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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
 
Στην κάτοψη περιβάλλοντος χώρου της μελέτης μας διαφαίνεται τόσο η πισίνα και το 
μπάρμπεκιου όσο και τα κιόσκια που υπάρχουν στο πίσω μέρος του οικοπέδου 
περιτριγυρισμένα από δέντρα. Ωστόσο πλήθος άλλων διακοσμητικών στοιχείων δύναται 
να τοποθετηθούν στον χώρο μελλοντικά.  
Στηριζόμενοι στην αρχιτεκτονική του κτιρίου επιλέξαμε ως υλικό κάποιων μελλοντικών 
διακοσμητικών στοιχείων την πέτρα. Η πέτρα είναι το πλέον φυσικό υλικό και η εικόνα του 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό τοπίο. Η προμήθεια του υλικού είναι εύκολη αφού 
πλήθος λατομείων και μονάδων παραγωγής υπάρχουν και η ιδιότητα της πέτρας να 
μεταμορφώνεται σε αμέτρητα διακοσμητικά στοιχεία δίνει την δυνατότητα για εναρμόνιση 
διαφορετικών διακοσμητικών στοιχείων στον ίδιο χώρο. 
Στην συνεχεία παρουσιάζουμε διακοσμητικά στοιχεία που προτείνουμε στους ιδιοκτήτες 
της κατοικίας σε περίπτωση που θελήσουν να επέμβουν στην διακόσμηση του 
περιβάλλοντα χώρου. 
 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 
Η κατασκευή ενός σιντριβανιού είναι εύκολη και μπορεί εύκολα να γίνει σε ένα ηδη 
διαμορφωμένο χώρο του κήπου. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο τρόπος κατασκευής 
του. 
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Προτεινόμενη θέση τοποθετησης σιντριβανιού είναι κοντά στα δυο κιόσκια που 
βρίσκονται στο οικόπεδο καθώς και μπροστά στην κύρια είσοδο. Οι διαστάσεις ενός 
σιντριβανιού ποικίλουν στην αγορά ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών. Η πρόταση 
μας αναφέρεται σε μικρά σιντριβάνια που δεν θα δίνουν την αίσθηση της υπερβολής. Τα 
ακόλουθα σιντριβάνια αποτελούν την πρόταση μας : 

1.  Διαστάσεις (cm): 40X20 , Βάρος (kg): 55 

Το συγκεκριμένο σιντριβάνι έχει κυκλική όψη και δίνει την αίσθηση απλότητας ενώ από 
απόσταση μοιάζει πιο πολύ με πέτρινο κιούπι έτοιμο να φιλοξενήσει κάποιο λουλούδι 
παρά με σιντριβάνι. 

2.  Διαστάσεις (cm):60X45 , Βάρος (kg): 140 

Αν και το βάρος δεν είναι ασήμαντο η θέα του νερού να ξεχειλίζει και να μεταπηδά από το 
ένα επίπεδο στο άλλο αντιβαθμίζει το ελάττωμα του βάρους στο παρών σιντριβάνι. 

3. Διαστάσεις (cm): 40 , Βάρος (kg): 80 

Καθώς παρατηρεί κανείς αυτό το σιντριβάνι βλέπει την πέτρα ακατέργαστη σαν να μην 
έχει επεξεργαστεί ενώ η όψη της θυμίζει έρημο τοπίο με αγρία υφή, ίσως αυτά τα στοιχεία 
του να ονοματίζουν τη συγκεκριμένη μορφή του σιντριβανιού ως Dakar. 
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4. Διαστάσεις (cm): 40 , Βάρος (kg): 50 

Το πυραμιδωτό αυτό σιντριβάνι είναι χαλαρωτικό καθώς το νερό κυλάει περιμετρικά της 
πυραμίδας. Το σιντριβάνι αυτό θα ταίριαζε κοντά στην πισίνα στο αριστερό μέρος της 
εισόδου του οικοπέδου. 

5. Διαστάσεις (cm): 60X55 , Βάρος (kg): 210 

Το βατραχάκι προσδίδει μια ελαφρότητα στο ύφος του σιντριβανιού και σε παραπέμπει 
σε ανεμελιά καθώς το παρακολουθείς. Αν και το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο μερικά 
τέτοια σιντριβάνια σκορπισμένα άτσαλα στο οικόπεδο θα λειτουργούσαν δίπλα  αφού ο 
διακοσμητικός τους ρόλος είναι πολύ έντονος. Το βατραχάκι συνδυάζει τόσο την όραση 
όσο και την ακοή με την μορφή του και με τον ήχο του νερού που αδιαμφισβήτητα 
αποτελεί ένα στολίδι για τον κήπο μας που ανεπιφύλακτα προτείνουμε. 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ 
Πέτρινα παγκάκια κοντά στο ηδη υπάρχων στη μελέτη μπάρμπεκιου εκτός από 
λειτουργικό ρόλο θα αποτελούσαν και μια όμορφη διακοσμητική παρέμβαση. 
Προτεινόμενα παγκάκια είναι τα εξής : 

 Διαστάσεις (cm): 150 , Βάρος (kg):165  

 Διαστάσεις (cm): 150 , Βάρος (kg):160   
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 Διαστάσεις (cm): 120 , Βάρος (kg): 240  
 
Τα παγκάκια που προτείνουμε  είναι απλά χωρίς πλάτη και σαν κατάλληλη θέση 
τοποθετησης τους θεωρούμε το σημείο δίπλα στο μπάρμπεκιου και προτείνουμε η 
τοποθέτηση τους να γίνει δεξιά και αριστερά από το μπάρμπεκιου παράλληλα στην 
μάντρα του οικοπέδου ή συνοδευόμενα από ένα απλό πέτρινο ορθογώνιο τραπέζι 
σχηματίζοντας μια μόνιμη εξωτερική τραπεζαρία. 
 
 
ΒΡΥΣΕΣ 
Μια πέτρινη βρύση τοποθετημένη κοντά στην αποθήκη στο εσωτερικό μέρος της μάντρας 
θα κάλυπτε τις ανάγκες του κήπου και θα αποτελούσε και μια αισθητική παρέμβαση στην 
αρχιτεκτονική του κήπου. Βρύσες τέτοιες είναι και οι ακόλουθες : 

 Διαστάσεις (cm): 60X120 , Βάρος (kg): 400           

 Διαστάσεις (cm):60X80X120 , Βάρος (kg): 380  



 - 129 - 

 Διαστάσεις (cm): 120 , Βάρος (kg): 535  

 Διαστάσεις (cm): 70X110 , Βάρος (kg): 700  


