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1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η Ίκλαινα βρίσκεται σε απόσταση 14 περίπου χλμ. βορειοανατολικά της σημερινής πόλης της 

Πύλου και 5 χλμ. ανατολικά της εθνικής οδού Κυπαρισσίας-Πύλου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 

190 μέτρων και έχει 361 κατοίκους.  

Στην περιοχή έχουν έρθει στο φως σημαντικά αρχαιολογικά υπολείμματα της Εποχής του 

Χαλκού (περίπου 1600-1100 π.Χ.) μέσω των ανασκαφών και της επιφανειακής έρευνας από 

την Αρχαιολογική Εταιρεία και το πανεπιστήμιο του Μισσούρι-Sτ. Louis υπό την καθοδήγηση 

του καθηγητή και ακαδημαϊκού Μιχάλη Κοσμόπουλου. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν 

μνημειώδη κτίρια με κυκλώπεια τείχη, σπίτια, και εργαστήρια, τα οποία φανερώνουν ότι 

κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα είχε ανάκτορο και ήταν πρωτεύουσα 

ανεξάρτητου κρατιδίου. Στην Ύστερη Μυκηναϊκή Περίοδο η Ίκλαινα φαίνεται ότι 

καταλήφθηκε από τον ηγεμόνα του Ανακτόρου του Νέστορα και μετατράπηκε σε σημαντικό 

βιοτεχνικό κέντρο. Στην περιοχή ανακαλύφθηκε, το καλοκαίρι του 2010, πήλινη πινακίδα με 

πρώιμη γραμμική Β'. Η πινακίδα θεωρείται η αρχαιότερη πινακίδα Γραμμικής Β' στην Ευρώπη 

και χρονολογείται πριν από περίπου 3.500 χρόνια, στα 1450 π.Χ. Επειδή οι πινακίδες της 

Γραμμικής Β χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για κρατικά αρχεία, η πινακίδα της Ίκλαινας 

ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα σχετικά με τη χρονολόγηση των πρώιμων μυκηναϊκών 

κρατών και την έκταση της μυκηναϊκής γραφειοκρατίας. Η περιοχή φαίνεται να ήταν ένα 

μεγάλο κέντρο εμπορίου στο οποίο άκμασε η επεξεργασία και το εμπόριο του χαλκού. Άλλες 

περίοδοι, από τις οποίες έχουν βρεθεί ευρήματα, είναι τα τέλη της Κλασικής εποχής και τα 

Βυζαντινά χρόνια. 

 

Εικόνα 1: Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας 

Σήμερα το ομώνυμο χωριό βρίσκεται στο υψίπεδο μιας δύσβατης κοιλάδας, 

περιτριγυρισμένο από βουνά καλυμμένα από πυκνό ελαιόδασος. Στη μια άκρη του βρίσκεται 

η εκκλησία και το δημοτικό σχολείο. Η κατασκευή του σχολείου πραγματοποιήθηκε στο α΄ 

τέταρτο του εικοστού αιώνα. Το σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί στις αρχές της δεκαετίας 

του ΄80. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το πρώην δημοτικό σχολείο Ίκλαινας είναι ένα μονώροφο κτίσμα εμβαδού 161.50 m2 με 

προσανατολισμό κατά τον άξονα ΒΔ-ΝΑ (βορειοδυτικό-νοτιοανατολικό). Η κάτοψη είναι 

ορθογωνικού σχήματος με αναλογία πλευρών περίπου 3:2 και εσοχή στη βορειοδυτική γωνία 

για το σχηματισμό δευτερεύουσας εισόδου. Η κύρια είσοδος πραγματοποιείται από τη 

δυτική πλευρά με αξονική θύρα. Λόγω της κλίσης του εδάφους, η στάθμη δαπέδου του 

κτίσματος στη δυτική πλευρά βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη, και η πρόσβαση εξασφαλίζεται 

από έξι (6) τσιμεντένια σκαλοπάτια στην κύρια είσοδο, και τρία (3) στη βοηθητική. Η στέγαση 

πραγματοποιείται από τετράρριχτη στέγη με κεραμίδι, η οποία έχει σύνθετη μορφή με δύο 

σκέλη στη μία πλευρά, προσαρμοζόμενη στη γεωμετρία της κάτοψης. 

 

Εικόνα 2: Θέση κτιρίου 

Εσωτερικά, διακρίνονται δύο επιμήκεις κύριοι χώροι με τέσσερα ανοίγματα σε κάθε μακρά 

πλευρά, οι οποίοι παλαιότερα αποτελούσαν τις αίθουσες του σχολείου. Στο σημείο εισόδου 

διαμορφώνεται ένας μικρός χώρος υποδοχής που οδηγεί στα τρία περιμετρικά δωμάτια. 

Η φέρουσα τοιχοποιία (εξωτερική και εσωτερική) είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή 

πάχους 63cm, ενώ συνυπάρχουν και δευτερεύοντα εσωτερικά χωρίσματα από 

οπτοπλινθοδομή και μπαγδατί (σκελετός από ξύλινες διατομές με επικάλυψη από σανίδια). 

Η τοιχοποιία καλύπτεται από επίχρισμα πάχους ~3cm το οποίο σε πολλά σημεία των 

εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών έχει αποκολληθεί. 

Το δάπεδο αποτελείται από σκελετό με ξύλινες δοκούς και καρφωτές ξύλινες σανίδες, οι 

οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 

Η στέγη είναι ξύλινη κατασκευή με σκελετό από τριγωνικά ζευκτά και επικάλυψη από 

πέτσωμα με σανίδες και κεραμίδια. Από το εσωτερικό του κτιρίου η ακριβής μορφή της 

κατασκευής της στέγης δεν είναι εμφανής λόγω της ξύλινης επίπεδης οροφής.  

Τα εξωτερικά κουφώματα προέρχονται από πρόσφατη αντικατάσταση πέρα από τη θύρα 

εισόδου και τη βοηθητική. Η θύρα εισόδου καθώς και η βοηθητική είναι σιδηρές και 

παρουσιάζουν προχωρημένη οξείδωση με την αντικατάστασή τους να κρίνεται αναγκαία. Οι 

εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές και βρίσκονται σε ελαφρώς καλύτερη 

κατάσταση. Τα παράθυρα, είναι αλουμινίου και τοποθετήθηκαν προ ολίγων ετών και είναι 

πρόχειρα πακτωμένα στην τοιχοποιία, καθώς απουσιάζουν οι αναγκαίες μεταλλικές κάσες.  
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3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία του 

κτιρίου υπό μελέτη και του περιβάλλοντα χώρου που το αφορά. Έτσι, προσδιορίστηκε και 

κατεγράφη η παθολογία του και αξιολογήθηκε η κρισιμότητα αποκαταστάσεως του. Δεν 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το έτος ανέγερσης, παρά μόνο είναι γνωστό ότι η κατασκευή 

πραγματοποιήθηκε στο α’ τέταρτο του 20ου αιώνα. Το σχολείο σταμάτησε να λειτουργεί στις 

αρχές τις δεκαετίας του ’80.  

 

Εικόνα 3. Κάτοψη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης (χώροι, ανοίγματα, δομικά υλικά) 

Η αυτοψία έλαβε χώρα στον τόπο του ακινήτου, στο οποίο στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο 

Ίκλαινας του Δήμου Πύλου – Νέστορος, τον μήνα Οκτώβριο του 2014, όπου έγινε και λήψη 

δειγμάτων – δοκιμίων από το κτίριο για εργαστηριακές δομικές και ελέγχους αντοχής και 

ιδιοτήτων υλικών. Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατες επισκέψεις στον χώρο του 

κτιρίου, επιβεβαιώνοντας πως η κατάσταση παραμένει η ίδια. 

Βάσει των καταγραφών που έγιναν καθώς και των αποτελεσμάτων και της τεκμηρίωσης της 

ποιότητας των υλικών (Έκθεση Δοκιμών) διακρίνεται παθολογία στα παρακάτω δομικά 

στοιχεία: 

1. Τοιχοποιία 

Η αργολιθοδομή, από την οποία αποτελείται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, 

εμφανίζει έντονες ρηγματώσεις, πολλές από τις οποίες είναι διαμπερείς, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό των κατακόρυφων και κεκλιμένων ρωγμών να βρίσκονται γύρω 

από τα ανοίγματα. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται αποδιοργάνωση στις ενώσεις της 
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περιμετρικής τοιχοποιίας με την εσωτερική, αποκόλληση συνδετικού κονιάματος 

μεταξύ των λίθων και διαγώνια διαμπερής ρωγμή σε εσωτερικό διαχωριστικό τοίχο. 

2. Θεμελίωση 

Η θεμελίωση παρουσιάζει σχεδόν την ίδια παθολογία με την ανωδομή, με 

διαμπερείς ρωγμές και ζώνες χωρίς συνδετικό κονίαμα. 

3. Δάπεδα 

Το δάπεδο αποτελείται από σκελετό με ξύλινες δοκούς και καρφωτές ξύλινες 

σανίδες, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω της έλλειψης συντήρησης και 

σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς βλάβες. 

4. Στέγη 

Η στέγη είναι ξύλινη κατασκευή με σκελετό από τριγωνικά ζευκτά και επικάλυψη από 

πέτσωμα με σανίδες και κεραμίδια. Εσωτερικά η μορφή της κρύβεται με την ξύλινη 

επίπεδη οροφή που την καλύπτει, η οποία παρουσιάζει σοβαρές φθορές από 

υγρασία και χρήζει αντικατάστασης. Είναι γνωστό πως έγιναν επισκευές στην στέγη 

με αντικατάσταση των κεραμιδιών και τμηματικά σε φέροντα στοιχεία. 

5. Κουφώματα 

Τα εξωτερικά κουφώματα, τα οποία προέρχονται από πρόσφατη αντικατάσταση 

πέρα από τη θύρα κύριας εισόδου και τη βοηθητική, οι οποίες είναι σιδηρές και 

παρουσιάζουν προχωρημένη οξείδωση με την αντικατάστασή τους να κρίνεται 

αναγκαία. Οι εσωτερικές θύρες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές σε ελαφρως καλύτερη 

κατάσταση. Σχεδόν όλα τα προσφάτως τοποθετημένα παράθυρα είναι αλουμινίου 

και είναι πρόχειρα πακτωμένα στην τοιχοποιία καθώς απουσιάζουν οι αναγκαίες 

μεταλλικές κάσες. Η ρηγμάτωση των παραθύρων μας επιτρέπει να διακρίνουμε το 

υλικό των πρεκιών, σε ορισμένα ανοίγματα από σκυρόδεμα και σε άλλα από ξύλο, 

γεγονός που πιθανώς μαρτυρά την κατασκευή τους σε διαφορετικές χρονικές 

φάσεις. 

 

Εικόνα 4. Κάτοψη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και παθολογίας 
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αποκατάσταση της δομικής ακεραιότητας, την προθήκη 

κατ ’επέκταση και την αλλαγή χρήσης του πρώην δημοτικού σχολείου Ίκλαινας και τη 

μετατροπή του σε τοπικό κέντρο πληροφόρησης για την παρακείμενη αρχαιολογική 

ανασκαφή του μυκηναϊκού κέντρου που βρίσκεται στην Ίκλαινα. 

Το παλαιό κτίριο επισκευάζεται με σεβασμό στην απλή μορφολογία του. Σκοπός της 

πρότασης είναι: 

• Η αποκατάσταση και ανάδειξη του απλού αυτού κτιρίου του σχολείου, το οποίο 

όμως έχει αξία για την τοπική κοινωνία. 

• Η λειτουργική αξιοποίηση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, με τη στέγαση 

Κέντρου Πληροφόρησης Αρχαιολογικής Ανασκαφής Ίκλαινας. Το Κέντρο θα 

περιλαμβάνει χώρο ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ανασκαφής, καθώς και 

αίθουσα εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων για συναντήσεις της ανασκαφικής ομάδας 

αλλά και της τοπικής κοινωνίας. 

Σε συμφωνία με τη λογική αυτή, οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν, αφενός στη δομική 

αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κτιρίου και αφετέρου στη λειτουργική διαμόρφωση 

του εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση της νέας χρήσης. 

Η επέμβαση στοχεύει στην ανάδειξη του κτιρίου ως σημείου αναφοράς του οικισμού αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον στην 

ανασκαφή και την ιστορία της περιοχής. 

Κάθε αλλαγή και προσθήκη σέβεται την αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του υφιστάμενου 

κτιρίου καθώς και τη γενική μορφολογία της περιοχής και την ιστορία του. 
 

Αρχές σχεδιασμού – Σκοπιμότητα 

Ο σχεδιαζόμενος χώρος πολιτισμού φιλοδοξεί να συνδέεται, να επικοινωνεί και να 

ανατροφοδοτείται από το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο βρίσκεται. Η αμφίδρομη αυτή 

σχέση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση ενός τοπικού εκθεσιακού χώρου, ο οποίος 

λειτουργεί ως χώρος συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας. Ο χώρος καλείται να βελτιώσει 

τις συνθήκες ζωής μέσα από την επικοινωνία των μελών της κοινωνίας, την εκπαίδευση, τη 

γνώση και την αγάπη για το μέρος στο οποίο ζουν και να ενδυναμώσει το συναίσθημα της 

εντοπιότητας, προβάλλοντας τη μοναδικότητα του τόπου τους αλλά και των ιδίων των 

κατοίκων. 

Αν ο χώρος επικεντρωθεί σε ένα ρόλο, που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία 

μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και εκδηλώσεων για όλες τις ομάδες που αποτελούν το 

μωσαϊκό της τοπικής κοινωνίας, θα καταφέρει να γίνει ένα ενεργό κομμάτι αυτής. 

Ένα τοπικό κέντρο πληροφόρησης μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γύρω περιοχή 

ενημερώνοντας κατοίκους και επισκέπτες για την τοπική ιστορία και τις τελευταίες εξελίξεις 

της ανασκαφής, καθιστώντας τους με αυτό τον τρόπο συμμέτοχους σε μια σημαντική 

αρχαιολογική ανακάλυψη. 
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Η χωροθέτηση μιας τέτοιας δραστηριότητας, θα έδινε τη δυνατότητα στη τοπική κοινωνία να 

παρουσιάσει θέματα που την αφορούν και προέρχονται από την ιστορία του τόπου, μέσα 

από εκθέσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις για όλες τις ηλικίες και τις οικογένειες.  

Δεδομένου του περιορισμένου χώρου, προτείνεται η διαμόρφωση μιας έκθεσης σε 

συμφωνία με τη μικρή κλίμακα του κτίσματος. Η οργάνωση της έκθεσης είναι απλή και 

κατανοητή, με εποπτικό υλικό που χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

• αντίγραφα πραγματικών αντικειμένων και 

• εποπτικό υλικό εικόνων (σχέδια, φωτογραφίες ανασκαφής)  

Οι δύο αυτές διακριτές κατηγορίες είναι αλληλένδετες και λειτουργούν συμπληρωματικά, με 

στόχο τη δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης των εκθεμάτων και την πληρέστερη κατανόηση. 

Πρόκειται για μια πλήρη εμπειρία, η οποία βιώνεται με όλες τις αισθήσεις, προκαλώντας 

αυξημένη συμμετοχικότητα και ενεργή εμπλοκή του χρήστη στη διαδικασία πρόσληψης της 

πληροφορίας.  

Τα αντίγραφα προκαλούν τον επισκέπτη να τα αγγίξει, να αντιληφθεί την υφή και τη χρήση 

τους, σύμφωνα ως προς την αρχική τους υπόσταση ως χρηστικά αντικείμενα και όχι ως 

μουσειακά εκθέματα. 

Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι φιλικό προς τα παιδιά, προσφέροντας μελλοντικά δυνατότητες  

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών επισκέψεων. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση 

καθιστά την έκθεση προσιτή προς τα άτομα με αναπηρία, κοινό που αναμφισβήτητα 

αποτελεί επιθυμητό αποδέκτη της έκθεσης, εφόσον το σύνολο της αρχιτεκτονικής πρότασης 

έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες για πρόσβαση και πλήρη 

προσπελασιμότητα του εκθεσιακού χώρου. 
 

Αντίκτυπο στο κτίριο & στην ευρύτερη περιοχή 

Η αξιοποίηση του προτεινόμενου κτιρίου στην περιοχή της Ίκλαινας Μεσσηνίας θα επιφέρει 

πολλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά 

παραδείγματα: 

1. Ανάδειξη της περιοχής και του βυζαντινού τοίχους πάνω στο οποίο έγινε η 
ανοικοδόμηση του χωριού. 

2. Αναγέννηση περιοχής, αύξηση επισκεψιμότητας και ανάπτυξη τουρισμού. 

3. Συντήρηση κτιρίου & περιβάλλοντα χώρου ώστε να διατηρούνται στο χρόνο και να 
μην μένουν ανεκμετάλλευτα. 

4. Βελτίωση μορφωτικού επιπέδου & προώθηση της τοπικής κι εθνικής ιστορίας 
πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως. 

5. Καλύτερες υποδομές και εγκαταστάσεις για την Ίκλαινα και δημιουργία χώρου 
συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων, πράγμα που λείπει από το χωριό. 

6. Ενίσχυση του σημαντικού ρόλου της αρχαιολογίας και των ανασκαφών που 
πραγματοποιεί στην περιοχή. 

7. Συνεισφορά στους κατοίκους, τους επισκέπτες και διευκόλυνση & προβολή των 
αρχαιολογικών ανασκαφών, πράγμα το οποίο ξεκινάει με τα υπάρχοντα ευρήματα 
αλλά θα έχει μια παράλληλη πορεία σε συνεννόηση και με την αρχαιολογική ομάδα. 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα του κτιρίου για την περιοχή αλλά και την 

αρχαιολογική αξία της ευρύτερης περιοχής, η παρούσα μελέτη υποστηρίζει και παρουσιάζει 

την προτεινόμενη λύση για την αξιοποίηση του δημοσίου αυτού ακινήτου. 

Η πρόταση αφορά στην πλήρη δομική αποκατάσταση του κτιρίου, πληρώντας τόσο τις 

προδιαγραφές των ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων κατά δημόσιους κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ) 

όσο και τη συμβατότητά του με την περιοχή. Προβλέπονται, συγκεκριμένα, εργασίες 

αποκατάστασης και αλλαγής της χρήσης του κτιρίου με μετατροπή του σε κέντρο 

ενημέρωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής της Ίκλαινας καθώς και προσθήκης νέας μικρής 

κατασκευής (κατ’ επέκταση) για τις ανάγκες της λειτουργίας του. 

Αναλυτικότερα, η νέα αρχιτεκτονική κάτοψη προτείνει της αξιοποίηση των δύο κύριων 

μεγάλων χώρων (που δημιουργούνται μετά τις καθαιρέσεις χωρισμάτων και την τελική υγιή 

επισκευασμένη και ενισχυμένη τοιχοποιία) σε χώρο έκθεσης και συνεδριάσεων – 

παρουσιάσεων, αντίστοιχα. Στο μικρότερο χώρο που υπάρχει στην είσοδο θα 

πραγματοποιείται η υποδοχή και θα δημιουργηθεί ένα γραφείο. Εξωτερικά του κτιρίου, στη 

βορειοδυτική όψη, προβλέπεται μια νέα προσθήκη για χρήση ως χώρου υγιεινής καθώς και 

βοηθητικός χώρος κουζίνα με τα κατάλληλα χωρίσματα και ανοίγματα όπως αναλύεται 

παρακάτω. Τέλος, προτείνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για 

αισθητική προσέγγιση με την περιοχή. Παράλληλα, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου 

και των εκδηλώσεων του. 

 

5.1 ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε γενικές  γραμμές, βασική επιδίωξη είναι η ήπια αποκατάσταση του κτιρίου με την κατά το 

δυνατό διατήρηση της λογικής κατασκευής του και της διάρθρωσης των χώρων, 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες της νέας χρήσης και εξασφαλίζοντας πλήρη 

δομική ακεραιότητα. 

Η αρχική κύρια είσοδος παραμένει στη δυτική πλευρά, ενώ ανοίγεται έξοδος κινδύνου 

(δευτερεύουσα είσοδος) στην ανατολή όψη του κτιρίου, όπως απαιτεί η Μελέτη 

Πυροπροστασίας. Η βασική δομή του κτιρίου, η οποία αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία 

διατηρείται σταθερή, ενώ καθαιρούνται τα εσωτερικά μη φέροντα χωρίσματα 

(μπαγδατότοιχοι, τοίχοι από οπτοπλινθοδομή). Τα ανοίγματα παραμένουν ως έχουν, με μόνη 

διαφορά την αναίρεση ενός εκ των παραθύρων στην ανατολική πλευρά και δημιουργία 

θύρας έκτακτης ανάγκης. Επίσης, προτείνεται αύξηση του πλάτους της παλιάς 

δευτερεύουσας εισόδου, που πλέον θα οδηγεί σε βοηθητικό χώρο – κουζίνα για 

λειτουργικούς λόγους. 

Το δάπεδο αντικαθίσταται, τόσο σε επίπεδο σκελετού, όσο και επικάλυψης (σανίδες). 

Ομοίως και η ξύλινη ψευδοροφή (ταβάνι). 

Η στέγη αντικαθίσταται με τη νέα, όμως διατηρεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την 

κλίση της υφιστάμενης. 
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Τα εξωτερικά μεταλλικά κουφώματα, τα οποία προέρχονται από πρόσφατη αντικατάσταση 

και είναι πρόχειρα πακτωμένα στην τοιχοποιία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικαθίστανται 

από ξύλινα ταμπλαδωτά, εναρμονισμένα με το κτίριο. 

Οι πρόσθετες κατασκευές πραγματοποιούνται με τρόπο διακριτό ως προς την υφιστάμενη 

κατασκευή, με διαφορετικά υλικά και γεωμετρία, ώστε να μην αλλοιώνουν την ιδιαιτερότητα 

του κτιρίου. Για παράδειγμα, πρόσθετα διαχωριστικά που προβλέπονται για  τις ανάγκες της 

νέας χρήσης του κτιρίου, κατασκευάζονται από γυψοσανίδα. 

 

5.2 ΔΙΑΤΑΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

 

Εικόνα 5. Κάτοψη πρότασης επανάχρησης 

Το κτίριο οργανώνεται σε δύο βασικούς χώρους, εκ των οποίων ο ένας φιλοξενεί έκθεση 

αντιγράφων από τα βασικά ευρήματα της ανασκαφής, ενώ ο άλλος χρησιμεύει ως αίθουσα 

εκδηλώσεων/ παρουσιάσεων. 

Στην είσοδο διαμορφώνονται με ελαφριά χωρίσματα από γυψοσανίδα, δύο επιμέρους 

χώροι, συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ο ένας χώρος είναι αυτός του γραφείου, με πρόσβαση 

απευθείας από το χώρο εισόδου, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει τον υπεύθυνο της 

ανασκαφής της Ίκλαινας ή μελλοντικά, φύλακα του χώρου, στην περίπτωση που το κέντρο 

παραμένει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο δεύτερος χώρος, είναι βοηθητικός 

χώρος αποθήκης, με πρόσβαση από το χώρο του γραφείου, στον οποίο μπορούν να 
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τοποθετηθούν μέσα αποθήκευσης (ντουλάπια – ράφια) ή να γίνει απλά εκμετάλλευση του 

χώρου για κινητό εξοπλισμό και προμήθειες. 

Βασικό ζητούμενο αποτελεί η ευελιξία των χώρων, με κατά το δυνατόν μικρότερο 

κατακερματισμό του εσωτερικού του κτιρίου και πολλαπλές δυνατότητες οργάνωσης. Για το 

λόγο αυτό, και η επίπλωση που επιλέγεται είναι η απολύτως απαραίτητη, δίνοντας τη 

δυνατότητα διαφορετικών διατάξεων. Για παράδειγμα, η αίθουσα εκδηλώσεων μπορεί να 

οργανωθεί σε γραμμική ή κυκλική διάταξη, με τα τραπέζια στο κέντρο και λοιπά, ανάλογα με 

την ανάγκη που πρόκειται να εξυπηρετήσει, παρουσίαση ή συζήτηση. 

 

5.3 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του κτιρίου και τις λιγότερες δυνατές 

επεμβάσεις στη δομή του, εισάγεται μια νέα αυτόνομη κατασκευή, στο αριστερό άκρο της 

δυτικής όψης του κτιρίου. Πρόκειται για μικρής κλίμακας επιμήκη κατασκευή, η οποία 

τοποθετείται κάθετα ως προς την όψη του κτιρίου και εκτείνεται από την εσοχή της παλιάς 

δευτερεύουσας εισόδου ως τα όρια του περιβάλλοντος χώρου. 

Η νέα κατασκευή (προσθήκη) αποτελείται από κλειστό και ανοιχτό τμήμα. 

Το κλειστό τμήμα έχει ως φέροντα οργανισμό φέρουσα τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής με 

οπλισμό (σενάζ) για ενίσχυση και καλύπτεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Στεγάζει 

χώρο υγιεινής κατάλληλο για ΑΜΕΑ με πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και 

μικρό χώρο με βασικό εξοπλισμό εξυπηρέτησης κουζίνας (νεροχύτη, ψυγείο, ντουλάπια), 

που έχει πρόσβαση και εξυπηρετεί την αίθουσα εκδηλώσεων. Η βοηθητική αυτή κουζίνα 

διαχωρίζεται από το χώρο υγιεινής με γυψοσανίδα. 

Στο ανοιχτό τμήμα της κατασκευής, δημιουργείται μια πέργκολα πάνω σε πέτρινο τοιχίο (σε 

προέκταση της νέας κατασκευής) και συνέχεια της οριοθέτησης του περιβάλλοντος χώρου 

με αργολιθοδομή. Σε αυτό πακτώνονται δοκοί εμποτισμένης ξυλείας δημιουργώντας την 

πέργκολα η οποία στηρίζεται επίσης από ξυλοδοκούς (μεγαλύτερης διατομής) και 

καλύπτεται από ξύλινες περσίδες. Αυτό λειτουργεί ως στέγαστρο με καθιστικά στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

 

5.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Η προτεινόμενη διαμόρφωση, πέρα από το κτίριο, λαμβάνει εξίσου υπόψη και τον 

περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος λειτουργεί ως χώρος πρόσβασης στο εκθετήριο αλλά και χώρος 

στάσης και συνάντησης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε επισκέπτες και 

κατοίκους της περιοχής. 

Ο χώρος του εκθετηρίου περιβάλλεται από δύο λίθινους τοίχους χαμηλού ύψους, ώστε να 

πακτωθούν σε αυτά κιγκλιδώματα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αισθητική. Αυτοί 

οριοθετούν το χώρο, ενώ παράλληλα καθοδηγούν τον επισκέπτη στην είσοδο του κτιρίου. Ο 

υπαίθριος αλλά και ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου είναι πλήρως προσβάσιμος από ΑΜΕΑ 

(όπως αναλύεται και στην Έκθεση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ), για το λόγο αυτό 

πραγματοποιούνται ορισμένες επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο. Ξεκινώντας από την 

πλατεία της εκκλησίας λοιπόν, ο επισκέπτης οδηγείται, μέσω μιας ευθύγραμμης πορείας, η 
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οποία καταλήγει σε μικρής κλίσης ράμπα ανόδου, στην είσοδο του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια 

της πορείας, τα φυτεμένα παρτέρια ακολουθούν το ρυθμό των ανοιγμάτων τονίζοντας τη 

γεωμετρία του κτιρίου.  

Στην είσοδο του κτιρίου και στο μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής πλευράς, δημιουργείται μια 

«πλατεία» η οποία αφενός λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης επισκεπτών και κατοίκων και 

αφετέρου δίνει τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων στον εξωτερικό χώρο τους 

θερινούς μήνες. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο, η πέργκολα που εδράζεται πάνω στην 

οριοθέτηση από αργολιθοδομή (χαμηλή μάντρα) και μαζί με τα παγκάκια που προβλέπονται 

προσφέρουν έναν χώρο δροσισμού. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ 

Για την ολοκλήρωση της νέας πρότασης προβλέπεται μια σειρά οικοδομικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που καθιστούν ένα κτίριο έτοιμο για χρήση από το κοινό. 

Σημειώνεται πως έχουν μελετηθεί σχολαστικά και λεπτομερώς τόσο τα δομικά υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν ώστε να μην προσβάλλουν το ίδιο το κτίριο, όσο και τα υπόλοιπα υλικά 

συμπλήρωσης, διαμόρφωσης και λειτουργικότητας της πρότασης. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

πραγματοποιηθεί μελέτη φωτισμού και έκθεση διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου, μέρος 

των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω, με σκοπό τη βέλτιστη επιλογή από αρχιτεκτονικής 

άποψης αλλά και βιωσιμότητας και εξοικονόμησης. 

 

6.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Σε πρώτη φάση, κρίνεται απαραίτητη η αποξήλωση των μη φερόντων στοιχείων του κτιρίου, 

λόγω της εκτεταμένης φθοράς τους, αλλά και της διευκόλυνσης διενέργειας επεμβάσεων στο 

φέροντα οργανισμό (λίθινοι τοίχοι). Συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω καθαιρέσεις 

δομικών μελών: 

• Στέγης, συμπεριλαμβανομένου του φέροντα οργανισμού και της επικάλυψης από 

κεραμίδια 

• Ξύλινης ψευδοροφής 

• Αποξηλώσεις εσωτερικών τοίχων (πλίνθινων και ξυλόπηκτων) 

• Δαπέδων (ξύλινου δαπέδου μαζί με το φέροντα οργανισμό του πατώματος) 

• Επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών 

• Αποξηλώσεις κουφωμάτων  

Επιπλέον, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν μικρής κλίμακας εκσκαφές, αφενός 

εσωτερικά του κτιρίου χωρίς μηχανικά μέσα και αφετέρου στον εξωτερικό χώρο, μαζί με τη 

διάστρωση αδρανών για την εξυγίανση του εδάφους. 

Οι εργασίες σκυροδεμάτων, που αφορούν στην ενίσχυση της θεμελίωσης, την ενίσχυση – 

επισκευή της τοιχοποιίας, την κατασκευή νέων υπερθύρων (πρεκιών), τη συρραφή των 

ρωγμών, την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας των τοίχων για την περίδεση του 

κτιρίου και για την έδραση της στέγης θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς περιγράφεται 

στα τεύχη στατικών υπολογισμών, στην τεχνική έκθεση των στατικών και στα αντίστοιχα 

σχέδια. 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ                                                          Σελίδα 13 από 23 

Περιεκτικά προβλέπεται: 

• Καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων  

• Αφαίρεση του κονιάματος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος 

• Διάνοιξη διαμπερών οπών για αγκύρωση του μανδύα  

• Πλύσιμο της τοιχοποιίας  

• Τοποθέτηση πλέγματος οπλισμού 

• Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος 

• Διαμόρφωση τελικής όψης μανδύα  

Όσον αφορά τη νέα κατασκευή, η πλάκα οροφής θα κατασκευασθεί από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και θα εδράζεται πάνω σε φέρουσα τοιχοποιία, η οποία με τη σειρά της 

μεταφέρει τα φορτία στο έδαφος, υποβοηθούμενη από την αβαθή υποθεμελίωση 

(Κοιτόστρωση – Πλάκα εδάφους). Προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εργασίες υλοποίησης 

και μόνωσης της πλάκας όπως αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 

Θα επισκευαστούν οι τοιχοποιίες όπως πρέπει και θα δημιουργηθούν καινούργιες από 

γυψοσανίδα για διαχωρισμό των χώρων. Κατόπιν αυτού, έχουν σειρά τα απαραίτητα 

επιχρίσματα και οι προτεινόμενες επενδύσεις – επιστρώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την 

θερμομόνωση του κτιρίου για μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται οι ξύλινες κατασκευές που αφορούν: 

✓ στην κάλυψη της οροφής (ταβάνι) του κτιρίου με τη δημιουργία ψευδοροφής από 

ξυλεία ραμποτέ Σουηδίας με σκελετό από καδρόνια και ξύλινα σοβατεπί. 

✓ στην κατασκευή της στέγης ίδιας μορφής και γεωμετρίας (κλίση, ύψος) με την 

υπάρχουσα, από αντικολλητή ξυλεία και τα ζευκτά θα έχουν διατομές 160 x 240 και 

100 x 200 σύμφωνα με τη στατική μελέτη. 

 

Εικόνα 6: Κατασκευή στέγης με επικάλυψη από βυζαντινά κεραμίδια. 

✓ στη διαφραγματοποίηση της στέγης με σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους 20mm, το 

οποίο εδράζεται στον ξύλινο σκελετό της στέγης μέσω τεγίδων 50 x 70mm. Η 

επικάλυψη της στέγης θα γίνει με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. 
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✓ σε ξύλινα κιγκλιδώματα που θα ταιριάζουν με την αισθητική του κτιρίου, σε αρμονία 

με τα κουφώματά του και θα έχουν ως ξύλινο χειρολισθήρα, στο ύψος που 

εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικά προβλήματα, κατάλληλο στηθαίο (κουπαστή). 

✓ σε υαλοστάσια (γαλλικού τύπου με φεγγίτη) και τα εξώφυλλα των παραθύρων. 

✓ σε θύρα εισόδου στο κτίριο (δυτική όψη), η οποία είναι ταμπλαδωτή (δίφυλλη) με 

φεγγίτη και φορά ανοίγματος προς τον εξωτερικό χώρο, όπως ορίζουν οι κανονισμοί 

ασφαλείας για χώρους συνάθροισης κοινού. 

✓ σε θύρα εξόδου έκτακτης ανάγκης (ανατολική όψη), η οποία είναι επίσης 

ταμπλαδωτή μονόφυλλη με φεγγίτη και φορά ανοίγματος προς τον εξωτερικό χώρο. 

✓ σε εσωτερικές θύρες οι οποίες είναι πρεσσαριστές, με μοναδική συρόμενη εκείνη για 

την αποθήκη στο χώρο του γραφείου, για λειτουργικούς λόγους. 

✓ σε πέργκολα στον αύλειο χώρο με επικάλυψη από ξύλινες περσίδες (σκίαση και 

προστασία από βροχή). 

✓ σε προθήκες και λοιπό εξοπλισμό εκθεμάτων, για το χώρο της έκθεσης, όπως τη 

δημιουργία του «Τοίχους Ανασκαφής» 

  

Εικόνα 7: Λεπτομέρειες κουφωμάτων. Όψη με κλειστά και ανοιχτά σκούρα. 

 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οι υαλοπίνακες των παραθύρων (διπλοί θερμομονωτικοί) 

ενεργειακού τύπου Clima Guard Premium. 

Στη συνέχεια σειρά έχει η προετοιμασία και βαφή κάθε είδους επιφάνειας με προσοχή στα 

υλικά να καλύπτουν τόσο προστασία των υλικών από φθορά στο χρόνο ή καιρικά φαινόμενα 

αλλά και την επιθυμητή εμφάνιση. 

Όσον αφορά στην επιλογή των χρωμάτων, για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του 

κτιρίου επιλέγεται η απόχρωση RAL 1013 (Oyster white), για τα μεταλλικά εξωτερικά 

κιγκλιδώματα επιλέγεται η απόχρωση RAL 6003 (Olive green) ή λευκά σε συνέχεια με τα 

υφιστάμενα στην πλατεία, ενώ οι ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, κάγκελα στην είσοδο, 

πέργκολα και δοκοί αυτής) θα ακολουθήσουν σε RAL 6003 (Olive green) απόχρωση σε 
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συνδυασμό με τα κάγκελα και το φυσικό περιβάλλον από ελαιόδεντρα ή θα παραμείνουν 

στις φυσικές αποχρώσεις του ξύλου για καλή αισθητική και αρμονία με τη σπουδαιότητα του 

κτιρίου. Η τελική επιλογή θα γίνει από τον κύριο του έργου. 

✓ ΤΟΙΧΟΙ 

 

 

✓ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (& κουφώματα) 

 

      ή RAL 9010-Pure white / RAL 9016-Traffic white 

 

✓ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΠΕΡΓΚΟΛΑ & ΚΑΓΚΕΛΑ Β’ΕΙΣΟΔΟΥ 

 

 

Συγκεκριμένα για τα κουφώματα προβλέπεται η σωστή προετοιμασία των επιφανειών για 

φυσικό ξύλο (π.χ. δρυός, ιρόκο ή κερασίας) με εντελώς ματ υφή. Καθαρισμός τελικής 

επιφάνειας και κατόπιν αυτού, θα γίνει επάλειψη με κατάλληλα διαφανή συντηρητικά 

(preservatives) και βερνίκια (woodstains) εμποτισμού (διαλύτη και νέρου), για την προστασία 

του κουφωμάτων από μύκητες, μπλε κηλίδες, ακτινοβολία και υγρασία. Τέλος, μπορούν να 

περαστούν με διακοσμητικό βερνίκι για φυσική, ματ, γυαλιστερή ή σατινέ απόχρωση ξύλου. 

Τα προϊόντα φροντίδας των ξύλινων κατασκευών (ακριλικά, βερνίκια, αστάρια άχρωμα ή 

έγχρωμα) θα είναι άριστης ποιότητας με κατάλληλες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. 



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ                                                          Σελίδα 16 από 23 

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί για τη μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης έχουν 

ληφθεί υπόψιν όλες οι παράμετροι που καθιστούν έναν χώρο συνάθροισης κοινού 

προσβάσιμο από όλους. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε Μελέτη Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

ξεχωριστά. 

Με την ίδια λογική κατά το σχεδιασμό υπολογίστηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που 

αφορούν στην Πυροπροστασία του κτιρίου, τα οποία παρουσιάζονται και αναλύονται στο 

Έντυπο Πυροπροστασίας. 

6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού 

(ασθενή & ισχυρά ρεύματα), εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις ύδρευσης και 

αποχέτευσης και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΑΣΘΕΝΗ – ΙΣΧΥΡΑ) 

Στις ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνονται ο ηλεκτρικός πίνακας, οι διακόπτες, οι 

ρευματοδότες (πρίζες), οι γραμμές παροχής ηλεκτρισμού, τα φωτιστικά σώματα, τα 

φωτιστικά ασφαλείας – σήμανσης και οι αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας. Η εγκατάσταση 

των γραμμών παροχής ηλεκτρισμού και η σύνδεση με την πηγή  ηλεκτροδότησης θα γίνει 

όπως προβλέπει η μελέτη και τα σχέδια και καθ’ υπόδειξη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και 

του επιβλέποντα μηχανικού του έργου. 

Για τα φωτιστικά σώματα έχει εκπονηθεί αντίστοιχη μελέτη (Τεύχος Μελέτης Φωτισμού), 

όπου υπολογίζεται με ακρίβεια η ποιότητα και η ποσότητα τεχνητού φωτισμού, που είναι 

απαραίτητη για τον εκθεσιακό χώρο και την καλύτερη προβολή των εκθεμάτων. Παράλληλα, 

υπολογίζεται και η κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό επιλέγονται φωτιστικά σώματα 

τύπου LED, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και άριστης απόδοσης. Χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες φωτιστικών για κάθε χώρο αναφέρονται λεπτομερώς στο αντίστοιχο τεύχος. 

Στα ασθενή ρεύματα περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παροχής γραμμών τηλεφώνου και 

καλωδίων μεταφοράς λήψης σημάτων υψηλών συχνοτήτων. Επιπρόσθετα, στο κτίριο 

προβλέπονται εγκαταστάσεις συστήματος συναγερμού και οπτικοακουστικού συστήματος 

για τις ανάγκες λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, το σύστημα συναγερμού (με μαγνητικές 

επαφές, παγίδες σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και εσωτερικό ραντάρ) θα έχει σύνδεση 

με Κέντρο Λήψης Σημάτων για την ενημέρωση προσωπικού του δήμου και αρμόδιας 

υπηρεσίας της αστυνομίας σε περίπτωση διάρρηξης. Αντίστοιχα, το οπτικοακουστικό 

σύστημα θα είναι υψηλής ποιότητας, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για ομιλίες, 

σεμινάρια, παρουσιάσεις και μουσική και θα αποτελείται από: 

• Ηχητικό σύστημα μουσικής και ομιλιών 3 ζωνών με κατάλληλα ηχεία στους χώρους 

• Σύστημα προβολής με ηλεκτρική οθόνη, projector και λήψεις. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Στα πλαίσια ικανοποίησης των κανονισμών περί ασφαλείας σε χώρους συνάθροισης κοινού 

σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, φλόγας ή εκδήλωση φωτιάς, προβλέπονται η εγκατάσταση 

επίτοιχης πυροσβεστικής φωλιάς, που θα υδροδοτείται από το τοπικό δίκτυο, συνάμα με 

τοποθέτηση πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα ( Γομώσεως 6 kg) και πυροσβεστήρων 

κόνεως τύπου Pa (Γομώσεως 6 kg), στα κατάλληλα σημεία. 
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ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Στις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες για 

την παροχή νερού στο κτίριο, για το δίκτυο αποχέτευσης και το φρεάτιο και κάθε άλλο 

εξάρτημα ή αναγκαία εγκατάσταση (υδρορροές, σηπτική δεξαμενή, μηχανοσίφωνας). 

Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής – έπιπλα μπάνιου και παρεμφερή, 

με προδιαγραφές που καλύπτουν απαραίτητα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δυσκολία στη 

κίνηση (αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ) και η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής: 

• Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα.  Κατάλληλη για ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55  cm 

• Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές 

ΑΜΕΑ,  πλήρης με δοχείο και κάθισμα 

• Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 

• Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

• Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm 

• Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm   

• Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm  

• Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, για νιπτήρα ΑΜΕΑ  

• Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες   

• Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλήρες (πατητό ή τραβηκτό) 

• Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος τοποθετημένος σε νιπτήρα 

Τέλος, στις εγκαταστάσεις ύδρευσης περιλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση και κατάλληλη 

σύνδεση ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικού ισχύος 4000W, η εγκατάσταση συλλεκτών θερμού ή 

ψυχρού ύδατος και παρεμφερών. 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού συγκαταλέγονται αυτές που αφορούν μονάδες 

θέρμανσης – ψύξης, μηχανικός εξαερισμός κτιρίου, εξαερισμός χώρου υγιεινής κ.λπ. 

Για τις ανάγκες θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου λαμβάνεται υπόψιν η άνεση του επισκέπτη, 

η αισθητική του χώρου καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, επιλέγονται 

μονάδες κλιματισμού αέρα VRV-INVERTER (δαπέδου και με δυνατότητα τοποθέτησης στη 

ψευδοροφή). 

Στον χώρο υγιεινής προβλέπεται η τοποθέτηση εξαεριστήρα μπάνιου, λουτρού και μικρών 

χώρων για την ανανέωση του αέρα. 

Επίσης, για λόγους υγιεινής στον προβλεπόμενο χώρο συνάθροισης κοινού προτείνεται η 

εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, με δύο εναλλάκτες και πλήρες σύστημα σωληνώσεων. 

Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή τόσο ως προς το υφιστάμενο 

κτίριο και τη μορφή του όσο και ως προς τη νέα προτεινόμενη χρήση του. Οι παραπάνω 

εγκαταστάσεις προβλέπεται να καλύπτουν όλες τις ανάγκες για τη λειτουργία του κτιρίου και 

διευκόλυνση των χρηστών του. 

Η υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

κάθε τυχόν τροποποίηση θα γίνει σε συνεννόηση με και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων 

μηχανικών του έργου. 
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7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

7.1 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Λόγω της μικρής κλίμακας του εκθεσιακού χώρου, ο μουσειογραφικός σχεδιασμός θα είναι 

απλός, με καίρια παρουσίαση της πληροφορίας και χρήση εύληπτων μέσων. Τα αντίγραφα 

των αντικειμένων θα εκτίθενται σε περιορισμένο αριθμό προθηκών περιμετρικά της 

αίθουσας.  

Σχετικά με την παρουσίαση της έκθεσης,  ο περιορισμένος χώρος λειτουργεί ως ευκαιρία 

δημιουργίας μιας προσιτής και διαφορετικής έκθεσης φιλικής προς τον επισκέπτη. Η 

ελεύθερη έκθεση των εκθεμάτων στο χώρο εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για 

αντίγραφα, έχει θετική επίδραση στο κοινό, προκαλώντας το να εξερευνήσει την έκθεση με 

την αίσθηση της αφής και να περιηγηθεί χωρίς περιορισμούς στο χώρο. 

Ο προτεινόμενος χώρος πολιτισμού απευθύνεται τόσο στους επισκέπτες, όσο και την τοπική 

κοινωνία, και προσφέρεται για εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων. Συνολικά, ο εκθεσιακός 

χώρος φιλοδοξεί, μέσω μιας σύντομης και περιεκτικής έκθεσης, να αναδείξει τη σημασία της 

ανασκαφής της Ίκλαινας για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως κλειδί για την αφήγηση της 

ιστορίας του μυκηναϊκού πολιτισμού. 

Σε συνεννόηση με τον επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας της Ίκλαινας, για το μικρό χώρο 

του εκθετηρίου προτείνεται η έκθεση των παρακάτω εκθεμάτων σε μορφή αντιγράφων: 10-

15 αγγεία, 4-5 ειδώλια και η πινακίδα της Ίκλαινας. Επίσης, πρόκειται να συμπεριληφθούν 

κάποιες φωτογραφίες και σχέδια της ανασκαφής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά είδη εκθεμάτων- αντιγράφων, πραγματοποιείται η 

πρόταση χωροθέτησης. Η πινακίδα της Ίκλαινας αποτελεί το επίκεντρο της έκθεσης, και για 

το λόγο αυτό τοποθετείται στο κέντρο του χώρου, σε περίοπτη θέση. Τα ειδώλια 

οργανώνονται ακολουθώντας το ρυθμό των ανοιγμάτων του κτιρίου, ώστε να έχουν ικανές 

αποστάσεις μεταξύ τους και να είναι ορατά από τρεις πλευρές, αλλά και να δεσπόζουν στο 

χώρο ακόμα και αν είναι μικρού μεγέθους. Τα αγγεία παρουσιάζονται σε ράφια, δίνοντας 

την εικόνα οικιακής και όχι μουσειακής οργάνωσης, προκαλώντας οικειότητα στον 

επισκέπτη. 

Ο «τοίχος ανασκαφής» περιλαμβάνει σχέδια και φωτογραφίες από την πορεία της 

ανασκαφής, επιτρέποντας στον επισκέπτη να κατανοήσει την πορεία της ανασκαφικής 

διαδικασίας, καθώς και την οργάνωσή της στο χώρο. 

Στο χώρο της εισόδου του εκθετηρίου προβλέπεται η δημιουργία ενημερωτικού info point, 

με δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφόρησης 

Αρχαιολογικής Ανασκαφής Ίκλαινας και η παροχή ενημερωτικού και λοιπού έντυπου υλικού 

σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο και την ανασκαφή. 

 

7.2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Ο δεύτερος μεγάλος χώρος του κτιρίου, που δημιουργείται με την νέα διαμόρφωση θα έχει 

χαρακτήρα πολλαπλών χρήσεων. Θα τοποθετηθούν σε αυτόν τραπέζια και καρέκλες, όπως 

φαίνεται και στα αρχιτεκτονικά σχέδια της πρότασης. Ο κινητός αυτός εξοπλισμός θα έχει 

την δυνατότητα να διαμορφώνεται ανάλογα τα ανάγκες της συνάντησης και σε μορφή 
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συνεδρίου, καθιστώντας δυνατή τη φιλοξενία ικανοποιητικού αριθμού επισκεπτών ή μελών 

και την εκμετάλλευση του χώρου για εκδηλώσεις παρουσιάσεις ανά περίσταση.  

Θα περιλαμβάνει επίσης: 

✓ Βιντεοπροβολέα  με βάση οροφής, άριστης ανάλυσης 

✓ Ασύρματο μικρόφωνο χειρός 

✓ Ηλεκτρική οθόνη διαστάσεων 2.4μ πλάτος x 1.35μ ύψος, υψηλής ποιότητας 

✓ Μίκτη/ενισχυτή 700/500W 6 ζωνών με USB/SD/BLUETOOTH/FM TUNER και 

ξεχωριστούς ρυθμιστές έντασης ανά ζώνη. 

Θα τοποθετηθούν 10 συνολικά ηχεία ψευδοροφής Hi-Fi με μπάσο 8'' υψηλής ποιότητας ήχου 

στην αίθουσα αυτή αλλά και στον χώρο έκθεσης. Επίσης, θα τοποθετηθούν 2 συνολικά 

επίτοιχα ανθυγρά ηχεία υψηλής ποιότητας στον εξωτερικό χώρο. 

 

7.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΕΠΙΠΛΩΣΗ 

Στον μόνιμο εξοπλισμό του κτιρίου περιλαμβάνονται τα είδη του χώρου υγιεινής (WC ΑΜΕΑ), 

της κουζίνας (πάγκοι – συρτάρια, νεροχύτης – ντουλάπα) καθώς και οι προθήκες και τα 

βάθρα του εκθεσιακού χώρου. 

Εκτός από τα έπιπλα και τον εξοπλισμό που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, η 

πρόταση προβλέπει επίσης γραφείο, βιβλιοθήκη και καρέκλες για τον χώρο γραφείου, όπως 

φαίνεται και στα σχέδια. 

Εναρμονισμένη θα είναι και η αρχιτεκτονική προσέγγιση του περιβάλλοντα χώρου σχετικά 

τον εξοπλισμό του (παγκάκια, κάδοι). 

 

7.4 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εσωτερικός φωτισμός 

Ο εσωτερικός φωτισμός διακρίνεται σε: 

• Λειτουργικό φωτισμό χώρων (ράγες) 

• Διακοσμητικό φωτισμό ανάδειξης στέγης (ράγες) 

• Φωτισμό εκθεμάτων (προθήκες και επιτοίχια σποτ) 

Ο φωτισμός θα γίνει με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις προβλεπόμενες στάθμες φωτισμού 

για κάθε χώρο. 

Ο λειτουργικός και ο φωτισμός ανάδειξης στέγης εξυπηρετείται από ράγες στις θέσεις που 

υποδεικνύονται στα σχέδια, στις οποίες προσαρμόζονται φωτιστικά σποτ. Η ράγα στο χώρο 

της έκθεσης τοποθετείται σε ύψος 3.3m από τη στάθμη εσωτερικού δαπέδου για τον επαρκή 

φωτισμό των εκθεμάτων με χρήση μίας σειράς σποτ (αν >3.3m χρειάζονται 2 σειρές) και το 

μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος. Οι ράγες στηρίζονται στους περιμετρικούς τοίχους και όχι 

στο φέροντα οργανισμό της στέγης. 
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Εικόνα 8. Ενδεικτικές εικόνες προδιαγραφών φωτισμού εκθετηρίου 

Στους χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού (αίθουσα έκθεσης, χώροι υγιεινής κτλ) θα 

υπάρχουν αισθητήρες κίνησης και στάθμης φωτισμού. Ο χειρισμός γενικά θα γίνει μέσω 

τοπικών διακοπτών, ενώ προβλέπεται μπουτονιέρα ελέγχου για τον φωτισμό του χώρου 

έκθεσης αλλά και των φωτιστικών τύπου προβολέα επί του κτιρίου. 

 

Εικόνα 9: Άποψη φωτισμού του εκθετηρίου στο Κέντρο Πληροφόρησης για την Ανασκαφή της Ίκλαινας 

Προδιαγραφές 

Tα φωτιστικά σώματα Γενικής χρήσης θα είναι κατηγορίας I (Class I) κατά DIN 40100 (IEC 417) 

επίσης σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς του EΛOT (60598.1, 60598.2.1 έως 

60598.2.4) και τους Γερμανικούς VDE (0710-0712). 

Tα φωτιστικά εσωτερικού χώρου θα είναι τουλάχιστον IP 20. Στις αίθουσες στις αποθήκες 

και σε όλους τους ευαίσθητους χώρους οι λαμπτήρες θα προστατεύονται με γυάλινο 

κάλυμμα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσεως θραυσμάτων σε περίπτωση αστοχίας του 

λαμπτήρα. 

Tα στεγανά φωτιστικά εσωτερικών χώρων θα είναι τουλάχιστον IP 54. 

Τα ειδικά φωτιστικά εκθεσιακών χώρων να είναι υψηλών αισθητικών και κατασκευαστικών 

προδιαγραφών των παρακάτω τύπων. 
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• φωτιστικά εκθεσιακών χώρων επί ροηφόρων ραγών ράγας τριών κυκλωμάτων με 

δυνατότητα αυτόνομου on/off με ένδειξη ομαλής (led) λειτουργίας, dimming 1-

100%, πλήρη αντιθαμβωτική προστασία, με δυνατότητα accessories όπως φίλτρα, 

framing και gobos, ισοκατανεμημένο το κέντρο βάρους για ομαλή σκόπευση και 

δυνατότητα κλειδώματος και στις δύο διευθύνσεις αζιμουθίου και ύψους. 

• φωτιστικά εκθεσιακών χώρων ειδικού και γενικού φωτισμού (wall washers, spots)  

• φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης εξόδων κινδύνου  

 

Εξωτερικός φωτισμός 
 

Ο εξωτερικός φωτισμός διακρίνεται σε: 

• Διακοσμητικό φωτισμό ανάδειξης του κτιρίου 

• Λειτουργικό φωτισμό περιβάλλοντος χώρου 

o Φωτισμός χώρων κίνησης (διάδρομοι και ράμπες) 

o Φωτισμός χώρων στάσης (πλατεία, είσοδος κτιρίου) 

Σε κτίρια με επίπεδες επιφάνειες είναι προτιμότερο να τοποθετούνται φωτιστικά σώματα 

κοντά στην όψη, για το λόγο αυτό για το φωτισμό του κτιρίου επιλέγονται φωτιστικά επί του 

κελύφους, στο ύψος της στέγης. 

Στην είσοδο του κτιρίου, όπου υπάρχει ο πρόβολος του στεγάστρου, τοποθετούνται χωνευτά 

σποτ στην κάτω παρειά του στεγάστρου. 

Τα κτίρια με απλή ορθογώνια όψη φωτίζονται καλύτερα με φωτιστικά ανοιχτής δέσμης, όπως 

και τα χαμηλά κτίρια, για το λόγο αυτό επιλέγονται σποτ ανοιχτής δέσμης για την ανάδειξη 

των όψεων του κτιρίου. 

Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται επίτοιχα φωτιστικά τύπου προβολέα (επί του 

κτιρίου), χωνευτά επίτοιχα φωτιστικά χαμηλού ύψους στη ράμπα ΑΜΕΑ, αλλά και επίτοιχα 

φωτιστικά σώματα στην πέργκολα σύμφωνα με τα σχέδια. 

Τα φωτιστικά σώματα που επιλέγονται τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι 

κατά το δυνατόν αφανή, καλυμμένα πίσω από βλάστηση, ενσωματωμένα στο έδαφος ή 

διακριτικά προσαρμοσμένα στα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Επίσης, συνοδεύονται από 

ανακλαστήρες, ώστε να αναδεικνύεται το κτίριο με το βέλτιστο τρόπο αποφεύγοντας τη 

διάχυση του φωτισμού. 

Δίνεται προσοχή στο φωτισμό των σημαντικών αξόνων διακίνησης επισκεπτών με έμφαση 

στις προσβάσεις στους άξονες αυτούς, καθώς και τη δημιουργία πόλων έλξης μέσω του 

κατάλληλου φωτισμού (φωτισμός πλατείας). 

Παρέχεται αρκετό φως στον περιβάλλοντα χώρο ώστε η διάβαση των πεζών να είναι 

ασφαλής και να είναι ορατά τα διάφορα πιθανά εμπόδια (σκάλες, μεταβολές στο επίπεδο, 

κ.α.) και συγχρόνως να δημιουργείται το αίσθημα ασφαλούς χρήσης του χώρου. 
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Πρακτικά όλα τα φωτιστικά σώματα πρέπει να ενταχθούν με τέτοιο τρόπο στον χώρο ώστε 

να μην είναι ορατά από το κοινό. Συγχρόνως όμως πρέπει να διαθέτουν τέτοιο σχεδιασμό 

ώστε να μην είναι εύκολο να κλαπούν ή να καταστραφούν από τους βανδάλους. 

Ο χειρισμός του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου, πλην των φωτιστικών επί του κτιρίου, 

θα γίνει μέσω χρονοδιακόπτη. 

  

Εικόνα 10. Φωτισμός χώρων κίνησης (επίπεδο βάδισης) και Φωτισμός χώρου στάσης- πλατείας (από πάνω) 

 

Προδιαγραφές 

Tα φωτιστικά εξωτερικών χώρων καθώς και εκείνα που μπορεί να υπάρξει τυχαία επαφή με 

αγώγιμα στοιχεία θα είναι κατηγορίας II (Class II) κατά DIN 40100. 

Tα φωτιστικά εξωτερικών χώρων να είναι τουλάχιστον IP 65 και να έχουν αντοχή σε κρούση 

20 Joules (πτώση 5 kg από ύψος 4 cm κατακόρυφα) και προστασία έναντι βανδαλισμών 

εφόσον τοποθετηθούν σε ύψος κάτω των 4m. 

Φωτιστικά εντός δαπέδων, κήπων μέσα σε ειδικά φρεάτια να έχουν προστασία τουλάχιστον 

IP 67 και αντοχή σε κρούση 20 Joules και ικανότητα αντοχής φορτίου από 1000 kg έως και 

5000 kg. 
 

Φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης 

Για την σήμανση των εξόδων κινδύνου και των οδεύσεων διαφυγής θα χρησιμοποιηθούν 

φωτιστικά σώματα υψηλής αισθητικά εμφανίσεως και αντίστοιχης ποιότητας με τον 

χαρακτήρα του κτιρίου. Tα φωτιστικά θα φέρουν είτε λαμπτήρες δύο φθορισμού (έναν 8W 

που θα τροφοδοτείται από το γενικό ηλεκτρικό δίκτυο και ένα 8W που θα τροφοδοτείται από 

το συγκρότημα επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών που θα είναι ενσωματωμένο είτε στο 

φωτιστικό σώμα είτε σε κατάλληλη θέση πλησίον του) είτε λαμπτήρες LED. H αυτονομία του 

θα είναι 3 ώρες. Tα φωτιστικά θα είναι εφοδιασμένα με κατάλληλη ηλεκτρονική διάταξη που 

θα τους επιτρέπει να συνδεθούν με κεντρικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας αυτόνομων 

φωτιστικών ασφαλείας και θα έχουν την δυνατότητα auto self-test σε προγραμματισμένα 

χρονικά διαστήματα. Ο φωτισμός ασφαλείας του εξωτερικού χώρου να ενσωματώνεται στον 

φωτισμό ανάδειξης και να μη δημιουργεί θάμβωση στις κάμερες επιτήρησης του χώρου. 

 

7.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου έχουν ως στόχο, αφενός την προσβασιμότητα του 

χώρου από ΑΜΕΑ και αφετέρου, τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάσης, ο οποίος θα 

μπορούσε εν δυνάμει να φιλοξενήσει και μικρής κλίμακας εκδηλώσεις. 
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