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Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου του 

κτιρίου του παλαιού σχολείου εντός του οικισµού Ελιάς, που πλέον χρησιµοποιείται από τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο του οικισµού.

Ο περιβάλλοντας χώρος αποτελείται από ένα πλάτωµα, στη νότια πλευρά, εµβαδού 

530,00 Μ2 περίπου και από ένα πρανές, στη βόρεια πλευρά, εµβαδού 440,00 Μ2  µε 

µεγάλη υψοµετρική διαφορά, περίπου 6,50 µέτρων. Το βόρειο µέρος του γηπέδου 

οριοθετείται από υφιστάµενο τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα.

Η ανάπλαση αφορά κυρίως το επίπεδο µέρος του γηπέδου ενώ στο επικλινές 

τµήµα πραγµατοποιείται φύτευση καθώς και διαµόρφωση βοηθητικής διαδροµής 

πρόσβασης για τη συντήρηση της φύτευσης.

       Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΜΕΛΕΤΗ

Η µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στοχεύει στη δηµιουργία ενός 

κοινόχρηστου χώρου που θα λειτουργεί αφενός µεν ως πάρκο αναψυχής, αφετέρου δε ως 

χώρος εξυπηρέτησης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλες οι εργασίες θα συµφωνούν µε την 

22/2013 αντίστοιχη άδεια δόµησης.

Για το λόγο αυτό ο χώρος θα σχεδιαστεί µε στόχο το να είναι όσο το δυνατόν πιο 

ελεύθερος και όλες οι κατασκευές, φυτεύσεις και ο αστικός εξοπλισµός θα τοποθετηθούν 

στα όριά του. Ο ελεύθερος χώρος θα επιστρωθεί µε αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα και 

κυβόλιθους σε διάταξη κανάβου 2,00 Χ 2,00 µέτρων. Τα υλικά θα είναι αντιολισθητικά.
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Παγκάκια κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ξύλινο κάθισµα θα 

τοποθετηθούν σε συγκεκριµένα σηµεία σύµφωνα µε τα σχέδια.

Ο χώρος θα περιφραχθεί µε τοίχο από οπλισµένο σκυρόδεµα και 

ασβεστοσιµεντοκονίαµα γκρίζας απόχρωσης ενώ θα παραµείνουν δύο σηµεία πρόσβασης, 

στο νότιο και το ανατολικό τµήµα του γηπέδου.

Στο σηµείο που ξεκινάει το τµήµα του γηπέδου µε το πρανές, µεταλλικά 

κιγκλιδώµατα ύψους 1,20 µέτρων θα τοποθετηθούν για την προστασία από πιθανή πτώση. 

Το πρανές το οποίο δεν θα είναι προσβάσιµο στο κοινό, θα φυτευτεί µε χαµηλά φυτά ενώ η 

διαµόρφωση βοηθητικού µονοπατιού θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ειδικευµένο 

προσωπικό για τη συντήρηση – περιποίηση των φυτών. Η πρόσβαση στο πρανές θα γίνεται 

από µεταλλική πόρτα. 

Ο χώρος θα γίνει πλήρως προσβάσιµος σε όλες τις οµάδες των ατόµων 

(συµπεριλαµβανοµένων και των ΑµΕΑ) και ειδική πλακόστρωση θα εξασφαλίσει τη σωστή 

µετακίνηση ατόµων µε προβλήµατα οράσεως στην είσοδο του κτιρίου του πολιτιστικού 

συλλόγου καθώς και σε βασικά σηµεία του χώρου όπως τα παγκάκια και το κύριο σηµείο 

πρόσβασης στο χώρο. Η είσοδος στο κτίριο του συλλόγου θα επιτυγχάνεται µε ράµπα από 

οπλισµένο σκυρόδεµα και επικάλυψη από πέτρα λευκής απόχρωσης.

Η φύτευση του πρανούς θα βελτιώσει την εικόνα του χώρου και θα βοηθήσει στην 

προστασία του πρανούς από τη διάβρωση.

Η φύτευση του χώρου όπου ορίζονται παρτέρια θα γίνει µε χαµηλά φυτά σύµφωνα 

µε τη µελέτη.

Ο φωτισµός του χώρου θα τηρεί της ισχύουσες διατάξεις τόσο από πλευράς 

φωτεινής έντασης όσο και από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι υφιστάµενοι κάδοι απορριµµάτων θα τοποθετηθούν σε ειδικό χώρο σύµφωνα µε τη 

µελέτη.

Γ. ΠEPIΓPAΦH MEΛETHΣ

      H αναβάθµιση του περιβάλλοντα χώρου θα γίνει σύµφωνα µε µελέτη η οποία 

περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες :

Γ1 Ελαφριά εκσκαφή του πρανούς και διαµόρφωση του βοηθητικού µονοπατιού.

Γ2 Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής καθώς και υφιστάµενων απορριµµάτων.

Γ3 Επίστρωση χώρου.

Γ4 ∆ηµιουργία τοιχίων αντιστήριξης στα όρια του πρανούς από τη νότια πλευρά του 

γηπέδου.
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Γ5 ∆ηµιουργία στηθαίων, τοίχου περίφραξης και πάγκων.

Γ6 Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων.

Γ7 Κατασκευή ράµπας πρόσβασης ΑµΕΑ στο κτίριο του συλλόγου

Γ8 Φύτευση επί του πρανούς και των παρτεριών.

Γ9 Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων σε συγκεκριµένα σηµεία για την αποφυγή πτώσεων.

       ∆. ΠEPIΓPAΦH TΩN EΠI MEPOYΣ EPΓAΣIΩN

∆1 Ελαφριά εκσκαφή του πρανούς και διαµόρφωση του βοηθητικού µονοπατιού.

 Η εκσκαφή θα γίνει µε ελαφρά µηχανικά µέσα και σε βάθος περίπου 20 εκατοστών µε 

στόχο τον καθαρισµό του πρανούς και τη δηµιουργία του βοηθητικού µονοπατιού.

∆2 Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής καθώς και υφιστάµενων απορριµµάτων.

Τα προϊόντα των εκσκαφών καθώς και τυχών υφιστάµενα απορρίµµατα θα 

αποµακρυνθούν µε φορτηγά οχήµατα και θα αποτεθούν σε ειδικά διαµορφωµένους 

χώρους.

∆3 Επίστρωση χώρου.

i) ∆ιαµόρφωση τελικής στάθµης µε θραυστό υλικό λατοµείου, όπου απαιτείται, ώστε να 

δοθούν οι απαιτούµενες κλίσεις για την επιφανειακή απορροή των οµβρίων.

ii) Κάναβος 2,00 Χ 2,00 µέτρα θα δηµιουργηθεί µε κατασκευή ξυλοτύπων. Εντός του 

κανάβου θα διαστρωθεί άγχρωµο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, µε εµφανή αδρανή 

(θραυστό υλικό) πάχους 15 cm. 

iii) Οι διαχωριστικές λωρίδες µεταξύ των κανάβων θα πληρωθούν µε κυβόλιθους 

τσιµέντου ανοικτής απόχρωσης 20 Χ 10 Χ 10 εκ. 

∆4 ∆ηµιουργία τοιχίων αντιστήριξης στα όρια του πρανούς από τη νότια πλευρά του 

γηπέδου.

Τα τοιχία θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 σύµφωνα 

µε τη µελέτη και θα επιχριστούν µε τριπτά ασβεστοσιµεντοκονίαµα σαγρέ γκρίζας 

απόχρωσης.

Τα τοιχία θα προεξέχουν κατά περίπου 20 εκ. του διαµορφωµένου χώρου ως στηθαία 

στα οποία θα πακτωθούν τα µεταλλικά κιγκλιδώµατα.
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∆5 ∆ηµιουργία στηθαίων, τοίχου περίφραξης και πάγκων.

Τα στοιχεία αυτά θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τη µελέτη 

και θα επιχριστούν µε τριπτά ασβεστοσιµεντοκονίαµα σαγρέ γκρίζας απόχρωσης. Ιδιαίτερα 

για τα παγκάκια που δηµιουργούνται, θα επενδυθούν µε ξύλινες δοκούς σύνθετης 

επικολλητής ξυλείας ερυθρελάτης, επί µεταλλικού σκελετού.

∆6 Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων επί του διαµορφωµένου χώρου καθώς και επί του 

κτιρίου του συλλόγου. Τα φωτιστικά σώµατα σύµφωνα θα τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις 

τόσο από πλευράς φωτεινής έντασης όσο και από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης, 

σύµφωνα µε την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη.

∆7 Κατασκευή ράµπας πρόσβασης ΑµΕΑ στο κτίριο του συλλόγου.

Κατασκευή ράµπας από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε τη µελέτη. Τα υφιστάµενα 

σκαλοπάτια δυτικά της βόρειας εισόδου του κτιρίου θα καθαιρεθούν και εν συνεχεία θα 

αντικατασταθούν από τη ράµπα. Νέα σκαλοπάτια θα δηµιουργηθούν ανατολικά της 

βόρειας εισόδου του κτιρίου. Τόσο τα σκαλοπάτια όσο και η ράµπα θα επενδυθούν µε 

πλάκες travertine όµοιες µε τις υφιστάµενες. Η ράµπα θα περιλαµβάνει και πλάκες αφής 

για άτοµα µε προβλήµατα όρασης ενώ µεταλλικός χειρολισθήρας θα τοποθετηθεί επί του 

τοίχου του κτηρίου για τη διευκόλυνση των ατόµων µε προβλήµατα κινητικότητας.

∆8 Φύτευση επί του πρανούς και των παρτεριών.

Η φύτευση του πρανούς θα βελτιώσει την εικόνα του χώρου και θα βοηθήσει στην 

προστασία του πρανούς από τη διάβρωση. Τα παρτέρια που δηµιουργούνται θα 

φυτευτούν µε παρόµοια µε το πρανές φυτά για οµοιοµορφία. Η φύτευση θα 

πραγµατοποιηθεί µε χαµηλά φυτά µε ελάχιστες απαιτήσεις ανθρώπινης φροντίδας 

σύµφωνα µε τα σχέδια φύτευσης.

∆9 Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων σε συγκεκριµένα σηµεία για λόγους ασαφαλείας. Τα 

κιγκλιδώµατα θα έχουν ύψος 1,20 µέτρων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, θα είναι 

µεταλλικά και θα πακτωθούν σε υπόβαση από σκυρόδεµα. Η τοποθέτησή τους θα γίνει 

στα σηµεία εκείνα που υποδεικνύει η µελέτη.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00 ευρώ µε αναθεώρηση 

και ΦΠΑ και η επίβλεψη αυτού θα γίνει από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Χερσονήσου.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 05/02/2013
Λ. Χερσονήσου  05/02/2013

Οι Συντάξαντες
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Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Υφαντή Σοφία
Γιανναδάκης Γεώργιος
Ζηδιανάκης Ιωάννης 


