
 
 
 
 

«Δ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕ Ρ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  

ΚΟΛΥΜΒΗ ΤΗΡ ΙΟΥ  ΤΟΥΜΠΑΣ »  
 

 
 

Τ ΕΧΝ ΙΚΗ  ΠΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ  
 



Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του 

κολυμβητηρίου της Τούμπας, ο οποίος εκτείνεται από την νότια πλευρά της πεζογέφυρας 

μέχρι τον περιμετρικό δρόμο του γηπέδου ΠΑΟΚ,  συνολικής έκτασης 6100τμ, στην Δ΄ 

Δημοτική Κοινότητα, καθώς και στην ολοκλήρωση της ράμπας της πεζογέφυρας και το 

φωτισμό των υπαίθριων χώρων προς την οδό Λαμπράκη. 

 

Αναλυτική περιγραφή του έργου 
Το έργο περιλαμβάνει : 

1. Δύο διαμορφωμένους χώρους εκατέρωθεν του κολυμβητηρίου οι οποίοι 

επιστρώνονται με τσιμεντοκυβόλιθο 10x10x6εκ, και συμπεριλαμβάνουν καθιστικά και 

παρτέρια.  

2. Ένα πεζόδρομο, νότια του κολυμβητηρίου, πλάτους 4,00μ επιστρωμένο με χυτό 

δάπεδο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική κατασκευή του στεγάστρου 

του κολυμβητηρίου χωρίς να προκληθούν καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.  

3. Διαδρόμους επιστρωμένους με χυτό δάπεδο, κάθετους προς τον πεζόδρομο ώστε να 

διευκολύνεται η κίνηση από το γήπεδο του ΠΑΟΚ προς το κολυμβητήριο, τους 

διαμορφωμένους χώρους και τις οδούς Κλεάνθους και Αδαμίδη. Το σφηνοειδές 

σχήμα, αυτών, των διαδρόμων δημιουργεί, σημειακά, χώρους με αρκετό πλάτος 

στους οποίους διαμορφώνονται καθιστικά.  

4. Μεγάλους χώρους πρασίνου στην υπόλοιπη επιφάνεια της περιοχής μελέτης που 

διαχωρίζονται με κράσπεδα πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου, μετά την κατασκευή των 

απαιτούμενων εγκαταστάσεων άρδευσης και την εξυγίανση του εδάφους με κηπαίο 

χώμα, καλύπτονται με χλοοτάπητα στο μεγαλύτερο τμήμα τους, ποικιλία δέντρων και 

ομάδες διαφόρων θάμνων. Οι χώροι πρασίνου στην περιοχή μελέτης καταλαμβάνουν 

3760τμ, ενώ το σκληρό δάπεδο καταλαμβάνει 2200τμ, από τα οποία τα 530τμ 

αντιστοιχούν στον κυβόλιθο και τα υπόλοιπα 1670τμ στο χυτό δάπεδο. Τα 140τμ που 

υπολείπονται αντιστοιχούν στα κράσπεδα. 

5. Μία ράμπα για την τροφοδοσία του κολυμβητηρίου, με πρόσβαση από την οδό 

Κλεάνθους, επιστρωμένη με χυτό δάπεδο.  

6. Την επίστρωση της ράμπας της πεζογέφυρας από την οδό Αδαμίδη,  η οποία 

ολοκληρώνεται με χτενιστό μάρμαρο Αλιβερίου.  

7. Την επίστρωση του πεζοδρομίου περιμετρικά της περιοχής μελέτης με καρό 

τσιμέντοπλακες 40x40x3.5εκ, ίδιες με τις πλάκες επίστρωσης του πεζοδρομίου στο 

τμήμα της οδού Κλεάνθους από την οδό Λαμπράκη μέχρι το όριο της περιοχής 

μελέτης. 

8. Την τοποθέτηση φωτιστικών στον υπαίθριο χώρο προς την οδό Λαμπράκη 

αντίστοιχων των υπαρχόντων στην ήδη υπάρχουσα υποδομή καθώς και στον 

περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου μετά την κατασκευή της απαιτούμενης 

υποδομής. 

                                                                                                   Η Μηχανικός        
                                                                                                  Αθηνά Λερίδου                      
                                                                                              Αρχιτέκτων Μηχανικός 


