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 ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έργο: «Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής» 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα 

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2014- 2020», 

προτίθεται να εκτελεστεί το έργο: «Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής 

Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής». Θα γίνει η διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το 

Βυζαντινό Τείχος  Κομοτηνής, η οποία  αποτελεί τη συνέχεια της ανάπλασης του 

ιστορικού κέντρου της πόλης. 

 Στα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει έργα με σκοπό την ανάδειξη της παλιάς 

πόλης. Δύο δρόμοι, Ερμού και Βενιζελου,  πεζοδρομήθηκαν  με αποτέλεσμα να αλλάξει το 

ύφος του κέντρου, το οποίο και απέκτησε σημαντικό  εμπορικό και πολιτιστικό 

ενδιαφέρον. Επίσης έγινε η ανάπλαση της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, με 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αναβαθμίζοντας σημαντικά το κέντρο της 

πόλης.   

 Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως 

του 1933, και ο σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της  

Κομοτηνής. 

 Θα γίνει διαμόρφωση πολιτιστικής διαδρομής και χώρου αναψυχής με την διάνοιξη 

του Νοτίου και Ανατολικού τμήματος έξω από το Βυζαντινό Τείχος και συγκεκριμένα πίσω  

από την Λέσχη Κομοτηναίων, πίσω από τα κτίσματα επί του πεζόδρομου Βενιζέλου  και 

παράλληλα της οδού Σωκράτους. Θα γίνει απαλλοτρίωση τμημάτων ιδιόκτητων αυλών 

που βρίσκονται στη ζώνη ανάπλασης γύρω από το Τείχος.  

 Πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων δημιουργείται πολιτιστική διαδρομή  φάρδους έξι  

μέτρων, εκ των  οποίων τα δύο μέτρα  θα χρησιμοποιηθούν ως ζώνη πρασίνου, με 

φύτευση δένδρων, θάμνων και διαφόρων αρωματικών φυτών. Το υπόλοιπο τμήμα, 

απέναντι από το Βυζαντινό Τείχος, θα διαμορφωθεί για περίπατο και καθιστικά και θα 
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φωτιστεί αναλόγως. Σημειώνεται ότι ο χώρος μπροστά στο Τείχος θα είναι ελεύθερος από 

κάθε εμπόδιο (φυτά, παγκάκια, στύλοι φωτισμού κλπ).  

 Σε ότι αφορά την επίστρωση της επιφάνειας της διαδρομής, θα χρησιμοποιηθούν 

τα εξής υλικά:  

 φυσικός γρανιτικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστών.  

 βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστων και σε απόχρωση γκρι.  

 Πλάκες οδηγοί τυφλών, διαστάσεων 40*40 εκατοστών, σε υπόλευκο χρώμα. 

 λωρίδες από ξύλο ιρόκο, ιδιαιτέρα ανθεκτικό, φάρδους 12 εκατοστών σε 

σκούρο καφέ χρώμα.  

 

 Το ξύλο θα δέσει αρμονικά με το Βυζαντινό Τείχος που τμηματικά έχει πλίνθους 

και πέτρες σε αποχρώσεις καφέ, και θα δώσει μια ζεστή πινελιά στο παρουσιαστικό της 

πολιτιστικής διαδρομής.  

Η διαδρομή θα συνεχιστεί παράλληλα με τον πεζόδρομο Βενιζέλου και θα στρίψει 

βγαίνοντας στο 1ο Δημοτικό σχολείο, το οποίο φιλοξενείται σε ένα πέτρινο διώροφο 

κτίριο.  Η ανάπλαση της διαδρομής  θα γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως και πίσω από τη 

Λέσχη Κομοτηνάιων, με τη διαφορά ότι θα έχει πλάτος 4 μέτρα. Τα δένδρα θα 

φυτευτούν τμηματικά δίπλα στους  πάγκους καθιστικών. 

 

 Στο σημείο ενδιάμεσα από την οδό Σωκράτους και το Τείχος θα απελευθερωθεί 

χώρος διαστάσεων 19,40 * 16,00 μέτρα περίπου με εμβαδόν 320,00 μ2. Εκεί θα γίνει 

μικρή πλατεία, η οποία θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, καθιστικά και ελεύθερους 

χώρους (βλέπε αρχιτεκτονικά σχέδια, φύλλο Λ2,  λεπτομέρεια Δ). Οι χώροι πρασίνου θα 

φυτευτούν με δένδρα, θάμνους, γκαζόν και αρωματικά φυτά. Τα παρτέρια θα 

εγκλωβιστούν με διακοσμητικό τοιχάκι, κατασκευασμένο από βιομηχανικούς κυβόλιθους 

σε γκρι χρώμα.    

 Σε ότι αφορά τη φύτευση, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα εξής είδη: 

Δένδρα: σφένταμος ιαπωνικός,  λομπέλια, κατάλπη, λικιδάμβαρη. Θάμνοι: φωτίνια, 

τσιτώνια. Αρωματικά φυτά: γιουνίπερους, λεβάντα, δεντρολίβανο. 

 

         Όσον αφορά στο φωτισμό : 

Να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος φωτισμός δεν αποτελεί αποτέλεσμα εξειδικευμένης 

μελέτης φωτισμού του μνημείου και δεν αποσκοπεί στον άμεσο φωτισμό ανάδειξής του. 

Το είδος και η θέση των φωτιστικών σωμάτων που αναλύονται παρακάτω αφορούν στο 

γενικό φωτισμό της πόλης (αστικό και οδικό). Παραταύτα, στο άμεσο περιβάλλον του 
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Βυζαντινού Τείχους δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο είδος της φωτεινής πηγής και των 

φωτιστικών σωμάτων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ : 

Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ασύμμετρου 

φωτισμού, χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου, σε  γκρι-καφέ απόχρωση, κομψού και 

ιδιαίτερου σχεδιασμού, με τετράμετρο (4,00μ) ιστό. Βήμα τοποθέτησης στην πολιτιστική 

διαδρομή, στη μέγιστη δυνατή απόσταση από το μνημείο, ανά 8,00 με 10,00μ. 

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Εφαρμογές Αστικές περιοχές, πλατείες, πάρκα 

Ενδεικτικό ύψος τοποθέτησης 3,5 - 5 m 

Υλικό κατασκευής Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

Προστασία οπτικής μονάδας anti-UV PC 

Δείκτης στεγανότητας IP66 

Μηχανική αντοχή IK10 

Ισχύς 19 έως 56 W 

Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά : 

Αριθμός LEDs 16 | 24 | 32 | 48 LEDs 

Φωτεινή ροή 2.400 - 7.200 lm 

Σύστημα οπτικής μετάδοσης LensoFlex®2 - Type I, II, III, IV according to IESNA 

Διατήρηση φωτεινής ροής 90% @100.000 h @350mA, 500mA 

(@ Tq 25°C) 80% @100.000 h @700mA 

Φωτεινή κατανομή (Asymmetrical)  - Medium 
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Πλεονεκτήματα : 

Futureproof: Διαχρονικότητα στο σχεδιασμό για προσαρμογή με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

- Πληθώρα φωτομετρικών κατανομών 

- Dimming: Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής 

- Προστασία από υπερτάσεις 10kV 

 

Επιπλέον επιλογές : 

- Δυνατότητα σύνδεσης σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης 

- Αισθητήρας κίνησης 

- Φωτοκύτταρο 

- CLO (Constant Light Output): Διατήρηση της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου 

- Θερμοκρασία χρώματος: WW (θερμό λευκό) 

- Back light control: σύστημα ελέγχου του διαφεύγοντα φωτισμού προς τα κτίρια - στο επίπεδο C270 

- Ειδική βαφή για προστασία έναντι διαβρωτικού περιβάλλοντος 

- Βαφή σε οποιοδήποτε χρώμα RAL ή ΑΚZΟ 

Προτείνεται η παρακάτω μορφή : 
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Κομοτηνή  23-12-2019 

Οι συντάξαντες 

 

             Κουλεσίδου  Ειρήνη 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 

Πάσσου Δέσποινα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

Κωνσταντινίδης Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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