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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ "ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ" ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Προϋπολογισµός: 300.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο ∆ήµου-Φορέα:
Έργο: AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 

"ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ" ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η µελέτη αφορά στην ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Παιδικής εξοχής Κοκκίνη 

Χάνι, µε πλακοστρώσεις διαδροµών και κατασκευή υποδοµών και τον ηλεκτροφωτισµό 

αυτής καθώς και την κατασκευή βάσης µε ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για την τοποθέτηση 

οργάνων παιδικής χαράς. 

Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν διαδροµές, σύµφωνα και µε τα σχέδια, συνολικού 

εµβαδού 1750,00 µ2 περίπου για την εξυπηρέτηση των Αµεα και την καλύτερη µετακίνηση 

εντός της κατασκήνωσης. Οι επεµβάσεις όσο αφορά στις διαδροµές, γίνονται στο ύψος του 

φυσικού εδάφους, χωρίς να αλλάζει η τελική στάθµη. Για την πρόσβαση στους κοιτώνες και 

στους χώρους δραστηριοτήτων δηµιουργούνται δύο ράµπες από σκυρόδεµα µε κλίση 5%. 

Παράλληλα θα τοποθετηθεί δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, ιστοί και φωτιστικά σώµατα. Τέλος, 

προβλέπεται χώρος δηµιουργίας παιδικής χαράς. 

Συγκεκριµένα θα ακολουθηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Εκσκαφές συνολικού βάθους περίπου 20-25εκ. κατά µήκος και πλάτος όλων των 

διαδροµών όπως απεικονίζονται στα σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. 

• Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων από οπλισµένο και άοπλο σκυρόδεµα όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο για να κατασκευαστούν οι διαδροµές, σύµφωνα µε την 

υπόδειξη της επίβλεψης.

• Τοποθέτηση ξυλοτύπων και κατασκευή υπόβασης σκυροδέµατος C12/15 πάχους 

10 εκ., οπλισµένης µε πλέγµα, µε την οποία θα δοθούν και οι απαραίτητες κλίσεις.
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• Τοποθέτηση ξυλοτύπων και κατασκευή κρασπέδων από σκυρόδεµα C12/15 ύψους 

6-7 εκ. και πλάτους 10εκ. Με την κατασκευή των κρασπέδων θα εγκιβωτιστούν δεξιά 

και αριστερά αλλά και κατά µήκος (περίπου ανά 10µ.) οι κυβόλιθοι της επίστρωσης 

όλων των διαδροµών σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης αλλά και την υπόδειξη της 

επίβλεψης. 

• Επιστρώσεις µε κυβόλιθους τσιµέντου, διαφόρων χρωµάτων, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Στα όρια των διαδροµών και εγκαρσίως πάνω στα 

κράσπεδα εγκιβωτισµού, θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι 10Χ20 που θα δηµιουργούν 

πλαίσια, ενώ στο εσωτερικό των πλαισίων, οι διαστάσεις των κυβόλιθων θα είναι 

10Χ10. Οι χρωµατιστοί κυβόλιθοι 10Χ10 θα τοποθετούνται στην άµµο, ενώ οι γκρι 

διαστάσεων 20Χ10 θα τοποθετούνται µε λάσπη και ρητίνη πάνω στα κράσπεδα του 

εγκιβωτισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Στο τέλος θα πραγµατοποιείται η σφράγιση των αρµών µε άµµο. Όπου υπάρχει 

δέντρο στην επιφάνεια της επίστρωσης, θα δηµιουργείται γύρω του πλαίσιο από 

κυβόλιθους και θα αφήνεται εσωτερικά χώµα. 

• Εκσκαφή κατά µήκος των ραµπών προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή κλίση 

5%, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης,

• Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων λατοµείου πάχους 10εκ. µε θραυστό υλικό για 

την έδραση των ραµπών.

• Κατασκευή στρώσης 10εκ.οπλισµένου σκυροδέµατος C16/20, πάνω στην οποία θα 

γίνει η τελική στρώση των ραµπών µε ινοπλισµένη τσιµεντοκονία πάχους 3 εκ.,

• Κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20, τοιχείων για την κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξη των πρανών και των εκσκαφών στις ράµπες και για την κατασκευή 

περιζώµατος ύψους 10 εκ. κατά µήκος των ραµπών. Οι συγκεκριµένες κατασκευές 

θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις οποιεσδήποτε διευκρινήσεις της 

επίβλεψης,

• Τοποθέτηση ξυλοτύπων χυτών τοίχων για τις ανωτέρω κατασκευές από σκυρόδεµα, 

και επεξεργασίας σανιδώµατος των ξυλοτύπων προς απόκτηση λείων επιφανειών 

σκυροδέµατος, στα τµήµατα των τοιχείων που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

• Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος στα τµήµατα των τοιχείων που θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη.

• Τοποθέτηση κάγκελου ΑΜΕΑ από ανοδιώµενο αλουµίνιο, η στήριξη του οποίου θα 

γίνει επάνω στα περιζώµατα που θα κατασκευαστούν στις ράµπες ή εξωτερικά των 

ραµπών όπου αυτό είναι εφικτό.

• Εκσκαφές συνολικού βάθους έως 70 εκ. κατά µήκος και πλάτος όλων των 

διαδροµών για την τοποθέτηση - κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε τα 
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απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης δικτύου, τις βάσεις των φωτιστικών ιστών, το πίλλαρ 

ελέγχου των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, σωληνώσεις και καλώδια όπως 

απεικονίζονται στα σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

επίβλεψης. 

• Κατάλληλη µόρφωση της επιφάνειας που προβλέπεται να τοποθετηθούν τα όργανα 

της παιδικής χαράς, και τοποθέτηση των ελαστικών διαφορετικού πάχους 

πλακιδίων, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη. 

Προµήθεια των ιστών φωτισµού και των φωτιστικών σωµάτων και τοποθέτηση αυτών στις 

θέσεις που προβλέπεται από τη µελέτη και σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 14/02/2014
Η Προϊσταµένη της ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Λ. Χερσονήσου  14/02/2014
Οι Συντάξαντες

Πηλίτση Αναστασία, Τζαγκαράκη 
Στεφανία, Κοπανάκης Νικόλαος


