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Επεξηγηματική Έκθεση Διαγωνισμού 

 

Εισαγωγή 

Συνέχεια – Μονοκονδυλιά  

Η βασική αρχή του σχεδιασμού είναι η συνέχεια και η επικοινωνία του συνόλου των στοιχείων 

μέσω ενός κοινού λεξιλογίου, της έννοιας της μονοκονδυλιάς.  

Ως αφετηρία υπήρξε ο οικισμός Αλέξανδρος Λευκάδας και ο πρόσφατος χαρακτηρισμός του 

ως παραδοσιακός. Από αυτόν αντλήσαμε την πληροφορία που περικλύσαμε στο λογότυπο, 

δηλαδή το αρχικό γράμμα Α ως αφαιρετικό συμβολισμό του βουνού και τον οικισμό ως ένα 

σπίτι με στέγη κάνοντας λόγο για την ένωση των τριών χωριών του συμπλέγματος, τον 

Αλέξανδρο, τα Κολυβάτα και την Κιάφα. Ξεκινώντας από ένα ορθογώνιο αναλογίας 2 προς 1 

– 12εκ. μήκος και 6 εκ. πλάτος – αυτό μετατοπίζεται δύο φορές προς το εσωτερικό. Την 

πρώτη κατά ένα εκατοστό, δημιουργώντας το απαραίτητο κενό γύρω από το λογότυπο και 

την δεύτερη κατά 4 χιλιοστά επιπλέον, ώστε να διασφαλιστεί το πάχος της μονοκονδυλιάς. Οι 

υπόλοιπες μετρήσεις γίνονται με βάση τον άξονα συμμετρίας, αλλά και την αναλογία του 

μισού. Η δε γωνία είναι ίδια και προκύπτει από την ένωση των σημείων τομής των 

υπόλοιπων ευθειών, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Το κείμενο τοποθετείται στο κέντρο και δεξιά. 

Η λογική της μονοκονδυλιάς περνάει από το λογότυπο στον σχεδιασμό των αντικειμένων. Η 

αδιάκοπη εμφάνισή τους προσδίδει ελαφρότητα και αρμονία αναφορικά με την σχέση τους με 

το φυσικό και δομημένο περιβάλλον των τριών οικισμών.  

 

 



 

Βάση 

Ιδέα όλων των αστικών αντικειμένων που προτείνονται είναι να έχουν μία βάση, η οποία 

περιγράφεται από τα σχέδια. Είναι βιδωτή και βυθίζεται στο έδαφος 6 εκατοστά. Το κενό 

πληρώνεται από χαλικάκι – γαρμπιλάκι ενδεικτικού πάχους έως έναν πόντο. Στόχος είναι η 

ομαλή ένταξη δια μέσου της αντιπαράθεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης της περιοχής και 

της χρήσης των σύγχρονων υλικών, ενώ παράλληλα να στηρίζεται σταθερά μέσα στα 

θεμέλια. Η βάση της κρήνης ακολουθεί την ίδια λογική με τις υπόλοιπες, με την μόνη διαφορά 

ότι βιδώνεται.  

 

Μεγάλο στοιχείο πληροφόρησης  

 

Είναι ένα ενιαίο κομμάτι μετάλλου στο οποίο δίνεται η κατάλληλη 

κλίση, όπως φαίνεται στα σχέδια, ώστε να είναι δυνατή η 

ανάγνωση των στοιχείων που φέρει η άνω επιφάνεια, από 

κοντινή απόσταση. Σε αυτή τοποθετείται ένα αυτοκόλλητο πάνω 

στο οποίο τυπώνεται η κατάλληλη πληροφορία για τους τρεις 

οικισμούς. Δηλαδή το λογότυπο, οι φυσιολατρικές διαδρομές, τα 

σημαντικά κτίρια και διάφοροι κανονισμοί, καθώς επίσης δίδονται 

συμβουλές σωστής συμπεριφοράς προς την φύση και τον 

δημόσιο χώρο. Επιπρόσθετα προτείνεται η εισαγωγή χάρτη και 

κωδικών QR, με επιπλέον πληροφορία κατά την σάρωση.  

 

Μικρό στοιχείο σήμανσης 

Το μικρό στοιχείο είναι ένα τετράγωνο διαστάσεων 20x20εκ. με την πληροφορία που φέρει να 

κωδικοποιείται χρωματικά. Τα τρία βασικά χρώματα είναι το καφέ (#5d3b1c), το οποίο αφορά 

τις πολιτιστικές διαδρομές, το μπλε (#1e4972) για τους οικισμούς και τους δρόμους και τέλος 

το κόκκινο (#cb1616) για τις κατευθύνσεις. Μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω σε έναν 

πυλώνα, είτε στην οριζόντια επιφάνεια του εμποδίου στάθμευσης όπως επίσης στις γωνίες 

των κτιρίων.  



Βάση    Εμπόδιο   Τοίχοι 

 

Φωτιστικό 

 

Το φωτιστικό στοιχείο αποτελείται από ένα στραντζαριστό μεταλλικό 

φύλλο, πάνω στο οποίο βιδώνονται δύο ξύλινες σανίδες με ενδεικτικό 

ύψος 4μ. Το εσωτερικό των διπλωμένων μεταλλικών φύλλων, το διατρέχει 

ένα γραμμικό φως, τύπου ταινίας LED, καθώς και η απαραίτητη υποδομή 

ηλεκτροδότησης. Η φωτιστική κεφαλή τοποθετείται σε κλίση 30° κάτω από 

τον ορίζοντα και είναι υπολογισμένη, έτσι ώστε να μπορεί να φωτίσει έναν 

χώρο ακτίνας 4μ. Επίσης, είναι ικανή να παραλάβει έως και 13 λάμπες 

LED ανά φωτιστικό στοιχείο, τα οποία στοιχεία είναι διπλά. Επιπλέον, 

δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ηλιακών πάνελ στην κορυφή της 

φωτιστικής κεφαλής, εξαιτίας της κλίσης που έχει δοθεί.  

 

Κρήνη 

Η ροή του νερού αποτελεί αφετηρία του σχεδιασμού του 

στοιχείου. Πατώντας την βαλβίδα (ποδοχειριστήριο – 

επιδαπέδιο πάτημα), ο χρήστης αρχίζει να ανακαλύπτει το 

μυστήριο του ταξιδιού του νερού και την εμπειρία της 

διαδρομής αυτού, το οποίο, εν τέλει, παράγει την 

μονοκονδυλιά. Τα βασικά υλικά είναι το μέταλλο και η 

πέτρα. Το πρώτο στηρίζει την δομή της κατασκευής, ενώ το 

δεύτερο παραλαμβάνει την ροή του νερού. Υπάρχουν δύο 

βασικές όψεις. Η μία προσκαλεί τον διψασμένο περαστικό, 

ενώ η άλλη είναι περισσότερο κρυφή και αποκαλύπτει την πραγματική διαδικασία (τη ροή του 

νερού), την αρχή και το τέλος της. 



Για να γίνει η απομάκρυνση των 

υδάτων πρέπει να προηγηθεί η 

υπερχείλιση του νερού από την 

σκαλισμένη κοιλότητα της 

χαμηλότερης πέτρας, η οποία 

υποδέχεται την πτώση του. Από 

αυτή πίνουν νερό τα ζώα της 

περιοχής, ενώ ο χρήστης από το 

τρεχούμενο. Δίνεται η δυνατότητα 

να γεμίσει κάποιος το παγούρι του 

από την άμεση παροχή στο 

ανώτερο σημείο. 

 

 

Καθιστικό 

Η στήριξη του υπαίθριου καθιστικού στοιχείου 

υλοποιείται με μεταλλική κατασκευή. Στην πλάτη και 

στο τμήμα έδρασης στην βάση δίνεται κλίση 110° 

για την άνετη χρήση και την συνολική ισορροπία της 

κατασκευής. Στις μεταλλικές επιφάνειες του 

καθίσματος και της πλάτης προσαρμόζονται ξύλινες 

σανίδες με εγκοπή απομάκρυνσης του βρόχινου 

νερού από τις άκρες.   

 

Εμπόδιο στάθμευσης  

Σχεδιάζεται μονόλιθος διαστάσεων 30x30x90εκ. ο οποίος πολλαπλασιάζεται. Τα υπόλοιπα 

εμπόδια βυθίζονται στον χώρο υπό κλίση και με τρόπο που διαφέρει ανάλογα με την 

τοπογραφία του εδάφους. Έτσι, κάθε φορά προκύπτει ένα διαφορετικό σύνολο από εμπόδια 

με τα απαραίτητα κενά για την διάβαση των πεζών. Κατασκευάζονται από καλουπωμένο 

κονίαμα, του οποίου τα σκύρα είναι εμφανή και σε διαφορετικά μεγέθη.  
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Αναλογίζοντας το ιστορικό παρελθόν της 
Λευκάδας και την καθημερινότητα των 
κατοίκων, το μεταλλικό σκεύος του τζέτζερη 
υπήρξε η έμπνευση πίσω από τα αντικείμενα 
του αστικού εξοπλισμού. Η τεχνική 
κατασκευής του τζέτζερη ενσωματώθηκε στην 
βασική αρχή του σχεδιασμού, η οποία είναι η 
συνέχεια και η επικοινωνία του συνόλου των 
στοιχείων μέσω ενός κοινού λεξιλογίου, η 
έννοια της μονοκονδυλιάς. 
Ως αφετηρία για τον σχεδιασμό του λογοτύπου 
υπήρξε ο οικισμός Αλέξανδρος, δηλαδή το 
αρχικό γράμμα Α ως αφαιρετικό συμβολισμό 
του βουνού και τον οικισμό ως ένα σπίτι 
με στέγη. Ξεκινώντας από ένα ορθογώνιο 
αναλογίας 2 προς 1(2/1) – 12εκ. μήκος και 6 
εκ. πλάτος – μετατοπισμένο δύο φορές προς 
το εσωτερικό. 

Το μεγάλο στοιχείο πληροφόρησης είναι ένα 
ενιαίο κομμάτι μετάλλου στο οποίο δίνεται 
η κατάλληλη κλίση, ώστε να είναι δυνατή 
η ανάγνωση των στοιχείων που φέρει η 
άνω επιφάνεια. Σε αυτή τοποθετείται ένα 
αυτοκόλλητο πάνω στο οποίο τυπώνεται η 
κατάλληλη πληροφορία για τους 3 (τρεις) 
οικισμούς. Επιπρόσθετα προτείνεται η 
εισαγωγή χάρτη και κωδικών QR, με επιπλέον 
πληροφορία κατά την σάρωση με την χρήση 
κινητού τηλεφώνου.
Το μικρό στοιχείο, Α2., είναι ένα τετράγωνο 
διαστάσεων 20x20εκ. με την πληροφορία που 
φέρει να κωδικοποιείται χρωματικά. Μπορεί 
να τοποθετηθεί είτε πάνω σε έναν πυλώνα, 
είτε στην οριζόντια επιφάνεια του εμποδίου 
στάθμευσης όπως επίσης και στις γωνίες των 
κτιρίων.  
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Δρόμος χωρίς μηχανοκίνηση 

Αγροτικός δρόμος 

Γραμμή /(τάση : 1500)
 Δευτερεύων/ Επαρχιακός Δρόμος
 Ρέμα
 

Γραμμή
 

Οικιστική περιοχή
 Τριτεύων/ Τοπικός δρόμος
 Απλός Δρόμος 
 

Φυσικό Δάσος
 

 

Αλέξανδρος Κολυβάτα Κιάφα

 Κ ο λ υ β ά τ α

• Πλατύστομα

Κιάφα

Κόκκινη Εκκλησία

Neion

Litrovio-Λιτρόβιο

Ι.Μ Ταξιάρχου 
Μιχαήλ Αδάνι

Siflogo Winery 

 

Δρυόδασος των Σκαρών

Εκκλησία της Παναγιάς

 •  •  
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς

Ανεμόμυλος

Οικισμός

Ξενοδοχείο 

Είσοδος Σπήλαιου 

Χριστιανικός Ναός

ταβέρνα/καφετέρεια

Εστιατόριο

Ρέμα

Φυσικό Δάσος

Οικιστική περιοχή

Αγροτικός δρόμος

Απλός Δρόμος 

Μονοπάτι

Κανόνες συμπεριφοράς
Προετοιμάσου

o Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού
o Σχεδιάστε τη διαδρομή σας
o Ενημερώστε κάποιον πού πηγαίνετε
o Πάρτε φαγητό, νερό, ζεστά ρούχα, βασικά εργαλεία, κιτ 
  παρακέντησης-επισκευής, πρώτες βοήθειες, τηλέφωνο, χάρτης

Περιοχή των οικισμών

o Οδήγησε προσεκτικά
o Μη τρέχεις, υπάρχουν ζώα στη περιοχή
o Απαγορεύεται το παρκάρισμα στη πλατεία

Περιπατητές και σκυλιά

o Περιπατητές παρακαλούμε δώστε τη θέση τους στους                          
ποδηλάτες
o Παρακαλούμε να κρατάτε τα σκυλιά πάντα σε επαφή
o Απομακρύνετε τα απορρίμματα σκύλων από το πάρκο

Σεβάσου τη ζωή στη φύση

o Μη τη ρυπαίνεις
o Μη τη καταστρέφεις
o Ζήσε αρμονικά με αυτή

Be prepared 

o  Check the weather forecast 
o  Plan your route
o  Let someone know where you are going 
o  Take food, water, warm clothes, basic tools,    
    puncture-repair kit, first aid, phone, map

Area of settlements

o Drive carefully
o Do not run, there are animals in the area
o Parking in the square is prohibited

Walkers and dogs

o  Walkers please give way to bikers 
o  Please keep dogs on a lead at all times
o  Remove dog waste from the park

Respect life in nature

o Do not pollute it
o Do not destroy it
o Live harmoniously with her

ΦΔΚ 611 Γ 28-09-2020
Άρθρο 1
Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά τμήματα των οικισμών «Αλέξανδρος» και 
«Κολυβάτα» του Δήμου Λευκάδας του Νομού Λευκάδας όπως φαίνονται με 
μπλε συνεχή γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000, 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης  Τοπογραφικών 
Εφαρμογών με την υπ’ αρ. 79271/2020  πράξη του και που αντίτυπό του σε 
φωτοσμίκρυνση  συνδημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Η εκκλησία του χωριούΗ ταβέρνα-καφέ1.Αστυνομικό τμήμα

2.Εργαστήρι αναπαλαίωσης επίπλων-αντικών-

3.Εργαστήρι υφαντικής 

4.Η κεντρική εκκλησία του χωριού 

5.Το δημοτικό σχολείο 

6.Εργαστήρι παραγωγής βοτάνων- του Αρη και της Μπιγκίττε

7.Βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών <<αγρόθεν>>-

   από την Ασπασία και τον Μελλά

8.Σύλλογος φίλων Αλέξανδρου <<ΦΗΓΟΣ>>

IN CASE OF EMERGENCY DIAL 111 Contact Park Ranger 04 499 4444 To help emergency Services with location

Μικρά στοιχεία πληροφόρησης
Χρωματική κωδικοποίηση

Οικισμός Αλέξανδρος Λευκάδας

Κολυβάτα

Κολυβάτα

Μονή Αγίου Γεωργίου

Εκκλησία της Παναγίας

Δρυόδασος 
των Σκάρων

Κόκκινη Εκκλησία

Αλέξανδρος
START 0:00

86.10 μ. 67.60  μ.

223.2 μ.
364.5 μ. 

720.4 μ.
END: 05:00  h

Στοιχείο σήμανσης 
αξιόλογου κτιρίου ή μνημείου

Στοιχείο σήμανσης 
Φυσιολατρικής διαδρομής/

Μονοπατιού

Στοιχείο σήμανσης 
Διαδρομής του επαρχιακού 

οδικού δικτύου

Στοιχείο σήμανσης
Φυσιολατρικής διαδρομής/

Μονοπατιού

Στοιχείο σήμανσης
Αξιόλογου κτηρίου ή μνημείου

Στοιχείο σήμανσης
Διαδρομής του επαρχιακού 

οδικού δικτύου

Αλέξανδρος

Εργαστήριο Παραγωγής Βοτάνων
Herbs Production Laboratory

Πλατεία 
1200 m.

Αλέξανδρος

ΑλέξανδροςΑλέξανδρος
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Α2.1 / Α2.2 / Α2.3
ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΗΣ, ΤΟΜΗΣ 
& ΚΑΤΟΨΗΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΛ. 1/10

Α1. ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΛ. 1/10

Είναι ένα ενιαίο κομμάτι μετάλλου 
στο οποίο δίνεται η κατάλληλη 
κλίση, όπως φαίνεται στα σχέδια, 
ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση 
των στοιχείων που φέρει η άνω 
επιφάνεια, από κοντινή απόσταση. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ 
ΚΛ. 1/10

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΕΜΠΟΔΙΟ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΛ. 1/10

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΠΥΛΩΝΑ ΚΛ. 1/10

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
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ΣΧΕΔΙΑ ΟΨΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β2. ΟΨΗ, ΤΟΜΗ & 
ΚΑΤΟΨΗ ΚΡΗΝΗΣ ΚΛ. 1/10

Η ροή του νερού αποτελεί αφετηρία 
του σχεδιασμού του στοιχείου. 
Πρόθεση είναι ότι πατώντας την 
βαλβίδα, ο χρήστης αρχίζει να 
ανακαλύπτει το μυστήριο του 
ταξιδιού του νερού και την εμπειρία 
της διαδρομής αυτού, το οποίο εν 
τέλη παράγει την μονοκονδυλιά. Τα 
βασικά υλικά είναι το μέταλλο και η 
πέτρα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β3. ΟΨΗ, ΤΟΜΗ & 
ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛ. 1/10

Η στήριξη του υπαίθριου 
καθιστικού στοιχείου υλοποιείται 
με μεταλλική κατασκευή. Στην 
πλάτη και στο κομμάτι που πατάει 
στην βάση δίνεται κλίση 110° για 
την άνετη χρήση και την συνολική 
ισορροπία του συστήματος. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β1. ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ & 
ΟΨΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛ. 1/10

Το φωτιστικό στοιχείο αποτελείται 
από ένα στραντζαριστό μεταλλικό 
φύλλο, πάνω στο οποίο βιδώνονται 
δύο ξύλινες σανίδες με ενδεικτικό 
ύψος 4m. Το εσωτερικό των 
διπλωμένων μεταλλικών φύλλων, 
το διατρέχει ένα γραμμικό 
φως, τύπου ταινίας LED, καθώς 
και η απαραίτητη υποδομή 
ηλεκτροδότησης. Η φωτιστική 
κεφαλή τοποθετείται σε κλίση 30° 
κάτω από τον ορίζοντα και είναι 
υπολογισμένη, έτσι ώστε να μπορεί 
να φωτίσει έναν χώρο ακτίνας 4m. 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β4. ΚΑΤΟΨΗ & ΟΨΟΤΟΜΗ 
ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΛ. 1/10

Σχεδιάζεται μονόλιθος ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται. Τα υπόλοιπα 
εμπόδια τοποθετούνται και 
βυθίζονται στον χώρο υπό κλίση 
και με τρόπο που διαφέρει 
ανάλογα με την τοπογραφία 
του εδάφους. Έτσι, κάθε φορά 
προκύπτει ένα διαφορετικό 
σύνολο από εμπόδια με τα 
απαραίτητα κενά για την διάβαση 
των πεζών. Κατασκευάζονται από 
καλουπωμένο κονίαμα, του οποίου 
τα σκύρα είναι εμφανή και σε 
διαφορετικά μεγέθη.
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