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Πεπιγπαθή: 

Σν πξνηεηλόκελν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή Κηηξίνπ Αζηεξνζρνιείνπ» αθνξά ηελ θαηαζθεπή ελόο λένπ 
θηηξίνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ «θίλαθα», ζην 

όξνο Ίδε (Φεινξείηεο) ηεο Κξήηεο, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, πξνβνιήο, πνιηηηζκνύ, θαη 

ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ (αζηξνηνπξηζκόο) ζην Γήκν Αλσγείσλ θαη ζε όιε ηελ Κξήηε, πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη 
ηελ θαηλνηόκν θαη βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

ην λέν θηίξην πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα δεκηνπξγεζνύλ άλεηνη ρώξνη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη, ζηνπο 
νπνίνπο ζεκαληηθόο αξηζκόο επηζθεπηώλ ζα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ, κέζα 

από ηελ πξνβνιή εηθόλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηα ππάξρνληα παξαηεξεηήξηα, ηελ επίδεημε ηερληθώλ 

παξαηήξεζεο, ηελ επί ηόπνπ παξαηήξεζε θαη ηέινο κέζα από ηε δηάζεζε πιεξνθνξηαθνύ, βηβιηνγξαθηθνύ 
θαη αλακλεζηηθνύ πιηθνύ ζηνπο επηζθέπηεο. 

Έλα από ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη έλαο ρώξνο πνπ ζα πξνσζεί ηε γλώζε θαη 
ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ θιάδν ηεο Αζηξνθπζηθήο θαη ηεο Αζηξνλνκίαο, ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν 

ζηνλ εκπινπηηζκό, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε γλώζεσλ, κέζα από ηελ πινπνίεζε εηδηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ 

Σν ππόςε έξγν πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηνλ επξύηεξν ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ «θίλαθα», ζηελ νκώλπκε θνξπθή ηνπ Φεινξείηε, ζε ζέζε όπνπ νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο 
είλαη ζρεηηθά νκαιέο, κε κηθξέο ζρεηηθά θιίζεηο θαη ζε απόζηαζε από ηα πθηζηάκελα παξαηεξεηήξηα ώζηε λα 

κελ επεξεάδνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο από ην θηίξην πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί.  

 

Το κτίριο αναπτφςςεται ςε δφο επίπεδα και ζχει κάλυψη περίπου 315 m2.  

ην Α’ επίπεδν από ηελ θύξηα είζνδν νδεγνύκαζηε πξνο ηελ αίζνπζα πξνβνιώλ, (αίζνπζα πνιιαπιώλ 
ρξήζεσλ 86 ζέζεσλ), κέζσ πξνζαιάκνπ (θνπαγέ) ζην νπνίν πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί κόληκε έθζεζε 

εηθόλσλ δηαζηεκηθώλ παξαηεξήζεσλ, πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ θαη αλακλεζηηθώλ.  

ηελ αίζνπζα πξνβνιώλ, πξνβιέπνληαη δύν επί πιένλ από ηηο απαηηνύκελεο έμνδνη θηλδύλνπ, ελώ ππάξρεη 
θαη πξόζβαζε πξνο ηνλ ζόιν ν νπνίνο ζηεγάδεη ην ηειεζθόπην γηα ηελ επί ηόπνπ παξαηήξεζε ησλ 

επηζθεπηώλ πξνο ην δηάζηεκα κέζσ θιηκαθνζηαζίνπ.  

Σν Α’ επίπεδν ζπκπιεξώλνπλ ρώξνη πγηεηλήο θνηλνύ θαη ελόο ρώξνπ πγηεηλήο γηα ΑΜΔΑ.  

ην δώκα ηνπ Β’ επηπέδνπ ππάξρεη κόλν ν ρώξνο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ θαη ν ζθαηξηθόο ζόινο πνπ ην 

θαιύπηεη ελώ, ην ππόινηπν δώκα δηακνξθώλεηαη σο βαηό θαη έρεη πξόζβαζε κέζσ εμσηεξηθνύ 
θιηκαθνζηαζίνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη παξαπιεύξσο ηεο θύξηαο εηζόδνπ ηνπ θηεξίνπ.  

Ο θέξσλ νξγαληζκόο ηνπ θηεξίνπ, (πιάθεο, δνθνί, ππνζηπιώκαηα) πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί από 
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C 25/30, ελώ νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζηνύλ από αλεπίρξηζηε 

επηκειώο αξκνινγεκέλε αξγνιηζνδνκή κηαο όςεο κε ρξήζε πιηθνύ αξγώλ ιίζσλ από ιαηνκείν ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο. 



Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη ζα θαηαζθεπαζηνύλ από νπηνπιηλζνδνκή κε επηρξίζκαηα απιά ζε ηξεηο ζηξώζεηο. Σν 
ίδην επίρξηζκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηεο αξγνιηζνδνκήο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ.  

Οη εμώζπξεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ θηεξίνπ πξνβιέπνληαη από αινπκίλην αεξνζηεγαλά, κε ζεξκνδηαθνπή 
ειαρίζηνπ πάρνπο 22 mmαπό neopren θαη θέξνπλ δηπινύο παινπίλαθεο 5 mm κε θελό ηνπιάρηζηνλ 8 mm, ην 

νπνίν ηειηθώο ζα πξνζδηνξίζεη ε ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ θηεξίνπ. Οη εζσηεξηθέο ζύξεο ζα είλαη μύιηλεο απιέο 

πξεζαξηζηέο κε θόληξα πιαθέ 5 mm.  

Οη ρώξνη πγηεηλήο δηαζέηνπλ πξνζάιακν κε ληπηήξα θαη είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηα αλαγθαία είδε πγηεηλήο. Σν 

ίδην ηζρύεη θαη ηνλ ρώξν πγηεηλήο ησλ ΑΜΔΑ αιιά ρσξίο πξνζάιακν θαη κε ηα επί πιένλ αλαγθαία εμαξηήκαηα 
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ρώξνπ απηνύ.  

Σα δάπεδα ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ πξνβιέπνληαη από παηεηή ηζηκεληνθνλία πνπ δηακνξθώλεηαη κε ηελ 
ρξήζε θαηάιιειεο ζπζθεπήο (ειηθνπηεξάθη) θαη ηειηθή επηθάιπςε κε επαιεηθό-κελν ρξώκα δαπέδνπ 

πνιπνπξαηζαληθήο βάζεο πςειήο αληνρήο ηθαλνύ λα δέρεηαη ρξήζε πιήζνπο αηόκσλ.  

Η ελεξγεηαθή κειέηε επίζεο ζα πξνζδηνξίζεη ηελ ζεξκνκνλσηηθή ζηξώζε ηνπ δώκαηνο, ην ηειηθό δάπεδν 
ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθσζεί κε αληηνιηζζεξά πιαθίδηα σο πξνζβάζηκν, δηπιήο όπηεζεο κεδεληθήο 

πδαηναπνξξνθεηηθόηεηαο ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ βιαβώλ από παγεηό. Σηο ίδηεο ηδηόηεηεο νθείινπλ λα έρνπλ νη 
θόιιεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιαθηδίσλ θαη ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ησλ αξκώλ ησλ πιαθηδίσλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ αξκώλ δηαζηνιήο ηνπ δαπέδνπ ηνπ δώκαηνο.  

Πεξηκεηξηθά ηνπ θηεξίνπ πξνβιέπεηαη ε δηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C 16/20 πιάηνπο 1.00 m θαη πάρνπο 15 cm.  

Σν δάπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ δηακνξθώλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ ζθπξνδέηεζή ηνπ κε επίπαζε ηζηκέληνπ θαη 
ρξήζε κεηαιιηθνύ ζαξώζξνπ (ρηεληζηό κπεηόλ). Σν πεδνδξόκην έρεη ειαθξά θιίζε (2%) πξνο ηα έμσ, ελώ νη 

απιαθώζεηο πνπ δεκηνπξγεί κεηαιιηθό ζάξσζξν αθνινπζνύλ ηελ εγθάξζηα πξνο ηνλ άμνλα ηνπ πεδνδξνκίνπ 
δηεύζπλζε γηα ηελ αζθαιή θαη ζύληνκε απνξξνή ησλ όκβξησλ.  

ην αθίλεην δελ ππάξρεη πεξίθξαμε θαη δελ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηελ πεξίθξαμε ηνπ 

αθηλήηνπ. Η πεξηνρή είλαη ε θνξπθή ηνπ Βνπλνύ ε νπνία είλαη πεξηνρή Natura θαη δελ πξνβιέπνληαη εξγαζίεο 
πεξίθξαμεο. Η είζνδνο ζην αθίλεην γίλεηαη κέζσ ηεο νδνύ πνπ πξνζεγγίδεη ην αθίλεην (βεβαίσζε εηζόδνπ - 

εμόδνπ Γήκνπ).  

Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ θηηξίσλ θαη νύηε ηώξα ζα γίλνπλ. 

Έρεη δηακνξθσζεί δξόκνο επηθνηλσλίαο κηθξνύ κήθνπο κε ηζηκεληνζηξώζεηο, ν νπνίνο όκσο δελ πξνζεγγίδεη 

ηα θηίξηα (εθηόο ηνπ κεγάινπ ηειεζθνπίνπ) θαη ν νπνίνο αθνινπζεί ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, ρσξίο κεγάιεο 
επεκβάζεηο πνπ αιινηώλνπλ ην αλάγιπθν. Καη κε ηελ αηηνύκελε λέα δόκεζε ηνπ λένπ θηηξίνπ, δελ ζα γίλνπλ 

επεκβάζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. Σν αθίλεην εθηόο ησλ δνκεκέλσλ επηθαλεηώλ ζα παξακείλεη ζηε 
θπζηθή ηνπ κνξθή, ρσξίο δηακνξθώζεηο. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο ζέζεο, ηεο θαηάηαμήο ηνπ 

σο Natura, αιιά θαη ησλ εληνιώλ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ζα παξακείλεη ζηελ θπζηθή ηνπ κνξθή. Χο 

δηακνξθώζεηο ηνπ αθηλήηνπ λννύληαη νη ηζνϋςείο θακπύιεο ηνπ αλάγιπθνπ, όπσο απνηππώλνληαη ζην 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ.  
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