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1. Περιγραφή της προτεινόμενη αρχιτεκτονικής σύνθεσης 

 

Κύρια αρχιτεκτονική ιδέα αποτελεί η δημιουργία μιας δημόσιας σκάλας που αντηχεί 

τη γεωγραφική συνθήκη της Πύλης, ως μεταβατικού τόπου μεταξύ Θεσσαλικού 

κάμπου και Πίνδου, ή αρχετυπικά μεταξύ πεδιάδας και βουνού.  

Η σκάλα αποτελεί στην ουσία την έκφραση της στέγης που θα στεγάζει το νέο 

σύνολο του υφιστάμενου κτιρίου και της προσθήκης και συγκροτεί δημόσιο χώρο 

ικανό να ενισχύσει την κοινωνική διάδραση και να υποδεχθεί ποικίλα, 

προγραμματισμένα ή αυθόρμητα, δημόσια γεγονότα. 

Από το τέλος της σκάλας, κανείς, θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει την είσοδο της 

Πίνδου, που ορίζεται από τα εμβληματικά βουνά Ίταμος και Κόζιακας αλλά και να 

εποπτεύσει από μια υψηλότερη τοπογραφική στάθμη τον κάμπο αλλά και τον 

Πορταϊκό ποταμό. 

Αυτό το γεωγραφικό στοιχείο θα εκφράζει μια «χωρική σύνοψη» του τόπου και την 

προοικονομία της ανόδου και του βουνού. 

Ο νέος, «γεωγραφικός» χώρος θα είναι, εκτός από φυσικά, και νοηματικά ευρύς, 

ικανός να αναπαραστήσει συμβολικά το Δήμο Πύλης που είναι κατά βάση ορεινός. 

 

2. Αναλυτική αιτιολόγηση των επιλογών 

 

2.1. Στρατηγική της επέκτασης 

Το νέο σύνολο αναλύεται στο ισόγειο, τους υπερκείμενους ορόφους και την κάλυψη 

από τη στέγη—σκάλα. 

 

Το ισόγειο του υφιστάμενου κτιρίου: 

— διατηρείται, λόγω της ανελαστικής δομής από πέτρα και επειδή βασίζεται σε μια 

απλή και λειτουργική τυπολογία, αυτής των σχολικών τάξεων της προγενέστερης 

χρήσης του ως σχολείου, 

— επεκτείνεται ανατολικά ώστε να αυξηθεί η επιφάνειά του, 
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— επεκτείνεται νότια, μέχρι την οικοδομική γραμμή και το όριο του υφιστάμενου 

τοίχου αντιστήριξης, αφενός για επιπλέον επιφάνεια και αφετέρου ώστε να συνδεθεί 

το κτίριο με την ανώτερη στάθμη του δρόμου και να γεφυρώσει εγκάρσια την 

επαρχιακή οδό Πύλης-Προδρόμου με την εθνική οδό Τρικάλων-Άρτας, και τέλος, 

— επεκτείνεται βόρεια, με την προσάρτηση ενός κλάδου-ορίου προς τον 

παραποτάμιο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, που επίσης συμπληρώνει τον σημερινό 

υπολειμματικό χώρο του οικοπέδου. Μεταξύ υφιστάμενου κτιρίου και βόρειου κλάδου 

σχηματίζεται αίθριο που θα συμβάλλει στον καλό φωτισμό και αερισμό των 

γραφείων, στη βελτίωση της οπτικής των εσωτερικών γραφείων, αλλά και ως 

κοινόχρηστος χώρος-εσωτερικός κήπος για το διάλειμμα υπαλλήλων και αιρετών. 

 

Ο όροφος ανακατασκευάζεται λόγω: 

— της υφιστάμενης ανελαστικής δομής από τοίχους οπτοπλινθοδομής, λειτουργικά 

και ενεργειακά παρωχημένων που θα απαιτούσαν πολλαπλάσιο κόστος μετατροπών 

και αναβάθμισης και θα προσέθεταν τεχνικές δυσκολίες και κατασκευαστικό χρόνο, 

και 

— της πρόθεσης δημιουργίας ενός σύγχρονου και αειφόρου γραφειακού 

περιβάλλοντος, βασισμένου στην τυποποίηση, την επανάληψη και την απρόσκοπτη 

διέλευση δικτύων. 

Τα γραφεία του ορόφου αναπτύσσονται στο περίγραμμα των 3 κλάδων που 

προκύπτουν από το διατηρούμενο υφιστάμενο ισόγειο και τις επεκτάσεις του όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

Στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, και όπου το μέγιστο ύψος το επιτρέπει, αναπτύσσεται 

και δεύτερος όροφος, το περίγραμμα του οποίου καλύπτει μόνο το δυτικό τμήμα του 

περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου. 

 

Το σύνολο καλύπτεται από στέγη—δημόσια σκάλα, με πλατύσκαλα—πλατώματα 

που συνδέουν με τις επιμέρους ενότητες του κτιρίου και συναρθρώνουν το σύνολο. 
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Τα πλατώματα υλοποιούν μια αμφίδρομη επικοινωνία, μεταξύ του εσωτερικού του 

κτιρίου και του υπερκείμενού του, ευρέως, δημόσιου χώρου. 

 

Το βόρειο τμήμα της δημόσιας σκάλας «δεσμεύεται» και καλύπτεται, για να περιλάβει 

την αμφιθεατρική αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, η οποία εμφανίζεται και αυτή ως 

τμήμα της σκάλας —ως τμήμα του δημόσιου χώρου. Η διαφάνεια του υαλοστασίου 

που κλείνει την αίθουσα δίνει την εικόνα της συμπαρουσίας αιρετών και δημοτών 

στον ίδιο δημόσιο χώρο και ενισχύει το αίσθημα της συμμετοχής. 

 

Tο νέο σύνολο κλείνεται νοτίως του διατηρούμενου κτιρίου ώστε να δημιουργείται 

ένας κλειστός, πολλαπλού ύψους χώρος υποδοχής, στεγασμένος από τη στέγη-

σκάλα που υποδέχεται πολίτες, υπαλλήλους, αιρετούς και επισκέπτες, τονίζοντας το 

συμβολικό χαρακτήρα του Δημαρχείου και οργανώνοντας την κατακόρυφη και την 

οριζόντια κυκλοφορία.  

Ο νέος, στεγασμένος χώρος υποδοχής: 

— τοποθετείται στην ουσία στην θέση όπου πραγματοποιείται η είσοδος στο κτίριο 

και σήμερα, σε οπτική και φυσική επαφή με την κωμόπολη της Πύλης, της έδρας του 

Δήμου, και 

— παρέχει οπτικές από όλα προς όλα τα σημεία του νέου κτιριακού συνόλου 

ενισχύοντας το αίσθημα της επικοινωνίας, της συμμετοχής και –συμβολικά– της 

διαφάνειας. Αναλόγως λειτουργούν και οι οπτικές προς και από την δημόσια σκάλα 

ώστε οι πολίτες, κυριολεκτικά και συμβολικά να εποπτεύουν το Δημαρχείο. 

 

2.2. Οργάνωση του προγράμματος 

Η οργάνωση, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του αγωνοθέτη ακολουθεί την 

ανάπτυξη του κτιρίου σε επίπεδα.  

 

Στο ισόγειο οργανώνονται οι υπηρεσίες και συγκεκριμένα: 

Η διάταξη σχήματος «Γ» του υφιστάμενου κτιρίου εκφράζεται και προγραμματικά 

αφού στον στενό κλάδο, προς τα δυτικά, τοποθετούνται οι υπηρεσίες σύντομης και 
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πυκνότερης εξυπηρέτησης κοινού ή συναλλαγών, δηλαδή το Ταμείο, το Πρωτόκολλο, 

το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο, ενώ στους 2 επιμήκεις κλάδους, υφιστάμενο και 

προστιθέμενο, τοποθετούνται οι υπηρεσίες που αφορούν περισσότερο στην εργασία 

σε γραφεία και σε πιο αραιή εξυπηρέτηση κοινού. 

Οι 2 επιμήκεις κλάδοι διακρίνονται κι αυτοί θεματικά: 

— στον «διοικητικό», που φιλοξενεί το Τμήμα Διοικητικού, το Τμήμα Οικονομικού, τον 

Διευθυντή τους και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής και 

— στον «τεχνικό», που φιλοξενεί το Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Πρασίνου, τον Διευθυντή τους και το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Στην απόληξη του νότιου κλάδου τοποθετείται το κυλικείο, στην άκρη αλλά σε επαφή 

με τον χώρο υποδοχής αλλά και σε επαφή με τη διαδρομή προς το ποτάμι ώστε να 

επιτρέπει πολλαπλότητα εξυπηρέτησης. Κατάλληλα ανοιγόμενα υαλοστάσια 

μπορούν να ενοποιούν το κυλικείο με τον πεζόδρομο όταν οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν. 

 

Το 1ο επίπεδο οργανώνεται επίσης σε 3 κλάδους που διακρίνονται θεματικά: 

Στον στενό κλάδο προς τη δύση τοποθετούνται τα γραφεία συνεργατών δημάρχου, 

στον κεντρικό επιμήκη τα γραφεία των αντιδημάρχων και στον επιμήκη προς βορρά 

τα γραφεία της αντιπολίτευσης, του προέδρου του Δ.Σ., του γραμματέα του Δ.Σ. και 

του γραμματέα Ο.Ε., τα οποία τοποθετούνται ακριβώς κάτω από την αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου με άμεση πρόσβαση σε αυτήν. Στο ανατολικό άκρο αυτού του 

κλάδου τοποθετούνται χώροι υγιεινής που εξυπηρετούν τόσο τους αιρετούς όσο και 

την αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν να απομονώνονται από το 

υπόλοιπο κτίριο. Στον ίδιο χώρο προβλέπεται μικρό βεστιάριο για την αίθουσα Δ.Σ. 

 

Σε 2ο επίπεδο, πάνω από τους συνεργάτες, στον στενό κλάδο προς δυσμάς, 

οργανώνεται το γραφείο Γενικού Γραμματέα και η ενότητα του γραφείου Δημάρχου 

που περιλαμβάνει το προσωπικό γραφείο Δημάρχου, αίθουσα συσκέψεων και 
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γραφείο γραμματέων. Το γραφείο δημάρχου, τοποθετημένο ψηλά και πανταχόθεν 

ελεύθερο, θα μπορεί να εποπτεύει ταυτοχρόνως την Πίνδο, την κωμόπολη της Πύλης 

και τον πολυόροφο, κενό χώρο υποδοχής. Ο δήμαρχος με ιδιωτικό διάδρομο θα 

μπορεί να φθάνει απευθείας στην αίθουσα Δ.Σ. 

 

2.3. Κυκλοφορία 

Η κύρια είσοδος στο κτίριο γίνεται μέσω υποχώρησης του υαλοστασίου στη νότια 

όψη. Από εκεί κανείς εισέρχεται στον χώρο υποδοχής και μέσω αναρτημένης, 

περίοπτης σκάλας έχει πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα. Η οριζόντια κυκλοφορία 

του ορόφου γίνεται μέσω γραμμικών διαδρόμων σε επαφή είτε με τον χώρο 

υποδοχής ή με το αίθριο, μέσω των οποίων κανείς έχει πρόσβαση στα γραμμικά 

παρατεταγμένα γραφεία όλων των κλάδων.  

Ο βασικός κόμβος κατακόρυφης κυκλοφορίας τοποθετείται στη συμβολή των τριών 

κλάδων και περιλαμβάνει ανελκυστήρα και κλίμακες (πυρασφάλειας). Ειδικά στο 1ο 

επίπεδο ο κόμβος αυτός συνδέεται με ανοικτό χώρο διπλού ύψους που κατανέμει 

την οριζόντια κυκλοφορία. 

Προφανώς κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει την δημόσια σκάλα για άνοδο ή/ και τον 

εξωτερικό ανελκυστήρα που οδηγεί —εκτός από την σκάλα— στις εισόδους της 

αίθουσας Δ.Σ., τόσο στη στάθμη +3,95 μ. όσο και στη στάθμη +7,55 μ. 

 

3. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της προκήρυξης 

Η στέγη-σκάλα εξασφαλίζει ένα άρτιο αισθητικά σύνολο, σημείο αναφοράς για την 

περιοχή, ενώ η σαφήνεια και η θεματική κατανομή του προγράμματος ένα 

λειτουργικό κτίριο. 

Η πεζή πρόσβαση προς το ποτάμι όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται. 

Τα άτομα με κινητικά προβλήματα κινούνται απρόσκοπτα, κατακόρυφα και οριζόντια, 

και έχουν αυτόνομη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του κτιρίου αλλά και στα διάφορα 

ενδιάμεσα επίπεδα της σκάλας. 

Η πρόταση ακολουθεί απόλυτα τους όρους δόμησης σε σχέση με το δοθέν 

περίγραμμα και το μέγιστο ύψος της περιοχής. 
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Στον περιβάλλοντα χώρο τοποθετείται αρκετά μεγάλη περιοχή πρασίνου και 

εξασφαλίζονται θέσεις στάθμευσης (τόσο στεγασμένες όσο και υπαίθριες), οι οποίες 

θα μπορούσαν και να αυξηθούν αν απαιτηθεί. 

Το σύνολο είναι σχεδιασμένο και με βάση αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού (όπως 

αναλύεται παρακάτω) τόσο παθητικά όσο και ενεργητικά. 

Όλες οι Η-Μ εγκαταστάσεις εντάσσονται στο κτίριο και  δεν προέχουν των όψεων. 

 

4. Περιγραφή των καινοτομιών και των ιδιαίτερων σημείων της πρότασης 

 

4.1. Σκάλα: Δημόσιος χώρος γεγονότων 

Το πλέον ιδιαίτερο σημείο της πρότασης αποτελεί η δημόσια σκάλα η οποία 

φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο, κεντρικό δημόσιο χώρο της Πύλης και τον κεντρικό 

δημόσιο χώρο του συνολικού διευρυμένου δήμου. 

Ο νέος δημόσιος χώρος αποτείνεται ταυτόχρονα και αδιάκριτα στο συλλογικό και το 

ατομικό φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν χώρο για περίπατο, συνάντηση και 

παιχνίδι, αλλά και μια εκτεταμένη κερκίδα για πολιτικές ομιλίες, θεάματα, εορτασμούς 

και πανηγύρια που θα λαμβάνουν χώρα στη νέα πλατεία Δημαρχείου.  

Από την άλλη φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο, σημείο αναφοράς και 

«λογότυπο» της σύγχρονης ταυτότητας της Πύλης που θα μπορεί να αποτυπωθεί 

φωτογραφικά,  να απομνημονευτεί και να προωθηθεί ως τουριστικό προϊόν ακόμα 

και μέσω των Instagram Stories των τουριστών της περιοχής. 

Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν, η μορφή και η γεωμετρία του νέου δημόσιου χώρου 

είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μια σειρά από δημόσια γεγονότα, αδύνατον ευτυχώς 

να προδιαγραφούν, που θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση των πολιτών με την 

«πόλη» τους. 

Εξάλλου, δεν είναι αμελητέα η ύπαρξη μιας δημόσιας σκάλας, με ενδιάμεσα στοιχεία 

φύτευσης, διαγωνίως του νοτιοδυτικού άκρου του οικοπέδου, που ενδεχομένως να 

έχει ήδη εγγράψει έναν τέτοιας φύσης δημόσιο χώρο στην καθημερινότητα των 

κατοίκων.  
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4.2. Το «μηχανικό δάσος» 

Επί της νέας δημόσιας σκάλας διασπείρεται ένα σύνολο υποστυλωμάτων, κάποια 

από τα οποία αποτελούν επίσης φέροντα, που παράγουν την εικόνα ενός τοπίου 

από κορμούς, μεταγράφοντας το δασικό περιβάλλον της Πύλης, τμήμα του οποίου 

χωροταξικά και διοικητικά, είναι το γειτονικό, πολύ σημαντικό Πανεπιστημιακό Δάσος 

Περτουλίου Τρικάλων του ΑΠΘ, μια δασοσκεπής έκταση 2.500 εκταρίων περίπου, 

που καλύπτεται κυρίως από ελάτη και πεύκη. 

 

Το νέο «δάσος» αυτό δεν θα αρκείται στην αρχετυπική εικόνα του δάσους, αλλά οι 

στύλοι θα είναι εξοπλισμένοι ώστε να λειτουργούν ως υποδομές για το κοινό που θα 

χρησιμοποιεί τον νέο δημόσιο χώρο της σκάλας. Οι τύποι των «μηχανικών» δένδρων 

θα είναι: 

— φώτα, τοποθετημένα πιο ψηλά και αραιά στην αρχή της σκάλας, τα οποία 

προοδευτικά χαμηλώνουν και πληθαίνουν, εντείνοντας την προοπτική της σκάλας. Η 

ένταση και η κάλυψη του παραγόμενου φωτισμού θα αποδίδει ή/ και θα ενισχύει έναν 

συλλογικό χαρακτήρα στην αρχή της σκάλας και μια πιο προσωπική ατμόσφαιρα 

ψηλότερα. 

— κρήνες, για πόσιμο νερό, οι οποίες μεταγράφουν τις πέτρινες κρήνες – το κατ’ 

εξοχήν στοιχείο κεντρικότητας των ελληνικών χωριών. Οι κρήνες θα είναι 

τοποθετημένες στα πλατύσκαλα που νοούνται ως ενδιάμεσοι χώροι ανάπαυσης, θα 

έχουν τη μορφή τέλειου κυλίνδρου, με επιπλέον χαμηλή βρύση για τα κατοικίδια και 

θα ακολουθούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. 

— κιάλια, τοποθετημένα στο υψηλότερο πλατύσκαλο-πλάτωμα τα οποία θα 

μεγεθύνουν τη θέα προς το βουνό ή τον κάμπο και θα αποτελούν προορισμό και 

επιπλέον στοιχείο έλξης 

— σύστημα αστικού κλιματισμού, στην ουσία στόμια στην βάση κάποιων 

κυλίνδρων που καταλήγουν στη γη, οι οποίοι θα φέρνουν αέρα που ανάλογα την 

εποχή θα δροσίζει ή θα θερμαίνει, αλλάζοντας το μικροπεριβάλλον γύρω του 



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 
 

 9 

— ανεμοδείκτης, ο οποίος θα σημαίνει την κατεύθυνση και τη δύναμη του ανέμου 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και θα ευχαριστεί ως ένα κινητικό, μεταβαλλόμενο και 

έγχρωμο στοιχείο. 

 

5. Αναλυτική περιγραφή των μορφολογικών και κατασκευαστικών 

χαρακτηριστικών του προτεινόμενου κτιρίου 

 

5.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά  

Ενώ εισάγεται μια νέα μορφολογία αυτή αρκείται στην εικόνα του νέου, βαθμιδωτού 

δημόσιου χώρου που κυριαρχεί. Αποτελεί μια μορφή που συναρθώνει τα διακριτά 

μέρη σε ένα συνεκτικό σύνολο, ταυτόχρονα «ήσυχο», αναγνωρίσιμο και λειτουργικό. 

 

Σκάλα 

Η σκάλα εκφράζει την πρόθεση για μια ήπια ανάβαση και επέκταση της 

γειτνιάζουσας πλατείας. Η τομή της παράγεται από πάτημα πλάτους 0,65 μ., όσο το 

βήμα ενός ενήλικα και από ήπιο ρίχτι ύψους 0,15 μ. κατάλληλο για μια δημόσια 

σκάλα. Η σκάλα είναι γενικά ευρεία με κατά τόπους διαφοροποιήσεις που 

προσδίδουν διαφορετικό χαρακτήρα —όπως λ.χ. οι κερκίδες ή το πλάτωμα εσοχή— 

και ποικιλία υπαίθριων χώρων. Από τα πλατύσκαλα—πλατώματα μπορεί κανείς να 

έχει πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου και πολλαπλότητα εισόδων αλλά και 

διαφυγών σε περιπτώσεις ανάγκης. 

Το αρχικό τμήμα της σκάλας, εκεί όπου δεν καλύπτει το κτίριο, αρκείται μόνο στα 

πατήματα, παραμένοντας οπτικά διαπερατό, και επιτρέποντας μια μερική οπτική της 

πορείας προς το ποτάμι και άλλων στοιχείων του βάθους του κτιρίου όπως το αίθριο. 

 

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

Η αίθουσα αναπτύσσεται αμφιθεατρικά, ως σκάλα, με διαφοροποιήσεις όμως στο 

πλάτος των πατημάτων. Στις πρώτες σειρές τα πατήματα έχουν πλάτος 1,20μ. και 

περιλαμβάνουν έδρανα και περιστρεφόμενα καθίσματα για τους δημοτικούς 

συμβούλους, στις επόμενες σειρές έχουν πλάτος 0,90μ. και περιλαμβάνουν 
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καθίσματα με αναλόγιο για τους προέδρους των κοινοτήτων ενώ οι τελευταίες σειρές 

έχουν πλάτος επίσης 0,90μ. και περιλαμβάνουν μόνο καθίσματα για τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και το κοινό.  

Η αίθουσα φιλοδοξεί να γίνεται αντιληπτή ως ένα τμήμα της δημόσιας σκάλας και να 

λειτουργεί εννοιολογικά όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για να δοθεί έμφαση στη 

σκάλα, προτείνεται διαφανής και αναρτημένη επίπλωση. Στην οροφή της αίθουσας 

εμφανίζεται ενδεικτική δευτερεύουσα οροφή -επίσης από ξυλεία ελάτης- με 

κατάλληλες κλίσεις για την ανάκλαση του ήχου και την καλύτερη ακουστική. 

Η αίθουσα επικοινωνεί με τη δημόσια σκάλα τόσο στο επίπεδο της «σκηνής», όσο 

και στο ανώτερο επίπεδο. 

Η αίθουσα κλείνεται νοτίως με εκτενές υαλοστάσιο το οποίο παρέχει απρόσκοπτη 

οπτική επαφή από και προς τη σκάλα, ενώ το διατρέχει, αναρτημένος, στεγασμένος 

διάδρομος που συνδέει τον ανελκυστήρα με τη στάθμη +7,55 μ. και παρέχει 

πρόσβαση σε όσους το επιθυμούν ή/ και σε όποιους είναι απαραίτητη. 

 

Πύργος ανελκυστήρα—Ρολόι 

Στη νοτιοανατολική άκρη της αίθουσας υψώνεται πύργος για τον ανελκυστήρα, ο 

οποίος λειτουργεί επίσης στατικά. Στην κορυφή του τοποθετείται ρολόι, ως σημείο 

αναφοράς, και ως λειτουργικό στοιχείο που κυρίως όμως ανακαλεί τον κεντρικό ρόλο 

του ρολογιού στα κέντρα των ελληνικών χωριών, ανατρέχει στο συμβολικό του 

χαρακτήρα και σε ανάλογα ευρωπαϊκά παραδείγματα. 

Ο πύργος του ανελκυστήρα εξάλλου, ορίζει, μαζί με το όριο του κτιρίου στο ισόγειο, 

το πέρασμα προς το ποτάμι, διατηρώντας, παγιώνοντας και ενισχύοντας έτσι μια 

αυθόρμητη περιπατητική διαδρομή των κατοίκων της Πύλης. 

 

Περιβάλλων χώρος 

Ο περιβάλλων χώρος οργανώνεται ακολουθώντας τις χαράξεις της σκάλας σε 

επιμήκεις ζώνες. Οι ζώνες διαστρώνονται με σκυρόδεμα και διακρίνονται από 

αρμούς.  
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Τμήματα των ζωνών φυτεύονται με αρωματικά φυτά του Κόζιακα, ο οποίος είναι το 

βουνό με την μεγαλύτερη ποικιλία βοτάνων στην Ελλάδα, τέτοια που στο παρελθόν 

το Επιμελητήριο Τρικάλων, πρότεινε τη δημιουργία πάρκου αρωματικών φυτών με το 

όνομα «Ασκληπιός». Ο Ασκληπιός γεννήθηκε στην αρχαία Τρίκκη και συνέλλεγε τα 

αρωματικά φυτά και βότανα για τα ιάματα του στις πλαγιές του όρους Κερκέτιον 

(σημερινός Κόζιακας). Μεταξύ άλλων επιλέγονται η (άριστης ποιότητας) ρίγανη 

Κόζιακα, η λεβάντα, το χαμομήλι, η μέντα και το φασκόμηλο. Η φύτευση, ως προς 

την οργάνωση και το είδος της, επαναλαμβάνεται τόσο βορείως της σκάλας όσο και 

στο εσωτερικό αίθριο. 

Στο ενιαίο δάπεδο σημαίνεται μια διαδρομή από χαμηλά κυλινδρικά στοιχεία -

φωτιζόμενα τη νύχτα- τα οποία υποδεικνύουν τη διαδρομή του αυτοκινήτου, τόσο για 

να φθάσει στην είσοδο του Δημαρχείου όσο και για να φθάσει στις στεγασμένες 

θέσεις στάθμευσης που τοποθετούνται κάτω από τη σκάλα και στις υπαίθριες στην 

ανατολική πλευρά του περιβάλλοντα χώρου. 

Τέλος, τις ζώνες και το πράσινο διακόπτει διαδρομή πεζών που συνδέει την είσοδο 

του οικοπέδου του Δημαρχείου με το ποτάμι και αναδεικνύει την υφιστάμενη 

περιπατητική διαδρομή. Εξ αυτού η διαδρομή διαστρώνεται με μεγάλες ποταμίσιες 

πέτρες ένθετες σε σκυρόδεμα. Το ιδιότυπο βοτσαλωτό, «εκβάλει» την όχθη του 

Πορταϊκού ποταμού στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου και «προσκαλεί». 

 

5.2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

 

5.2.1. Δομή—Υλικά 

Η διατηρούμενες τοιχοποιίες από πέτρα στο ισόγειο καλύπτονται από πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος. 

Τόσο η επέκταση του ισογείου όσο και η υπόλοιπη ανωδομή κατασκευάζονται με 

φέροντα οργανισμό από χάλυβα με στοιχεία πλήρωσης-κάλυψης εξωτερικά είτε από 

διαφανείς υαλοπίνακες σε σκελετούς δομικών υαλοπετασμάτων, είτε από διπλό τοίχο 

ξηρής δόμησης με μόνωση εξωτερικά επιχρισμένη, είτε από θερμομονωτικούς 

υαλοπίνακες σε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα. 
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Η στέγη-σκάλα, που αποτελεί και το κύριο μέρος του νέου κτιριακού συνόλου 

κατασκευάζεται από τα δασικά προϊόντα της τοπικής ξυλείας υβριδογενούς ελάτης 

(Abietum Borisii-Regis) που παράγεται και δημοπρατείται περιοδικά στο γειτονικό 

πανεπιστημιακό δάσος του ΑΠΘ στο Περτούλι. Η στέγη-σκάλα εδράζεται σε 

μεταλλικά υποστυλώματα που συνδέονται με ξύλινα δοκάρια-βαθμιδοφόρους σε 

κατάλληλες αποστάσεις. Τα δοκάρια γεφυρώνονται από δευτερεύοντα, επίσης 

ξύλινα, δοκάρια. Η στέγη στο εσωτερικό περιλαμβάνει την απαραίτητη μόνωση και 

εξωτερικά καλύπτεται από μαδέρια. 

Οι ελεύθερες κλίμακες κατασκευάζονται επίσης από τοπική ξυλεία ελάτης. 

Οι κολώνες του «δάσους», η γέφυρα και οι λοιπές μεταλλικές κατασκευές 

(κιγκλιδώματα) κατασκευάζονται από προκατασκευασμένα φέροντα στοιχεία 

μορφοχάλυβα εμπορίου ηλεκτροστατικά βαμμένα. 

Οι εσωτερικοί τοίχοι ανάλογα με το μέγεθος τους και τις απαιτήσεις της ηχομόνωσης 

και πυρασφάλειας κατασκευάζονται από ξηρή δόμηση. 

Όπου δεν προβλέπονται ψευδοροφές, οι οροφές είναι από ανεπίχριστο σκυρόδεμα 

χρωματισμένο. 

Τα δάπεδα είναι εν γένει από σκυρόδεμα βιομηχανικού τύπου με αρμούς, ανάλογα 

με τον προορισμό και την απαίτηση αντιολισθηρότητας του κάθε χώρου. Στο υπόγειο 

λεβητοστάσιο προβλέπεται λείο δάπεδο βιομηχανικού τύπου. 

Οι υπαίθριες διαμορφώσεις είναι από βιομηχανικό δάπεδο με επιστρώσεις και 

επεξεργασία αντιολισθηρότητας με αρμούς. 

 

Υλικά—κανονισμοί 

Οι πλάκες του κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με 

οπλισμό από χάλυβα ποιότητας B500c, ενώ οι κατασκευές από μορφοσίδηρο θα 

είναι κατηγορίας S355. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού θα γίνει σύμφωνα με 

τα εγκεκριμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ. 

Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί με βάση τους ισχύοντες Ευρωκώδικες με τα Εθνικά 

κείμενα εφαρμογής τους και στην περίπτωση των φορτίσεων σύμφωνα και με τους 

ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς. 



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 
 

 13 

 

5.2.2. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Οι βασικές Η/Μ εγκαταστάσεις τοποθετούνται στην 1η στάθμη, κάτω από τη στέγη, 

και έχουν δυνατότητα αερισμού. Το αντλιοστάσιο και η δεξαμενή πυρόσβεσης, μαζί 

με το λεβητοστάσιο τοποθετούνται στο υπόγειο και αερίζονται μέσω court-anglaise. 

Τα υποστυλώματα του μηχανικού δάσους που καταλήγουν στο έδαφος, θα 

συνδέονται με δίκτυο γεωεναλλακτών εδάφους-αέρα. Μέσω αυτών των 

κατακόρυφων αγωγών θα μεταφέρεται αέρας από το υπόγειο δίκτυο προς κατάλληλα 

στόμια που θα βρίσκονται στη βάση των υποστυλωμάτων. 

Με δεδομένες τις νέες συνθήκες και τις οδηγίες σχετικά με τον Covid-19, 

προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και δικτύου 

αεραγωγών προσαγωγής νωπού αέρα με ενεργειακή αξιοποίηση του 

απορριπτόμενου αέρα. 

Η εκτιμώμενη παροχή ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης θα είναι Νο6 ή Νο7 αλλά 

προτείνεται ο υποσταθμός μέσης τάσης να κατασκευαστεί εκτός του κτιρίου. 

5.2.3. Φωτισμός 

Ο γενικός φωτισμός του νέου δημόσιου χώρου—σκάλας επιτυγχάνεται με φωτιστικά 

σώματα LED εγκατεστημένα σε ιστούς, οι οποίοι κατανέμονται ελεύθερα και 

ομοιόμορφα και παρέχουν φωτισμό επαρκούς έντασης (20-30 lux). Οι ιστοί έχουν 

ύψος 8, 6 και 4 μ., ενώ στην απόληξη 1,5 μ. και η φωτεινή πηγή τοποθετείται στο 1 μ. 

Το σύστημα φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου διασφαλίζει τον προσανατολισμό 

πεζών και οχημάτων και εύκολη αναγνώριση προσώπων. Ο γενικός φωτισμός 

επιτυγχάνεται με φωτιστικά σώματα LED εγκατεστημένα σε ιστούς τοποθετημένους 

ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος φωτισμός επαρκούς έντασης (20-30 lux). Η 

κίνηση των οχημάτων σηματοδοτείται με φωτιστικά σώματα LED χαμηλού ύψους. 

Στους εσωτερικούς χώρους προτείνεται σύστημα που προσφέρει επαρκή, ποιοτικό 

και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και τα 
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κριτήρια της ευρωπαϊκής οδηγίας EN 12464.1:2011, του Κ.Ε.Ν.Α.Κ και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 

20701-1/2010. Τα φωτιστικά σώματα έχουν υψηλής απόδοσης τεχνολογία LED και 

άριστη αντιθαμβωτική προστασία (UGR<19) κατάλληλη για την εξασφάλιση οπτικής 

άνεσης. Η απόχρωση φωτισμού θα είναι ουδέτερο λευκό (4000Κ), το οποίο συμβάλει 

στην εγρήγορση και αποδοτικότητα των εργαζομένων. Για τους χώρους των 

γραφείων προτείνονται αναρτημένα, γραμμικά φωτιστικά σώματα LED σε 

ομοιόμορφη διάταξη πάνω από τις επιφάνειες εργασίας. Για τον φωτισμό του 

αμφιθεάτρου προτείνονται χωνευτά φωτιστικά σώματα LED, με ρυθμιζόμενη κλίση, 

τα οποία τοποθετούνται με ομοιόμορφη διασπορά στην τεθλασμένη ψευδοροφή. Για 

τον χώρο υποδοχής προτείνονται φωτιστικά κωδωνοειδούς σχήματος σε ομοιόμορφη 

διάταξη και ρυθμιζόμενο ύψος ανάρτησης. 

Χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος φωτισμού:  

Το προτεινόμενο σύστημα φωτισμού προστατεύεται από εισχώρηση υγρών και 

σκόνης και παραμένει αποδοτικό και ανθεκτικό στις κλιματολογικές συνθήκες της 

Πύλης. Τα φωτιστικά σώματα κατατάσσονται σε αυτά προορίζονται για επιφανειακή 

τοποθέτηση ή εγκιβωτισμό (με δείκτη προστασίας≥ IP67), δηλαδή πλήρη προστασία 

από την επαφή αντικειμένων και προστασία στη μερική βύθιση μέσα σε νερό και σε 

εκείνα που προορίζονται για τοποθέτηση σε ιστό (με δείκτη προστασίας≥ IP65), 

δηλαδή πλήρη προστασία από την επαφή αντικειμένων και πλήρη προστασία από 

νερό που προέρχεται από ψεκασμό.  

Επιπλέον εξασφαλίζονται τα απαραίτητα επίπεδα φωτισμού ώστε να  ενθαρρύνεται 

το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τα φωτιστικά σώματα που προορίζονται για 

τοποθέτηση στους ιστούς έχουν δείκτη προστασίας ≥ ΙΚ6, ενώ τα επιφανειακά και 

ενδοδαπέδια φωτιστικά, διαθέτουν τη μέγιστη προστασία, δηλαδή ΙΚ10. 

Τα φωτιστικά σώματα εξοπλίζονται με οπτικά συστήματα ακριβείας που 

διασφαλίζουν αντιθαμβωτική προστασία, αποφυγή του παρασιτικού φωτισμού, 

ελαχιστοποίηση της φωτορύπανσης και ενεργειακή αποδοτικότητα. Τέλος, 
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αποφεύγεται η χρήση λαμπτήρων με φάσμα εκπομπής εμπλουτισμένου στην 

περιοχή του κυανού καθώς προκαλεί διαταραχές στον κιρκάδιο ρυθμό των 

ανθρώπων και προσελκύει έντομα και νυκτόβια ζώα.  

5.3. Περιβαλλοντικές αρχές 

1. Το κτίριο έχει περιορισμένα ανοίγματα στο βορρά, αίθριο για νότιο φως και 

διαμπερή αερισμό, εκτενές υαλοστάσιο δυτικά που σε συνδυασμό με τα φυλλοβόλα 

δένδρα λειτουργεί καλά όλο το χρόνο, μεγάλο υαλοστάσιο προς το νότο στην 

αίθουσα Δ.Σ. που καλύπτεται από εξωτερικά ελεγχόμενα σκιάδια το καλοκαίρι και 

προεξοχή της στέγης-σκάλας πέραν του νότιου υαλοστασίου του χώρου υποδοχής.  

2. Η εκτεταμένη χρήση ξύλου είναι περιβαλλοντικά σημαντική αφού το υλικό 

προέρχεται από την περιοχή (ελεγχόμενη υλοτομία) μειώνοντας στο ελάχιστο το 

κόστος μεταφοράς και επίσης -ως υλικό- έχει γενικά χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. 

3. Η γειτνίαση με το παρακείμενο ποτάμι υποδηλώνει υψηλό  υδροφόρο ορίζοντα και 

έτσι προτείνεται η εγκατάσταση υδρόψυκτου κεντρικού συστήματος, γεωθερμικού 

τύπου, υψηλής ενεργειακής απόδοσης  για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου. 

Προτείνεται επίσης η ενεργειακή αξιοποίηση της δεξαμενής πυρόσβεσης ως 

ενδιάμεσου δοχείου θερμικής εξισορρόπησης. 

4. Ο αστικός κλιματισμός απαιτεί ελάχιστη ενεργειακή δαπάνη, αφού χρησιμοποιεί 

την σταθερή θερμοκρασία του εδάφους και επιπλέον βελτιώνει το μικροκλίμα του 

δημόσιου χώρου κάνοντάς τον περεταίρω θελκτικό. 

5. Το προτεινόμενα φωτιστικά σώματα, θα είναι LED υψηλής απόδοσης που δεν 

απαιτούν την περιοδική αλλαγή λαμπτήρων. Επίσης, η τεχνολογία LED επιτρέπει την 

υλοποίηση «έξυπνων» συστημάτων ελέγχου που προσφέρουν επιπρόσθετα 

ενεργειακά. Τα φωτιστικά σώματα έχουν σταθερή απόδοση και φωτεινή ροή 

ανεξάρτητα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας ή της τάσης του ρεύματος. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τα 

ισχύοντα για δημόσια κτίρια, ο σχεδιασμός του κτιρίου (κέλυφος και ΗΜ εγκ/σεις)  θα 

το κατατάξει στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB). 

 


