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Γενικά:
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες ανάπλασης της κεντρικής πλατείας
2

του οικισµού Σγουροκεφαλίου, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 µ , καθώς και
τµήµατος των συµβαλλόµενων δηµοτικών οδών.
Για την ασφάλεια των πεζών και για το λόγο ότι υπάρχει διέλευση οχηµάτων
µέσα από τον χώρο της παρέµβασης, πρόκειται να γίνει σαφής διαχωρισµός του
χώρου κίνησης και στάθµευσης οχηµάτων µε τους χώρους ανάπαυσης της πλατείας
και της διέλευσης των πεζών.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία διαφορετικών υψοµετρικών σταθµών και
την διαφοροποίηση των υλικών επίστρωσης. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιείται
ταπείνωση του δρόµου κυκλοφορίας, η τελική επιφάνεια του οποίου θα είναι
δύσκαµπτη, από χυτό υλικό σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, τοποθετηµένο σε
κάναβο. Ο κάναβος θα είναι διαστάσεων που καθορίζονται στα σχέδια της µελέτης και
θα δηµιουργηθεί µε διαφοροποίηση της υφής του σκυροδέµατος. Στην ίδια στάθµη θα
βρίσκονται και οι οργανωµένες θέσεις στάσης – στάθµευσης, από κυβόλιθους
τσιµέντου διαστάσεων 10Χ10. Οι χώροι κίνησης πεζών διαχωρίζονται µε τον χώρο
κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων µε προκατασκευασµένα κράσπεδα από
σκυρόδεµα. Η επίστρωσή τους θα γίνει µε πλάκες τσιµέντου χρώµατος κατά τις

1

υποδείξεις της υπηρεσίας και διαστάσεων 20Χ40εκ., τοποθετηµένες δροµικά.
Η διαµόρφωση της πλατείας περιλαµβάνει φυτεύσεις µεµονωµένων δέντρων για
σκίαση, σε παρτέρια που θα οριοθετούνται µε κυβόλιθους τσιµέντου χρώµατος
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, διαστάσεων 20Χ10, την κατασκευή
φυτεµένων παρτεριών από διακοσµητική εµφανή δροµική πλινθοδοµή, τη δηµιουργία
καθιστικών χώρων µε παγκάκια από σκυρόδεµα και επένδυση από ερυθρελάτη,
καθώς και τον ηλεκτροφωτισµό του χώρου. Στην ακριβή θέση, όπου θα εντοπιστεί
παλαιότερο πηγάδι που υπήρχε στην πλατεία, προτείνεται η κατασκευή νέου
πετρόχτιστου στόµιου, για την ανάδειξή του. Οι υφιστάµενες φυτεύσεις διατηρούνται,
ενώ ανακατασκευάζονται τα παρτέρια των δύο κεντρικών δέντρων της πλατείας από
λιθοδοµή.
Η απορροή των οµβρίων θα γίνεται -όπως και σήµερα- επιφανειακά µέχρι το
χώρο του πλατώµατος της πέτρινης βρύσης, ανάντη του οποίου θα κατασκευαστούν
δύο κανάλια από σκυρόδεµα και αντίστοιχα φρεάτια ελέγχου, τα οποία θα συνδεθούν
µε τα υφιστάµενο δίκτυο απορροής των οµβρίων της πλατείας.
Για την εξασφάλιση ανεµπόδιστης πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους της
µελέτης και την κάλυψη των υψοµετρικών διαφορών, οι οποίες σε κανένα σηµείο δεν
υπερβαίνουν τα 25εκ., κατασκευάζονται κεκλιµένα επίπεδα (σύµφωνα µε τις οδηγίες
σχεδιασµού για τα ΑΜΕΑ του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε και την 52907/28-12-09 απόφαση
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.), οδηγός όδευσης τυφλών, καθώς και µία θέση στάθµευσης
ΑΜΕΑ.

Γενική Τεχνική Περιγραφή:
Τα στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή φαίνονται στα σχέδια Γενικής ∆ιαµόρφωσης
µε τις αντίστοιχες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οι γενικές εργασίες που θα
εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Ταπείνωση του υψοµέτρου ερυθράς και επίστρωση µε χυτό υλικό από σκυρόδεµα.
Η επίστρωση αυτή θα χρησιµοποιηθεί για τους χώρους διέλευσης των οχηµάτων,
καθώς και για ράµπες κάλυψης των υψοµετρικών διαφορών. Προηγείται η αποξήλωση
του υφιστάµενου ασφαλτοτάπητα, η εκσκαφή σε µέσο βάθος 25 εκ. από την αρχική
στάθµη (ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό υψόµετρο ερυθράς) και η κατασκευή
εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό µεταβλητού πάχους, η οποία θα
λειτουργήσει σαν βάση της επίστρωσης και µε την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες
κλίσεις για την απορροή των οµβρίων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ακολουθεί
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η διάστρωση του υλικού σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, πάχους

12εκ.,

οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα.

2.Επίστρωση µε πλάκες τσιµέντου διαστάσεων 20Χ40.
Προηγείται

η

αποξήλωση

των

υφιστάµενων

πεζοδροµίων

σχιστόλιθους, καθώς και των αντίστοιχων φιλέτων πέτρας,

από

κυβόλιθο

ή

η εκσκαφή σε βάθος

ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό υψόµετρο της επιφάνειας και η κατασκευή πλάκας
δαπέδου από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους 10-12 εκ., η
οποία θα λειτουργήσει σαν βάση της επίστρωσης και µε την οποία θα δοθούν οι
κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των οµβρίων προς τον δρόµο. Η τοποθέτηση της
επίστρωσης θα είναι «κολυµβητή» σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-00.

3.Επίστρωση κυβόλιθους τσιµέντου διαστάσεων 10Χ10.
Η επίστρωση αυτή θα χρησιµοποιηθεί για τους χώρους στάθµευσης και τις εσοχές
τοποθέτησης των κάδων απορριµµάτων. Όπως και στα παραπάνω, προηγείται η
αποξήλωση των υφιστάµενων επιστρώσεων, η εκσκαφή σε µέσο βάθος περίπου 25 εκ.
από την αρχική στάθµη (ανάλογα µε το επιθυµητό τελικό υψόµετρο ερυθράς) και η
κατασκευή πλάκας δαπέδου από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
πάχους 10-12 εκ., η οποία θα λειτουργήσει σαν βάση της επίστρωσης και µε την
οποία θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των οµβρίων. Η τοποθέτηση
των κυβόλιθων θα είναι «κολυµβητή» σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-02-00.

4. Απορροή οµβρίων
Η απορροή των οµβρίων θα είναι επιφανειακή και για το σκοπό αυτό θα δοθούν
κατάλληλες κλίσεις, όπως φαίνεται στην γενική κάτοψη, τόσο στα πεζοδρόµια, όσο και
στην οδό διέλευσης των οχηµάτων. Η συλλογή αυτών θα γίνεται µε δύο αγωγούς από
ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, κατάλληλης διατοµής ανεστραµµένου ταυ, µε
κάλυµµα από σιδερένια σχάρα, στα όρια της επίστρωσης των κυβολίθων µε το
κράσπεδο του πεζοδροµίου όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Για την απαγωγή
των οµβρίων, τα κανάλια θα συνδεθούν µέσω αντίστοιχων φρεατίων µε το υφιστάµενο
δίκτυο απορροής.
Ειδικά για τους αγωγούς απορροής οµβρίων των κτιρίων περιµετρικά της πλατείας,
αυτοί θα επεκτείνονται µέχρι το οδόστρωµα, εγκιβωτισµένοι στο σκυρόδεµα βάσης των
πλακών τσιµέντου και µέσα από οπές στα προκατασκευασµένα κράσπεδα, ειδικά
ανοιγµένες για το σκοπό αυτό.
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5.Φυτεύσεις
Η φυτεύσεις των δέντρων θα γίνουν σε ειδικά διαµορφωµένα παρτέρια, κάτοψης
τετραγωνικής πλευράς 80-100εκ., η κυκλικής διαµέτρου 100εκ., µε κυβόλιθους
τσιµέντου, διαστάσεων 20Χ10, όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Ειδικά για τον
υφιστάµενο πλάτανο και τον υφιστάµενο ευκάλυπτο θα ανακατασκευαστούν τα
κυκλικής κάτοψης πετρόχτιστα παρτέρια. Για την άρδευση τόσο των υφιστάµενων, όσο
και των νέων φυτών θα κατασκευαστεί κατάλληλο υπόγειο δίκτυο άρδευσης, διατοµής
Φ20 και συνολικού µήκους περίπου 100µ.

6.Ειδικές κατασκευές - Αστικός εξοπλισµός
Στην ακριβή θέση όπου θα βρεθεί παλαιότερο πηγάδι, το οποίο έχει καλυφθεί µε
πλάκα σκυροδέµατος, θα κατασκευαστεί στόµιο του πηγαδιού από λιθοδοµή ύψος
45εκ. Επίσης, σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν καθιστικά (παγκάκια) από
σκυρόδεµα και επένδυση από ερυθρελάτη, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

7.Εγκατάσταση φωτισµού
Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνονται οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
για το φωτισµό της πλατείας. Προβλέπεται η τοποθέτηση µονόφωτων, φωτιστικών
σωµάτων σε ιστούς ύψους 4µ. Με τα φωτιστικά αυτά επιτυγχάνεται ο γενικός φωτισµός
των χώρων.
Η ηλεκτροδότηση των φωτιστικών θα γίνει από τριφασικό µετρητή που θα
εγκατασταθεί µέσα στο πίλαρ, το οποίο θα τοποθετηθεί κατόπιν υποδείξεως της ∆ΕΗ.
Τµήµα των κυκλωµάτων φωτισµού θα γειωθούν µε ανεξάρτητο αγωγό γείωσης (χάλκινο
αγωγό 16mm2) στο σύστηµα προστασίας γείωσης.
Όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού θα είναι υπόγειο και θα τοποθετηθεί σε όρυγµα
πλάτους 40εκ. και βάθους 70εκ.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 145.000,00 ευρώ µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ και η επίβλεψη αυτού θα γίνει από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 27/09/2012
Η Προϊσταµένη της ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 27/09/2012
Οι Συντάξαντες
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Υφαντή Σοφία, Βαρδάκης Φιλοκτήτης
Μαρία Πιταρίδη
πολιτικός µηχανικός
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