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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Σ.1 Απόσπασµα ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου 
της περιοχής 

Αποτύπωση των ισχυόντων για την 
περιοχή µελέτης πολεοδοµικών 
δεδοµένων, όρων δόµησης και 
κανονισµών ώστε να αποφευχθούν 
ασυµβατότητες µε την προτεινόµενη 
επέµβαση 

Επισήµανση τυχόν διαφοροποιήσεων του εγκεκριµένου  ρυµοτοµικού 
σχεδίου σε σχέση µε τα υλοποιηµένα 

Α.Σ.2 Oρθοφωτοχάρτη της ευρύτερης περιοχής 
επέµβασης υπό κλίµακα κατά την κρίση του 
µελετητή 

Αποτύπωση της περιοχής µελέτης µέσα 
στον αστικό ιστό 

Χάρτης όπου θα επισηµαίνονται: 

• η θέση της περιοχής επέµβασης στον αστικό ιστό,  

• οι θέσεις των βασικότερων δηµόσιων κτηρίων,  

• οι βασικοί υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι 
πρασίνου και  

• οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο στοιχείο που µπορεί να δώσει 
πληροφορίες για τη σκοπιµότητα και την αξιολόγηση του έργου 

Α.Σ.3 Απόσπασµα χάρτη µε την περιοχή επέµβασης 
µέσα στον αστικό ιστό, σε κλίµακα 1:500 ως 
1:1000 

Επισήµανση της περιοχής µελέτης και 
συσχέτιση της περιοχής επέµβασης µε 
τους άλλους δηµόσιους υπαίθριους 
χώρους 

Απόσπασµα χάρτη ή αεροφωτογραφία της περιοχής, όπου θα 
επισηµαίνονται: 

• η θέση της περιοχής επέµβασης,  

• οι θέσεις των βασικότερων δηµόσιων κτηρίων,  

• οι βασικοί υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι 
πρασίνου,  

• στοιχεία σχετιζόµενα µε την κυκλοφοριακή ροή και τη 
στάθµευση των οχηµάτων (κατευθύνσεις δρόµων, σταθµοί ΜΜΜ, χώροι 
στάθµευσης, κτλ) και  

• ό,τι άλλο θεωρείται πως βοηθά στην αποτύπωση των 
χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Σ.4 Κάτοψη ή µοντέλο εδάφους ή οριζοντιογραφία 
της περιοχής επέµβασης, όπως αυτή είναι 
σήµερα, σε κλίµακα: 1:200 ή µικρότερη 

Αποτύπωση της περιοχής επέµβασης 
όπως αυτή είναι σήµερα, µε όλες τις 
λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες και 
χρήσιµες για την υλοποίηση του 
σχεδιασµού 

Πλήρης τοπογράφηση µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, µε 
ο,τιδήποτε πρέπει να έχουν λάβει υπόψην οι µελετητές για να είναι 
εφαρµόσιµη η µελέτη. Κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνεται απεικόνιση των 
ακόλουθων: 

• αδόµητα οικόπεδα και κτήρια σε επαφή µε την περιοχή 
επέµβασης, µε τα υφιστάµενα και τα επιτρεπόµενα ύψη τους ή ορόφους 
και καταγραφή των χρήσεων των κτηρίων σε επαφή µε την περιοχή 
επέµβασης, 

• υπάρχουσες διαµορφώσεις και προσδιορισµός των υλικών 
εδαφοκάλυψης 

• όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους, 
δηλαδή: θέσεις εισόδων σε κτήρια, στοιχεία που προεξέχουν από την 
Οικοδοµική Γραµµή, θέσεις εισόδων σε χώρους στάθµευσης, κλίµακες, 
φρεάτια οργανισµών κοινής ωφέλειας κατηγοριοποιηµένα, υπόγειοι και 
επίστηλοι υποσταθµοί ∆ΕΗ, κολώνες, υπάρχοντα φωτιστικά σώµατα, 
αστικός εξοπλισµός, περίπτερα, διαφηµιστικές πινακίδες, κοκ 

• υπάρχοντα στέγαστρα ή άλλου είδους σκίαστρα των ανοικτών 
κοινόχρηστων χώρων, 

• υπάρχουσες φυτεύσεις και δένδρα,  

• λεπτοµερή υψόµετρα και οι κλίσεις µε ακρίβεια, ιδιαίτερα κατά 
µήκος των οικοδοµικών γραµµών,  

• υψόµετρα στις θέσεις των κορµών των δένδρων, 

• διαστάσεις που απαιτούνται κατά την κρίση του µελετητή 

• και γενικά κάθε στοιχείο που θα µπορούσε να χρησιµεύσει στη 
σωστή προσαρµογή των νέων διαµορφώσεων. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Π.1 Πίνακας περιγραφής όλων των υφιστάµενων 
υλικών εδαφοκάλυψης 

Καταγραφή των υλικών που υπάρχουν και 
της επιφάνειας που αυτά καταλαµβάνουν 
στην περιοχή επέµβασης, µε σκοπό τη 
σύγκριση αυτών των δεδοµένων µε τα 
αντίστοιχα της προτεινόµενης κατάστασης 

∆ηµιουργία πίνακα στον οποίο θα περιλαµβάνονται:  

•  πλήρης περιγραφή του υλικού και του τρόπου τοποθέτησής 
του,  

• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται το υλικό αυτό 
στη σηµερινή κατάσταση, σε τετραγωνικά µέτρα,  

•  φωτογραφία του υλικού,  

• επισήµανση αν το υλικό αυτό είναι συµβατικό ή ψυχρό1. 

Α.Φ.1 Φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής 
επέµβασης, όπως αυτή είναι σήµερα 

Καταγραφή της σηµερινής εικόνας της 
περιοχής µε σκοπό τη σύγκρισή της µε την 
προτεινόµενη κατάσταση αλλά και 
επαλήθευση των στοιχείων που έχουν 
περιγραφεί-αποτυπωθεί στις 
προαναφερθείσες µελέτες  

Αποτύπωση µε τη µεγαλύτερη δυνατή λεπτοµέρεια της περιοχής 
επέµβασης, µε έγχρωµες φωτογραφίες. Απαραιτήτως θα πρέπει να 
απεικονίζονται:  

• τα υλικά εδαφοκάλυψης,  

• τα δένδρα,  

• τα γειτονικά κτήρια,  

• οι κατασκευές ειδικών διαµορφώσεων και  

• όλα τα στοιχεία τα οποία συµβάλουν στην υποβάθµιση του 
µικροκλίµατος και της αισθητικής εικόνας της περιοχής επέµβασης.  

 

                                                           
1
 Υπόδειγμα του Πίνακα δίδεται στο Παράρτημα Ι 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Σ.5 Γενικό τοπογραφικό σε κλίµακα 1:500 ή 
κλίµακας κατά την κρίση των µελετητών, 
µε τα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα 

Απεικόνιση του συνόλου της πρότασης 
µε τα κυκλοφοριακά δεδοµένα, αν αυτά 
έχουν αλλάξει από την υφιστάµενη 
κατάσταση 

 

Α.Σ.6 Κάτοψη της πρότασης, σε κλίµακα: 1:200 
ή µικρότερη 

Απεικόνιση των βασικών στοιχείων της 
πρότασης, µη συµπεριλαµβανόµενων 
των υπαρχόντων και νέων δένδρων. 

Απεικόνιση των ακόλουθων:  

• προτεινόµενες διαµορφώσεις και προσδιορισµός των 
υλικών εδαφοκάλυψης,  

• προβολή των υπαρχόντων και νέων σταγάστρων στο 
έδαφος, 

• θέσεις φωτιστικών σωµάτων,  

• λεπτοµερή υψόµετρα µε ακρίβεια, ιδιαίτερα κατά µήκος 
των οικοδοµικών γραµµών, σε σχέση µε τα υπάρχοντα 
υψόµετρα, κλίσεις, 

• διαστάσεις που απαιτούνται κατά την κρίση του 
µελετητή. 

Α.Σ.7 Κάτοψη της πρότασης, σε κλίµακα: 1:200 
ή µικρότερη 

Απεικόνιση των βασικών στοιχείων της 
πρότασης, συµπεριλαµβανόµενων των 
υπαρχόντων και νέων δένδρων. 

Όπως και στο σχέδιο Α.Σ.6 και επιπλέον: 

• υπάρχοντα και νέα δένδρα µε διαφορετική σήµανση 
µεταξύ τους,  

• υπάρχοντα και νέα στέγαστρα µε διαφορετική σήµανση 
µεταξύ τους και επισήµανση των υψών τους. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Σ.8 Σχηµατικές Τοµές και Όψεις και όποιο άλλο 
σχέδιο θεωρεί σκόπιµο να προσκοµίσει ο 
µελετητής 

Όπου απαιτούνται µε στόχο την 
πληρέστερη τεκµηρίωση της πρότασης και 
κυρίως σε στοιχεία που σχετίζονται µε 
προτάσεις βελτίωσης των κλιµατικών 
συνθηκών. 

Σε κλίµακα κατά την κρίση του µελετητή, στις οποίες θα φαίνονται 
βασικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που συνιστούν παράγοντες 
επιβάρυνσης/επίλυσης του κλιµατικού προβλήµατος της περιοχής, τα 
ύψη των περιβαλλόντων κτηρίων, τα στοιχεία σκίασης,κτλ. 

Α.Σ.9 Σχέδια λεπτοµερειών σε κλίµακα κατά την 
κρίση των µελετητών 

Απεικόνιση των λεπτοµερειών, 
βιοκλιµατικών στοιχείων/κατασκευών που 
αφορούν στη βελτίωση του µικροκλίµατος, 
αν και όπου απαιτούνται κατά την άποψη 
των µελετητών 

 

Α.Π.2 Πίνακας περιγραφής των προτεινόµενων 
υλικών εδαφοκάλυψης 

Καταγραφή των υλικών που προτείνονται 
να τοποθετηθούν και της επιφάνειας που 
αυτά καταλαµβάνουν στην περιοχή 
επέµβασης, µε σκοπό τη σύγκριση αυτών 
των δεδοµένων µε τα αντίστοιχα της 
υπάρχουσας κατάστασης 

∆ηµιουργία πίνακα στον οποίο θα περιλαµβάνονται:  

•  πλήρης περιγραφή του υλικού και του τρόπου τοποθέτησής 
του,  

• το εµβαδό της περιοχής στην οποία εφαρµόζεται το υλικό αυτό 
στη σηµερινή κατάσταση, σε τετραγωνικά µέτρα,  

•  φωτογραφία του υλικού,  

• επισήµανση αν το υλικό αυτό είναι συµβατικό ή ψυχρό.2 

 

                                                           
2
 Ο πίνακας Α.Π.2 μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή να αποτελεί συνέχεια του πίνακα Α.Π.1 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Κ.1 Αρχιτεκτονική Τεχνική Έκθεση Αναλυτική περιγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης και όλων των προτάσεων της 
µελέτης 

Η Έκθεση αυτή θα περιλαµβάνει:  

• Αιτιολογική έκθεση 

• Αναφορά σε άλλα έργα που προγραµµατίζει ο υποψήφιος 
ανάδοχος, µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος, 

• Καταγραφή των στόχων της προτεινόµενης ανάπλασης, 

•  Το ιστορικό της µελέτης 

• Ανάλυση του πολεοδοµικού χαρακτήρα της περιοχής 
επέµβασης και την ένταξή της στην ευρύτερη λειτουργία της πόλης, 
χρήσεις γης, πληθυσµιακά µεγέθη και κοινωνικά δεδοµένα της 
περιοχής, στοιχεία του ισχύοντος πολεοδοµικού-ρυµοτοµικού σχεδίου, 

•  Περιγραφή του δοµηµένου περιβάλλοντος στα οικοδοµικά 
τετράγωνα που γειτνιάζουν µε την περιοχή επέµβασης,  

• Ανάλυση κυκλοφοριακών δεδοµένων, πριν και µετά την 
ανάπλαση, αν προκύπτει αλλαγή αυτών,  

•  Ποσοτικά στοιχεία/ µεγέθη και βασικά χαρακτηριστικά της υπό 
ανάπλαση περιοχής (επιφάνεια, µήκος, κτλ),  

•  Περιγραφή των υφιστάµενων διαµορφώσεων των 
κοινόχρηστων χώρων και αξιολόγηση της κατάστασής τους, µε 
αναφορά στα υλικά, τα σκίαστρα και τις φυτεύσεις,  

•  Περιγραφή και τεκµηρίωση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 
της ανάπλασης µε αναφορά στην ανταπόκριση στους στόχους 
(πολεοδοµικούς, αρχιτεκτονικούς, περιβαλλοντικούς, κτλ),  

•  Περιγραφή των αρχιτεκτονικών ή άλλων στοιχείων που 
συµβάλλουν στη βελτίωση του µικροκλίµατος (µε αναφορά στα υλικά 
των επιφανειών εδάφους, τα σκίαστρα, τις φυτεύσεις,τις ΑΠΕ, κτλ),  

• Περιγραφή της συµβολής των φυτεύσεων στην αναβάθµιση της 
περιοχής,  



8 

 

•  Αναφορά στα δίκτυα υποδοµής και στη διαχείριση των 
οµβρίων υδάτων.  

• Αναφορά στο φωτισµό του χώρου και στη συµβολή του στην 
επίτευξη των στόχων της µελέτης, 

• Αναφορά στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι προτάσεις της 
µελέτης είναι σύµφωνες και συµβατές µε το θεσµοθετηµένο 
χωροτακτικό/πολεοδοµικό σχεδιασµό.  

Η Αρχιτεκτονική Τεχνική Έκθεση είναι επιθυµητό να περιλαµβάνει 
κείµενο που δε θα ξεπερνά τις 12 σελίδες και πρέπει να συνοδεύεται από 
φωτογραφίες, επεξηγηµατικά σκαριφήµατα ή ό,τι άλλο θεωρηθεί 
απαραίτητο από τους µελετητές για την υποστήριξη της πρότασης. 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Κ.2 Αρχιτεκτονική Τεχνική Περιγραφή Επεξήγηση και συµπλήρωση των 
σχεδίων, ώστε να καθίσταται δυνατός ο 
πλήρης έλεγχος και η απρόσκοπτη 
εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από τη µελέτη. 

Αναλυτική και λεπτοµερής περιγραφή και καθορισµός όλων των 

εκτελούµενων εργασιών, µεθόδων και των υλικών κατασκευής, 

συµπεριλαµβανοµένων και αναλυτικών προδιαγραφών.  
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ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Φ.Σ.1 Σχέδιο Φύτευσης Προσδιορισµός του είδους και των θέσεων 
των φυτεύσεων στην προτεινόµενη 
κατάσταση. 

Στο σχέδιο αυτό καθορίζονται επακριβώς  τα είδη των φυτών 

(δένδρων και θάµνων), η θέση τους και η ποσότητα κάθε 

είδους.Στο σχέδιο υπάρχει συνοδευτικός πίνακας µε το 

επιστηµονικό και το κοινό όνοµα κάθε φυτού, ένα σύµβολο για 

κάθε είδος, και ένας χρωµατικός συµβολισµός  για την διάκριση 

των αειθαλών από τα φυλλοβόλα είδη. 

Τα φυτά εµφανίζονται στο σχέδιο φύτευσης µε το µέγεθος που θα 

έχουν όταν φτάσουν σε στάδιο ωριµότητας. 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Β.Κ.1 Έκθεση Τεκµηρίωσης του Κλιµατικού 
Προβλήµατος 

  

Β.Μ.1 Ο µελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τη µέση 
µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε 
βάση τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος  στην περιοχή επέµβασης, το 
µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους.  Ο 
υπολογισµός θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
αφενός για την υπάρχουσα κατάσταση (πριν 
την επέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση 
µετά την επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά 
στοιχεία και από τη σύγκριση των αντίστοιχων 
αποτελεσµάτων να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται 
ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί.  
 

Μείωση της µέσης µεγίστης θερινής 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην 
περιοχή επέµβασης και σε ύψος 1.80 µ, 
κατά τουλάχιστον ενάµισι βαθµό.    

Ως µέση µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος ορίζεται ο γεωµετρικός 
µέσος της µεγίστης ηµερησίας θερµοκρασίας περιβάλλοντος σε όλη την 
έκταση της περιοχής µελέτης. Παραδείγµατος χάριν εάν ο χώρος µελέτης 
αποτελείται από (i) δρόµους, µήκους κάθε δρόµου l(i), και µεγίστης 
ηµερησίας θερµοκρασίας δρόµου Τmx(i), η µέση µέγιστη θερµοκρασία 
υπολογίζεται από την σχέση Τmm= ∑(l(i) x Tmx(i)) /  ∑(l(i). Σηµειώνεται 
ότι η µεγίστη θερµοκρασία περιβάλλοντος στους διαφόρους δρόµους 
της διαδροµής µπορεί να µην ταυτίζεται χρονικά. 
Στην πράξη, ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιο από τα 
υπάρχοντα λογισµικά (π.χ. κάποιο από αυτά που προτείνονται στον 
Οδηγό), κατάλληλα για την εκτίµηση βιοκλιµατικών παραµέτρων, 
τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της 
επέµβασης  κλιµατικά στοιχεία (π.χ. µετρήσεις του εγγύτερου 
µετεωρολογικού σταθµού για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή). Τα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας (τρισδιάστατη γεωµετρία, κάλυψη 
επιφανειών, βλάστηση) της περιοχής επέµβασης θα εισαχθούν επίσης 
στο λογισµικό. Η διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά την 
επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν και µετά, 
χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει στο λογισµικό ο 
µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την επέµβαση), µε τη βοήθεια 
του λογισµικού, θα προσοµοιωθεί, για κάθε στοιχείο (δρόµος, πλατεία)  
της περιοχής επέµβασης, η θερµοκρασία περιβάλλοντος για το µεσηµέρι 
της θερµότερης (για το κάθε στοιχείο) ηµέρας του έτους. 
Τέλος, η µέση µέγιστη θερινή θερµοκρασία περιβάλλοντος θα 
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υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για τις 
καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, και θα συγκριθούν τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνεται  ο 
κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Β.Μ.2 Ο μελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τις 

βαθμοώρες στην περιοχή επέμβασης, για 

μια τυπική ημέρα του καλοκαιριού, για 

κάθε ώρα από την ανατολή ως τη δύση 

του ήλιου και στη συνέχεια το τυπικό 
ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26 
C. Ο υπολογισμός θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί αφενός για την 

υπάρχουσα κατάσταση (πριν την 

επέμβαση) και αφετέρου για την 

κατάσταση μετά την επέμβαση, με τα ίδια 
κλιματικά στοιχεία και από τη σύγκριση 

των  αποτελεσμάτων να προκύπτει ότι 

επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει τεθεί. 

 

Μείωση του τυπικού ηµερήσιου 
αθροίσµατος των βαθµοωρών βάσης 26 
C, της µέσης θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος της περιοχής, σε ύψος 1.80 
µ, κατά την θερινή περίοδο,  κατά 
τουλάχιστον 20 τοις εκατό.  
 

Η µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος στην περιοχή την χρονική 
στιγµή (t), ορίζεται από την σχέση Τm(t)= ∑(l(i) x T(i,t)) /  ∑(l(i), όπου 
T(i,t), είναι η θερµοκρασία του δρόµου (i), την χρονική στιγµή (t). To 
ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26 C (DH) υπολογίζεται 
από την σχέση : DH=∑ (Τm(t)-26)+, όπου ο δείκτης (+), υποδηλώνει ότι 
µόνο οι θετικές τιµές της  διαφοράς (Τm(t)-26), λαµβάνονται υπόψη, ενώ 
οι αρνητικές τιµές δεν αθροίζονται. Οι βαθµοώρες θα πρέπει να 
υπολογιστούν για κάθε ώρα, για το χρονικό διάστηµα από την ανατολή 
έως τη δύση του ηλίου.   
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλο 
λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που προτείνονται στον Οδηγό), 
τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της 
επέµβασης  κλιµατικά στοιχεία. Η διαφοροποίηση της κατάστασης πριν 
και µετά την επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν και 
µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει στο λογισµικό ο 
µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την επέµβαση),  θα 
προσοµοιωθεί για κάθε στοιχείο της περιοχής επέµβασης η µέση 
θερµοκρασία περιβάλλοντος,  για κάθε ώρα από την ανατολή έως τη 
δύση του ήλιου. 
Η  µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος για κάθε ώρα, καθώς και το  
ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών βάσης 26 C, θα υπολογιστούν 
χρησιµοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις, για τις καταστάσεις πριν και 
µετά την επέµβαση.  
Τέλος, τα αποτελέσµατα για το ηµερήσιο άθροισµα των βαθµοωρών 
βάσης 26 C, για τις καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, θα 
συγκριθούν ώστε να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος 
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που έχει τεθεί. 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 
Β.Μ.3 Ο µελετητής θα πρέπει να υπολογίσει τη 

µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία 
επιφάνειας στο χώρο επέµβασης, µε βάση 
τη χωρική κατανοµή της θερµοκρασίας 
επιφάνειας στην περιοχή επέµβασης, το 
µεσηµέρι της θερµότερης ηµέρας του έτους.  
Ο υπολογισµός θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί αφενός για την 
υπάρχουσα κατάσταση (πριν την 
επέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση 
µετά την επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά 
στοιχεία και από τη σύγκριση των 
αντίστοιχων αποτελεσµάτων να προκύπτει 
ότι επιτυγχάνεται ο κλιµατικός στόχος που 
έχει τεθεί. 

Μείωση της µέσης χωρικής µέγιστης 
θερµοκρασίας επιφάνειας στον χώρο 
επέµβασης κατά τουλάχιστον 5 
βαθµούς για την θερινή περίοδο σε 
σχέση µε την σηµερινή κατάσταση. 

Ως µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας ορίζεται ο 
γεωµετρικός µέσος της µέσης µεγίστης ηµερησίας θερµοκρασίας 
επιφάνειας σε όλα τα τµήµατα της περιοχής της µελέτης. 
Παραδείγµατος χάριν εάν ο χώρος µελέτης αποτελείται από (i) 
δρόµους µήκους l(i), και µέσης µεγίστης ηµερησίας θερµοκρασίας 
επιφάνειας Τmxs(i), η µέση χωρική µεγίστη θερµοκρασία 
υπολογίζεται από την σχέση Τmm= ∑(l(i) x Tmxs(i)) /  ∑(l(i).  
Σηµειώνεται ότι η µεγίστη θερµοκρασία επιφάνειας στις διάφορες 
περιοχές της διαδροµής µπορεί να µην ταυτίζεται χρονικά. 
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλο 
λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που προτείνονται στον Οδηγό), 
τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της 
επέµβασης  κλιµατικά στοιχεία. Η διαφοροποίηση της κατάστασης 
πριν και µετά την επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, 
για πριν και µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει 
στο λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την επέµβαση), µε τη 
βοήθεια του λογισµικού, θα προσοµοιωθεί για κάθε στοιχείο της 
περιοχής επέµβασης η θερµοκρασία επιφάνειας  για το µεσηµέρι 
της θερµότερης (για το κάθε στοιχείο) ηµέρας του έτους. 
Τέλος, η µέση χωρική µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας θα 
υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για τις 
καταστάσεις πριν και µετά την επέµβαση, και θα συγκριθούν τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνεται  ο 
κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 



16 

 

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

Β.Μ.4 ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται εθνικό η διεθνές 
πρότυπο µέτρησης της θερµικής άνεσης σε 
εξωτερικούς χώρους, επαφίεται στον µελετητή η 
επιλογή του δείκτη αξιολόγησης της θερµικής 
άνεσης. Ο δείκτης που θα χρησιµοποιηθεί θα 
πρέπει να περιλαµβάνει και αξιολογεί την 
επίδραση στον περιπατητή, της ηλιακής και 
θερµικής ακτινοβολίας, του άνεµου, της 
υγρασίας και της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
βελτίωση της τιµής του χρησιµοποιουµένου 
µέσου δείκτη θερµικής άνεσης κατά 15 % σε 
µέση τιµή κατά την περίοδο 10:00-18:00. Ο 
χρησιµοποιούµενος µέσος δείκτης θερµικής 
άνεσης θα πρέπει να υπολογιστεί αφενός για 
την υπάρχουσα κατάσταση (πριν την 
επέµβαση) και αφετέρου για την κατάσταση 
µετά την επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά 
στοιχεία και από τη σύγκριση των αντίστοιχων 
αποτελεσµάτων να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται 
ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί. 

Βελτίωση των µέσων χωρικών επιπέδων 
θερµικής άνεσης κατά τουλάχιστον 15% 
σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα της 
άνεσης που επικρατούν στην περιοχή 
κατά την θερινή περίοδο πριν την 
εφαρµογή της µελέτης.  
 

O µέσος δείκτης θερµικής άνεσης σε ένα δρόµο κατά την χρονική στιγµή 
(t), υπολογίζεται µε βάση τα µέσα κλιµατικά χαρακτηριστικά στον δρόµο 
την ιδία χρονική στιγµή. Ο µέσος χωρικός δείκτης θερµικής άνεσης 
υπολογίζεται σαν ο γεωµετρικός µέσος  του µέσου δείκτη θερµικής 
άνεσης σε όλους τους δρόµους της µελέτης. Παραδείγµατος χάριν εάν ο 
χώρος µελέτης αποτελείται από (i) δρόµους, µήκους κάθε δρόµου l(i), και 
µέσου δείκτη θερµικής άνεσης ΤΗΑ(i), ο µέσος χωρικός δείκτης θερµικής 
άνεσης υπολογίζεται από την σχέση ΤΗΑm= ∑(l(i) x THA(i)) /  ∑(l(i). 
Στην πράξη, ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλο 
λογισµικό  (π.χ. κάποιο από αυτά που προτείνονται στον Οδηγό), 
τροφοδοτώντας το µε διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της 
επέµβασης  κλιµατικά στοιχεία για µια τυπική καλοκαιρινή ηµέρα. Η 
διαφοροποίηση της κατάστασης πριν και µετά την επέµβαση θα 
προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν και µετά, χαρακτηριστικά  της 
επιφάνειας που θα εισάγει στο λογισµικό ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την επέµβαση), µε τη βοήθεια 
του λογισµικού, θα υπολογιστεί για κάθε στοιχείο της περιοχής 
επέµβασης ο µέσος δείκτης θερµικής άνεσης κατά τη χρονική περίοδο 
10:00-18:00 της τυπικής καλοκαιρινής ηµέρας. 
Τέλος, ο µέσος χωρικός δείκτης θερµικής άνεσης θα υπολογιστεί 
χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση, για τις καταστάσεις πριν και 
µετά την επέµβαση, και θα συγκριθούν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για 
να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνεται  ο κλιµατικός στόχος που έχει τεθεί.  
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- Α Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

Β.Μ.5 Ο µελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει το πεδίο 
του ανέµου σε κάθε σηµείο την περιοχής 
επέµβασης, για µία τυπική καλοκαιρινή ηµέρα 
κατά την περίοδο 10:00-18:00. Ο υπολογισµός 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφενός για την 
υπάρχουσα κατάσταση (πριν την επέµβαση) 
και αφετέρου για την κατάσταση µετά την 
επέµβαση, µε τα ίδια κλιµατικά στοιχεία. Η 
αποτύπωση του πεδίου του ανέµου θα 
χρησιµοποιηθεί στην εκτίµηση του 
προαναφερθέντος δείκτης θερµικής άνεσης, 
καθώς και για την εξαγωγή συµπερασµάτων για 
τη µεταβολή στη ροή του αέρα που πιθανόν 
προκαλεί η επέµβαση όταν αυτή έχει επιπλέον 
στόχο την ανεµοπροστασία. 

Βελτίωση της θερµικής άνεσης και 
ανεµοπροστασία. 

Ο µελετητής θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κατάλληλο λογισµικού  (π.χ. 
κάποιο από αυτά που προτείνονται στον Οδηγό), τροφοδοτώντας το µε 
διαθέσιµα για την ευρύτερη περιοχή της επέµβασης  κλιµατικά στοιχεία 
για µια τυπική καλοκαιρινή ηµέρα. Η διαφοροποίηση της κατάστασης 
πριν και µετά την επέµβαση θα προκύπτει από τα  διαφορετικά, για πριν 
και µετά, χαρακτηριστικά  της επιφάνειας που θα εισάγει στο λογισµικό 
ο µελετητής. 
Στη συνέχεια, µε ίδια κλιµατικά στοιχεία, αλλά µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά επιφάνειας (πριν και µετά την επέµβαση), θα 
προσοµοιωθεί σε  κάθε  στοιχείο της επιφάνειας το διάνυσµα (ταχύτητα 
και διεύθυνση) του ανέµου κατά τη χρονική περίοδο 10:00-18:00 της 
τυπικής καλοκαιρινής ηµέρας. 
Τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν αφενός για τον υπολογισµό του 
προαναφερθέντος δείκτη θερµικής άνεσης και αφετέρου για την 
αποτύπωση της µεταβολής στη ροή του αέρα που προκαλεί η 
επέµβαση.  
 

Β.Κ.2 Τεχνική Περιγραφή Βιοκλιµατικής Μελέτης Επεξήγηση των διαδικασιών 
προσοµοιώσεων, αναφορά στα δεδοµένα 
και στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη 
βιοκλιµατική µελέτη. 
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Σ.Μ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο.1 Αναλυτικό Τιµολόγιο 

Ο.2 Συγκεντρωτικές προµετρήσεις ανά ενότητες 
εργασιών 

Ο.3 Αναλυτικός Προϋπολογισµός Έργου 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- Α Φάση Αξιολόγησης 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τον κατά 
περίπτωση αρµόδιο φορέα ώστε να 
νοµιµοποιείται η άµεση υλοποίηση του έργου 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως ανάλογα µε την πρόταση µπορεί να 
απαιτούνται εγκρίσεις από: 
ΣΧΟΠ (Συµβούλιο χωροταξίας οικισµού και περιβάλλοντος) 
ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) 
∆ΜΕΟ (∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας) 
Αρχαιολογική Υπηρεσία 
κ.ο.κ. 

 

Σ.Μ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- Α Φάση Αξιολόγησης 

∆.1 Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του ∆ικαιούχου 

∆.2 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.) για αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, έγκριση συµµετοχής στην Πράξη 

∆.3 Για κάθε επέµβαση που προτείνεται για ένταξη αποδεικτικό ότι ο ΟΤΑ διατηρεί το νόµιµο δικαίωµα πραγµατοποίησης του υποβαλλόµενου έργου (κυριότητα ακινήτου) 

∆.4 Απόφαση ορισµού υπευθύνου έργου 

∆.5 
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού του προς χρηµατοδότηση ποσού για τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση µή παραγωγής εσόδων για τα έργα που 

δεν παράγουν έσοδα. 

∆.6 
Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης του προς ένταξη έργου, συνολικά στο επίπεδο του Προγράµµατος και αναλυτικά για τις επιµέρους προτεινόµενες 

παρεµβάσεις (δράσεις) 
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Β Φάση Αξιολόγησης 

Σ.Μ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο.4 Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου  
 

 Όλες οι απαραίτητες µελέτες που απαιτούνται, 
ανάλογα µε την πρόταση, ώστε το έργο να είναι 
άµεσα υλοποιήσιµο, συντεταγµένες σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές µελετών του Π.∆. 696 του 
1974 και τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις 
του. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται πως, ανάλογα µε την πρόταση, µπορεί να 
απαιτούνται:  
Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Απόφαση Απαλλαγής 
Πλήρης Τοπογραφική Μελέτη 
Μηχανολογική µελέτη 
Μελέτη φωτισµού 
Στατική µελέτη (για κατασκευές όπως στέγαστρα, κτλ) 
Κυκλοφοριακή (πχ. στην περίπτωση πεζοδρόµησης κάποιας οδού) 
Υδραυλική µελέτη-µελέτη δικτύων 
κ.α. 
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Παρατηρήσεις για τις προδιαγραφές μελετών 

1. Αποκλείσεις ως προς τις κλίμακες των σχεδίων δικαιολογούνται όταν επιβάλλονται 
από το μέγεθος της περιοχής μελέτης.  

2. Η αρχιτεκτονική μελέτη θα υποβληθεί με όλα τα περιεχόμενά της. Κατ’ ελάχιστον 

ωστόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα περιεχόμενα των πινάκων των 

Αρχιτεκτονικών Προδιαγραφών που προηγήθηκαν. 

3. Τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης θα υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή. 
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Παράρτημα Ι 

 

Α.Α. 
Περιγραφή Υλικού 

Εδαφοκάλυψης 
Εμβαδό (τετρ. Μέτρα) Φωτογραφία 

Υ.1 Άσφαλτος 1050 

 

Υ.2 

Φυσικοί κυβόλιθοι 

χρώματος γκρι μεγέθους 

10*10*6 cm, 

τοποθετημένοι εν ξηρώ 

800 

 
    

 

 

 


