γραμμικά 
κανάλια και αποτελείται από κεραμικά πλακίδια cotto –klinker  διαςτάςεων 24x24 εκατοςτϊν με υψθλό δείκτθ 
αντιολιςκθςθσ και αντοχισ, ςε τρεισ διαφορετικζσ αποχρϊςεισ Μπεη , καφζ ι γκρι και ροδακινί. 



 

  10 

Κατά μικοσ των πλευρϊν του πεηόδρομου που εφάπτονται των κτιρίων, υπάρχουν πολλά καπάκια φρεατίων 
διαφορετικϊν διαςτάςεων, για τα οποία δεν επιλζχτθκε θ επικάλυψθ τουσ αλλά χρθςιμοποιείται ζνα μοτίβο με τα 
πλακίδια του κεντρικοφ τμιματοσ ϊςτε να επιτευχτεί μια κατά το δυνατόν οπτικι προςαρμογι. 
Στο κεντρικό τμιμα του πεηόδρομου υπάρχει ελεφκερθ ηϊνθ πλάτουσ 3,5 μζτρων για τθν κίνθςθ των οχθμάτων 
ςτθν περίπτωςθ που επιτραπεί θ κίνθςθ τουσ εντόσ του πεηοδρόμου (οχιματα τροφοδοςίασ, αποκομιδισ και 
ζκτακτθσ ανάγκθσ). 
Θ φφτευςθ ςτο εςωτερικό τμιμα του πεηόδρομου είναι με δζντρα Mανιλιασ (magnolia grandiflora) λόγω του 
περιοριςμζνου πλάτουσ του πεηόδρομου επιλζχτθκε αυτό το είδοσ γιατί είναι δζντρο το οποίο ζχει τθν δυνατότθτα 
να ανάπτυξθ τθν κόμθ του ςε φψοσ άνω των 3 μζτρων, δεν ζχει πυκνι βλάςτθςθ, ζχει  λίγα αλλά μεγάλα φφλλα που  
βοθκοφν ςτθ ςκίαςθ του χϊρου κατά τθ κερινι περίοδο και δεν δθμιουργοφν οπτικι ςυμφόρθςθ ςτο χϊρο. Στθν 
είςοδο και τθν ζξοδο του πεηόδρομου τοποκετοφνται δζντρα ςφζνδαμου πράςινθσ και κόκκινθσ απόχρωςθσ που 
κατά τθν διάρκεια του ζτουσ παρουςιάηουν αλλαγζσ είτε ςτο χρωματιςμό είτε ςτθ μορφι (πτϊςθ φφλλων, άνκθςθ), 
δθμιουργϊντασ μια διαφορετικι αίςκθςθ του χϊρου ανάλογα τθν εποχι ςε ςυνδυαςμό με τισ αεικαλείσ μανόλιεσ.  
Εντόσ του πεηόδρομου υπάρχουν κακίςματα από λευκό μάρμαρο και ξφλο κακϊσ και μια κρινθ που διατθρείται 
από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ, από πωρόλικο και λευκό μάρμαρο.  
 
5.4. Πεηόδρομοσ Παναγοφλθ 
 

 
Σχιμα 5 : Αρχιτεκτονικό ςχζδιο του πεηόδρομου τθσ Σολωμοφ ςτο ςθμείο επαφισ με τθν οδό    Κωνςταντινίδθ 

 
Στον πεηόδρομο επί τθσ Ραναγοφλθ περιορίηεται και εδϊ θ κίνθςθ των οχθμάτων. Θ είςοδοσ γίνεται από τθν οδοφ 
Χρ. Λαναρά ςτο νότιο τμιμα του πεηόδρομου και θ ζξοδοσ επί τθσ οδοφ 17θσ Οκτωβρίου. Τοποκετοφνται και εδϊ 
ανοιγόμενεσ μπάρεσ για τον ζλεγχο τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου με τθν χριςθ κωδικϊν και καρτϊν ειςόδου 
ςφμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ. 
Θ κεματικι ενότθτα του πεηόδρομου αυτοφ , ζχει να κάνει με το παραδοςιακό δρϊμενο «Μποφλεσ». Δφο μεγάλα 
«αυςτθρά» ορκογϊνια ςχιματα ςε «καρό» μοτίβο ςυμβολίηουν το μαντιλι γφρω από τον «Ρρόςωπο» το λεγόμενο 



 

  11 

«Ταράμπουλο», καταςκευάηονται από κόκκινα κεραμικά πλακίδια cotto –klinker  διαςτάςεων 24x11,5 εκατοςτϊν 
με υψθλό δείκτθ αντιολιςκθςθσ και αντοχισ και από γρανίτθ κίτρο ςαγρζ διαςτάςεων 40x60 εκατοςτϊν (ι 
μικρότερων ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα). Τα ορκογϊνια αυτά πλαιςιϊνονται από βοτςαλόδεμα γκρι ενϊ 
εςωτερικά διακόπτονται από ορκογϊνια τελάρα ανοξείδωτθσ λαμαρίνασ φψουσ 5 εκατοςτϊν και πάχουσ 5 
χιλιοςτϊν (τετράγωνα και ορκογϊνια παραλλθλόγραμμα), ςτα οποία απεικονίηονται ςτοιχεία από τον «Ρρόςωπο», 
ςε λευκό φόντο, όπωσ το χρϊμα του «Ρρόςωπου», από κομμάτια λευκοφ μαρμάρου με λευκό τςιμζντο ωσ 
ςυνδετικό κονίαμα. 
Τα δζντρα βρίςκονται και αυτά εντόσ του μοτίβου και ορίηονται από τετράγωνα τελάρα ανοξείδωτθσ λαμαρίνασ 
ςτακερισ διάςταςθσ 120 x 120 εκατοςτϊν. Στθν είςοδο του πεηόδρομου χρθςιμοποιοφνται και εδϊ δζντρα 
ςφζνδαμου πράςινθσ και κόκκινθσ απόχρωςθσ ενϊ εςωτερικά και πάλι τα δζντρα μανόλιασ. 
 
5.5. Σριγωνικόσ κόμβοσ μεταξφ των οδϊν Ηαφειράκθ και Κεοφίλου 
Ζνα από τα κεντρικά ςθμεία τθσ περιοχισ επζμβαςθσ είναι ο τριγωνικόσ κόμβοσ μεταξφ των οδϊν Ηαφειράκθ και 
Κεοφίλου, ο οποίοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ βρίςκεται ςε ιδιαίτερθ τοποκεςία και μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
προϊκθςθ του Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου. Θ προςζγγιςθ του ςθμείου  από αρχιτεκτονικισ άποψθσ είναι ωσ ζνασ 
κόμβοσ διζλευςθσ πεηϊν και οχθμάτων, που κα δίνει ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα και ςε ςυνδυαςμό με τθν αςφαλι 
μετακίνθςθ.  
Ο τριγωνικόσ κόμβοσ αναςχεδιάηεται με λευκό μάρμαρο καβάλασ, περιμετρικά και ςτο εςωτερικό του με λευκό 
βοτςαλόδεμα (ενδεικτικοφ τφπου 8Λ1-Ξ3 τθσ Κουραςανίτ)   και ςτοιχεία που παραπζμπουν ςτο χιονοδρομικό 
κζντρο των Τριϊν – Ρζντε Ρθγαδίων. Ο κόμβοσ χωρίηεται ςε τρία τμιματα, ςτο κεντρικό τμιμα που προορίηεται για 
τθν κίνθςθ των πεηϊν, το ανατολικό τμιμα με τουσ 5 πίδακεσ νεροφ (5 πθγάδια) και το δυτικό τμιμα όπου δεν ζχει 
επίςτρωςθ από βοτςαλόδεμα αλλά διάτρθτο πλζγμα γκαηόν. 
 

 
Σχιμα 6 : Αρχιτεκτονικό ςχζδιο του τριγωνικοφ κόμβου μεταξφ των οδϊν Ηαφειράκθ και Κεοφίλου 
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Στο ανατολικό τμιμα με τουσ πίδακεσ, κα δθμιουργθκεί κρυφι δεξαμενι Υδάτινων Στοιχείων κάτω από το δάπεδο 
με βοτςαλόδεμα καλυμμζνθ με αποςπϊμενεσ πλάκεσ. Εντόσ τθσ δεξαμενισ κα τοποκετθκοφν οι Αντλίεσ χαμθλισ 
τάςθσ και κα ςυνδεκοφν με τα Ακροφφςια. Ο κάκε πίδακασ κα εξζρχεται από το κζντρο ανοξείδωτθσ πλάκασ 
διαςτάςεων 400mmx400mm. Τα κανάλια βάκουσ περίπου 60cm και πλάτουσ 40cm κα πρζπει να διζρχονται από 
κάκε ςθμείο όπου υπάρχει πίδακασ. Τα επιμζρουσ κανάλια κα πρζπει να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε ο 
ςυνολικόσ όγκοσ του νεροφ να διατθρεί τθν ίδια ςτάκμθ. Επάνω από τα κανάλια κα πρζπει να είναι 
προςαρμοςμζνεσ αποςπϊμενεσ πλάκεσ κατάλλθλου πάχουσ. Τα κανάλια κα λειτουργοφν ωσ δεξαμενι 
περιςυλλογισ και κα διατθροφν τουλάχιςτον 60cm ςτάκμθσ νεροφ για τθν λειτουργία των ςυςτθμάτων. Το 
ςφςτθμα καναλιϊν κα πρζπει να ζχει γειτονικό φρεάτιο όπου κα υπάρχει χειροκίνθτθ βάνα για τθν αποςτράγγιςθ 
τθσ λεκάνθσ όπωσ και θλεκτροβάνα για τθν αυτόματθ πλιρωςθ. Εντόσ των καναλιϊν κα πρζπει να υπάρχει 
τουλάχιςτον ζνα ςθμείο εξόδου-υπερχείλιςθσ ςε ςθμείο ψθλότερο από τθν ονομαςτικι ςτάκμθ, για τθν 
απομάκρυνςθ πλεονάςματοσ νεροφ με φυςικι ροι κακϊσ και τα αιςκθτιρια ςτάκμθσ/θλεκτροβάνασ. 
Στθν οδό Κεοφίλου (ςτο κομμάτι τθσ επζμβαςθσ) μεταβάλλεται θ κλίςθ του δρόμου προσ τον κεντρικό άξονα ζτςι 
ϊςτε να μθν υπάρχουν ειςροζσ επιφανειακϊν υδάτων ςτον πεηόδρομο τθσ Σολωμοφ, όπωσ ςυμβαίνει με τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ.  
 
5.6. Φωτιςμόσ – Δίκτυα – Εξυπνεσ εφαρμογζσ. 
Στο μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ ανάπλαςθσ όπου είναι εφικτό κα καταςκευαςτεί εναζρια υποδομι με 
ςυρματόςκοινα που κα αγκυρωκοφν ςτισ προςόψεισ των κτιρίων και κα τοποκετθκοφν εναζρια φωτιςτικά LED ςτον 
κεντρικό άξονα του διάκενου μεταξφ των κτιρίων, ζτςι ϊςτε να θ διάχυςθ του φωτόσ να ξεκινά από τον άξονα, όπου 
κα ζχει τθν μεγαλφτερθ ζνταςθ και κα μειϊνεται όςο πλθςιάηει ςτισ προςόψεισ των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό κα 
αναδειχκοφν καλφτερα οι βιτρίνεσ των καταςτθμάτων με των εςωτερικό φωτιςμό τουσ. Στα τμιματα που δεν είναι 
δυνατι θ τοποκζτθςθ ςυρματόςκοινου τα φωτιςτικά κα τοποκετθκοφν ςε ιςτοφσ φψουσ 6 μζτρων. 
Θ εναζρια υποδομι με τα ςυρματόςχοινα, κα ζχει πολυχρθςτικό χαρακτιρα, όπου κα μπορεί να υποδεχτεί 
εγκατάςταςθ εορταςτικοφ ςτολιςμοφ αναμεταδοτϊν ιντερνζτ, θχείων και οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ ζξυπνων 
εφαρμογϊν. 
Σε όλθ τθν περιοχι τθσ μελζτθσ δθμιουργοφνται 14 διαβάςεισ που κα λειτουργοφν με βοικεια ζξυπνων 
τεχνολογικϊν εφαρμογϊν. 
 
5.7. Κζςεισ ςτάκμευςθσ και χϊροι φορτοεκφόρτωςθσ 
Στθν περιοχισ τθσ ανάπλαςθσ οι κζςεισ ςτάκμευςθσ είναι βραχυχρόνιασ διάρκειασ, με ςτόχο τθν εξάλειψθ των 
μόνιμα ςτακμευμζνων αυτοκινιτων ϊςτε να ενιςχυκεί θ λειτουργία του εμπορικοφ κζντρου. Τα οχιματα 
τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων κα μποροφν να ειςζρχονται ςτουσ πεηοδρόμουσ για τθν διαδικαςία. Τζλοσ 
προβλζπονται κζςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων και μθχανοκίνθτων δίκυκλων.  
 
5.8. Επικάλυψθ διαπερατϊν επιφανειϊν 
Στα ςθμεία των δεντροφυτεφςεων το κενό μεταξφ του κορμοφ και του δαπζδου καλφπτεται με μεταλλικι ςχάρα ςε 
διαςτάςεισ ανάλογεσ με τα κενά διαςτιματα. Στα ςθμεία με ςυςτοιχίεσ δζντρων ςτο ίδιο παρτζρι το κενό 
καλφπτεται με κυβόλικουσ τςιμζντου με διάκενα (πλζγμα γκαηόν) 
 
6. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΕΡΓΟΤ 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου μαηί με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, πρόβλεψθ απολογιςτικϊν, πρόβλεψθ 
ανακεϊρθςθσ και ΦΡΑ 24% ανζρχεται ςτο ποςό των 1.240.000 € και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ςυμπλθρωκεί μζχρι ςιμερα 
 
    Νάουςα, 4-12-2021 

Ελζγχκθκε    Κεωρικθκε  
Οι ςυντάξαντεσ                                         Ο αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Μ.Δ.Δ.   Ο  Διευκυντισ  Τ.Υ.Δ.Ν. 
  
 
Φωτιάδθσ Φϊτθσ   Κυράνοσ Κωμάσ   Κυριακίδθσ Ραφλοσ 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ                    Ρολιτικόσ Μθχανικόσ   Ρολιτικόσ Μθχανικόσ          
 
Τςεχελίδθσ Γιϊργοσ 
Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε. 
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