
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: 
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ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Θέση: 

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ,  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  προμετρήσεις  και  ανάλυση  των  εργασιών  του  έργου  «Ανάπλαση  Άνω

Πόλης Κυπαρισσίας» περιέρχονται στην υπ’ αριθ. 49/2018 Τεχνική Μελέτη του

Αγγελή  Πετρακόπουλου,  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών. 

Ο σχετικός κωδικός CPV: «45112700-2 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 432.750,00  € με ΦΠΑ

24%.  Το ποσό αυτό κατανέμεται  ως εξής:  στον προϋπολογισμό του Δήμου

έτους 2018 με Κ.Α. : 30.7326.006, 30.000,00 € και του έτους 2019 402.750,00 €.

Η Χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από επιδότηση του Πράσινου Ταμείου

ποσού  259.650,00  €,  μέσω  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  -  Άξονας  Προτεραιότητας  1  «Αστική

Αναζωογόνηση  2018»  [υπ.  αριθ.  139.3.3.2/02-08-2018  Απόφαση  του

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  (ΑΔΑ:  ΨΟ8846Ψ844-6Θ8)]  και  από  Δημοτικούς

Πόρους, ποσού 176.100,00 €.  

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία για

τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του ν.

4412/2016,  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική

άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ανάπλαση του τμήματος της οδού

Χαμέρη στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας (Πλατεία Αρκαδιάς) και η διαμόρφωση

των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής. Στόχοι της παρέμβασης είναι:

- η αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και

επισκεπτών της Άνω Πόλης,

- η αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και η αποκατάσταση

της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ

- η επίλυση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται

στην Πλατεία της Άνω Πόλης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και

- την  εύρυθμη  λειτουργία  των  εμπορικών  καταστημάτων  και  των

επιχειρήσεων της περιοχής
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πλατεία Αρκαδιάς και η οδός Χαμέρη στην Άνω Πόλη, αποτελείται από δύο

μέρη, διαφορετικών χαρακτηριστικών και δεδομένων. Βρίσκεται στο κέντρο του

οικισμού της Άνω Πόλης, μεγάλο μέρος της οποίας έχει ανακηρυχθεί ιστορικός

διατηρητέος τόπος (ΦΕΚ 1159/Β/29-12-1979)  και  αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ

347/Β/10-4-1998  και  ΦΕΚ  139/Β/18-02-1999).  Παρουσιάζει  σοβαρά

κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με δεδομένο

ότι  τα μονίμως σταθμευμένα οχήματα εκατέρωθεν περιορίζουν  σε 3,00  έως

4,00 μέτρα το ενεργό πλάτος της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να

είναι αδύνατο η ταυτόχρονη κίνηση οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ

η  ίδια  η  κίνησή  τους  είναι  ιδιαίτερα  επικίνδυνη  για  πεζούς  και  πελάτες  των

καταστημάτων  της  περιοχής.  Ιδιαίτερα  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  όταν  η

Παλιά Πόλη δέχεται και το μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών και κατοίκων, έχει πλέον

γίνει αναγκαία η απαγόρευση κυκλοφορίας επί της οδού, από το Ηρώον έως

το Μεγάλο Καλντερίμι, από τις 15/7 έως 31/8 και από τις 21:00 έως τις 01:00

π.μ.

Σύγχρονη αεροφωτογραφία της περιοχής
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Το νότιο  τμήμα της,  από το Ηρώον έως και  το  Μεγάλο Καλντερίμι,  μήκους

περίπου  125,00  μέτρων  και  πλάτους  9,00  έως  13,00  μέτρων,  αποτελεί  το

εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της Παλιάς Πόλης, όπου συγκεντρώνονται όλες

οι επιχειρήσεις της περιοχής (εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα). 

Τα διαμορφωμένα πεζοδρόμια κυμαίνονται από 0,70 έως 2,50 μέτρα. Το τμήμα

όμως που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πεζούς είναι κατά πολύ μικρότερο

και  σε μερικές περιπτώσεις ανύπαρκτο, λόγω της ύπαρξης σκαλιών για την

πρόσβαση  στις  ιδιοκτησίες,  της  ύπαρξης  φυσικών  εμποδίων  (φωτιστικά

σώματα,  στύλου  της  ΔΕΗ  κλπ)  αλλά  και  λόγω  της  τοποθέτησης

τραπεζοκαθισμάτων  των  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που

τοποθετούνται κατόπιν αδείας του Δήμου. 

Σημειώνεται επίσης ότι εκτός των πεζοδρομίων, έως τώρα πολλά καταστήματα

μίσθωναν  από  το  Δήμο  και  τμήμα  του  οδοστρώματος  της  οδού  για  την

τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων.  Αυτό  προκαλεί  κάθε  χρόνο  σοβαρά

προβλήματα,  τόσο  για  την  ασφάλεια  των  κατοίκων  και  των  επισκεπτών

(περαστικών και πελατών) αλλά και στη λειτουργία των καταστημάτων, αφού

δεν έχει διευθετηθεί το νομικό καθεστώς του χώρου.

Στην αρχή της οδού, απέναντι από το Ηρώον υπάρχει και το μόνο διατηρητέο

κτίριο της περιοχής: ένα συγκρότημα δύο παλαιών κτιρίων με μεταγενέστερες

προσθήκες επί της οδού Πλ. Αρκαδιάς 2-4 (ΦΕΚ68/ΑΑΠ/23-10-2006).
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Γενική άποψη της οδού από το Ηρώον

Γενκή άποψη της οδού από το μεγάλο καλντερίμι

8/43



Γενκή άποψη της οδού από το μεγάλο καλντερίμι

Το βόρειο τμήμα της οδού, από το Μεγάλο Καλντερίμι έως το Κάστρο, μήκους

περίπου 175,00 μέτρων και  πλάτους από 3,50 έως 4,50 μέτρων, είναι το πιο

παλιό τμήμα της οδού,  και  στο οποίο βρίσκονται  και  πολλά αξιοθέατα της

περιοχής  (Κάστρο,  Οθωμανικό  Λουτρό  -Χαμάμ,  Οθωμανικές  Κρήνες,

διατηρητέος Ι.Ν. Αγ. Τριάδος κ.α.).

Στο τμήμα αυτό της οδού, τα πεζοδρόμια είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, εκτός

ελαχίστων  εξαιρέσεων  και  η  κίνηση  των  πεζών  γίνεται  ουσιαστικά  επί  του

οδοστρώματος. Μόνο στο τμήμα πλησίον του κάστρου, μήκους περίπου 40,00

μέτρων, ο δρόμος αποτελείται  από τμήμα που έχει  τσιμεντοστρωθεί, για την

κίνηση των οχημάτων και τμήμα όπου διατηρείται το παλιό πέτρινο καλντερίμι

(σε μέτρια κατάσταση).  Στο τμήμα αυτό της οδού πρέπει  να δοθεί  σημασία

στην  κίνηση  των  πεζών  διότι  πολλά  παλιά  καλντερίμια  καταλήγουν  στην

περιοχή.
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Τμήμα της οδού Χαμέρη λίγο πριν από το κάστρο

Τμήμα της οδού Χαμέρη μπροστά από το Χαμάμ και την Παζαρόβρυση
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Όψη της παζαρόβρυσης

Γενική άποψη του χαμάμ
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Οδός Χαμέρη μπροστά από τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τριφυλίας  με  την  υπ’  αριθ.  228/2016

Απόφασή  του,  ενέκρινε  την  εισήγηση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (αρ.

αποφ. 22/2016) μετά από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας (αρ.

απόφ. 21/2016) για ανάπλαση και αναβάθμιση της εικόνας της Άνω Πόλης

Κυπαρισσίας,  βασισμένη  στη  λύση  της  διαπλάτυνσης  εκατέρωθεν  των

πεζοδρομίων και την διασφάλιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και προς τις

δύο  κατευθύνσεις,  κατόπιν  μελέτης  που  συντάχθηκε  από  την  Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Η πρόταση προβλέπει  την διαπλάτυνση των δύο υφιστάμενων πεζοδρομίων

σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο,  με  την  ταυτόχρονη  αναβάθμιση  του

αστικού εξοπλισμού και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, την δημιουργία

θέσεων  στάθμευσης  σε  εσοχές  των  πεζοδρομίων  και  σε  δημοτικό  χώρο

στάθμευσης μονίμων κατοίκων και την μετατροπή της οδού Χαμέρη σε οδό

ήπιας κυκλοφορίας (άρθρο 39 του Ν.2696/1999). 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για

τους κατοίκους,  όσο και  τους επαγγελματίες  που δραστηριοποιούνται  στον

χώρο, αλλά και για τον Δήμο Τριφυλίας:

1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.1 Για  το  πρώτο  τμήμα  της  οδού  (Ηρώον  έως  πλατεία  Αρκαδιάς)

προτείνεται η διαπλάτυνση των δυο πεζοδρομίων με τέτοιο τρόπο ώστε

το πλάτος του δρόμου που θα διαμορφωθεί  να παραμένει  ικανό να

εξυπηρετήσει την κίνηση των οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις

(5,50  μέτρα).  Με  την  προτεινόμενη  διαπλάτυνση  εξασφαλίζεται  η

ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων σε πλάτος οδοστρώματος μεγαλύτερο

από το ενεργό πλάτος που χρησιμοποιείται  τώρα για την κίνηση των

οχημάτων (5,25  μέτρα περίπου),  δεδομένου ότι  ο υπόλοιπος δρόμος

καταλαμβανόταν  έως  τώρα  εκατέρωθεν  από  σταθμευμένα  οχήματα

όλες  τις  ώρες  της  ημέρας.  Συνεπώς  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  και

ομαλή κίνηση των οχημάτων, αφού δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα

παράνομης στάθμευσης στο τμήμα αυτό της οδού, σε συνδυασμό με

την απαραίτητη σήμανση: πινακίδες Π-92 (οδός ήπιας κυκλοφορίας), Ρ-

32 (όριο ταχύτητας 20km/h), Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης). Η στάση
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για  τροφοδοσία  των  καταστημάτων  θα  επιτρέπεται  μόνο  σε

συγκεκριμένες χρονικές ζώνες (π.χ. 06:00 – 09:00 π.μ. και 14:00 – 17:00

μ.μ.) σε συγκεκριμένες θέσεις με ειδική σήμανση.

1.2 Επιπλέον, ο περιορισμός της ταχύτητας των οχημάτων θα εξασφαλιστεί

με  την  επίστρωση  του  οδοστρώματος  με  λίθινους  κυβόλιθους,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μελέτη. Η επιλογή της διάστασης

και  του  χρώματος  των  κυβόλιθων  θα  γίνει  σε  συνεργασία  με  την

Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Μεσσηνίας  και  την  Υπηρεσία  Νεωτέρων

Μνημείων Πελοποννήσου. Επίσης, θα τοποθετηθεί και σχετική σήμανση,

η  οποία  προκύπτει  από  τη  σχετική  νομοθεσία  περί  οδών  ήπιας

κυκλοφορίας.

1.3 Λόγω  της  υψομετρικής  διαφοράς  που  υπάρχει  μεταξύ  του

οδοστρώματος και  των υπαρχόντων πεζοδρομίων, θα αποξηλωθεί  η

επίστρωση ασφάλτου και οι στρώσεις οδοστρωσίας, προκειμένου να

υποβαθμιστεί  η  στάθμη  των  νέων  διαμορφώσεων  και  να

διαμορφωθούν κατάλληλες ρύσεις απορροής ομβρίων υδάτων στον

άξονα της οδού. Τα νέα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα της οδού ήπιας

κυκλοφορίας θα διαμορφωθούν στο ίδιο επίπεδο και  ο διαχωρισμός

τους  θα  γίνει  με  διαφορετικό  υλικό  επίστρωσης  και  ειδικά  μεταλλικά

στοιχεία.

1.4 Όλης  η  επιφάνεια  της  ανάπλασης  θα  επιστρωθεί  με  λίθινους

κυβόλιθους  μεσαίου  μεγέθους  (διαστάσεων  περίπου  15Χ30  εκ.)  σε

απόχρωση γκρι  μέτριας σκουρότητας,  ώστε  να εναρμονίζεται  με  την

αισθητική της περιοχής αλλά και να είναι ειλικρινής και ευκρινής η νέα

παρέμβαση. 

1.5 Η  απαγόρευση  κυκλοφορίας  που  εφαρμόζεται  κατά  τους

καλοκαιρινούς  μήνες  εξακολουθεί  να  είναι  απαραίτητη,  λόγω  του

μεγάλου  φόρτου  κυκλοφορίας  που  δημιουργεί  συμφόρηση  και

ταλαιπωρία σε πεζούς και οχήματα. 

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

2.1 Προτείνεται  η  διαπλάτυνση  των  υπαρχόντων  πεζοδρομίων,  ώστε  να

δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος (ελάχιστο πλάτος 1,50  m) για την
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ασφαλή  και  ανεμπόδιστη  διέλευση  των  πεζών,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές  (άρθρο  2  της  ΥΑ 52907/28-12-2009/ΦΕΚ  2621Β/31-12-

2009)  σε  όλο το  μήκος  των  πεζοδρομίων  αλλά  και  ο  ικανός  χώρος

μπροστά από τα καταστήματα που θα μπορεί να εκμισθώνεται από τον

Δήμο  για  την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων,  ακολουθώντας  τη

σχετική  νομοθεσία  και  σύμφωνα με  όλους  τους  κανόνες  ασφαλείας

(άρθρο  367  του  Π.Δ.  14/99  ΦΕΚ  580Δ/27-7-99  –  κωδικοποίηση

πολεοδομικής νομοθεσίας). Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα αποκτήσει

ένα επιπλέον έσοδο και οι επαγγελματίες της περιοχής θα μπορούν να

λειτουργούν τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις και τη σχετική νομοθεσία.

2.2 Τα  υπάρχοντα  πεζοδρόμια  προτείνεται  να  διαπλατυνθούν  κατά  2,00

μέτρα  κατά  μέσο  όρο.  Στο  δυτικό  πεζοδρόμιο  μάλιστα,  λόγω  της

μεγάλης απόκλισης που παρουσιάζει το υπάρχον πεζοδρόμιο σε σχέση

με τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο, η διαπλάτυνση θα φτάσει έως και

τα  8,00  μέτρα.  Το  σημείο  αυτό,  λόγω της  ειδικής  διαμόρφωσης  που

παρουσιάζει  (διαστάσεις  πλακοστρωμένου  κοινόχρηστου  χώρου

(περίπου  10,00  Χ  20,00  μέτρα),  θα  μπορεί  πλέον  να  λειτουργεί  ως

πλατεία, για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων. 

2.3 Στη  ζώνη  της  διάβασης  των  πεζών  θα  κατασκευαστεί  και  λωρίδα

όδευσης  ΑΜΕΑ  με  ειδικές  πλάκες  πεζοδρομίου,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές,  χρώματος  γκρι  για  να συμφωνεί  με  τις  επιλογές  των

υπόλοιπων υλικών. 

2.4 Στα σημεία εισόδου στην περιοχή της ανάπλασης από τις παράπλευρες

οδούς  και  πλακόστρωτα  καλντερίμια  θα  διαμορφωθούν  ράμπες

πρόσβασης  ΑΜΕΑ  με  κατάλληλες  κλίσεις  σύμφωνα  με  τους

κανονισμούς.

2.5 Τα δέντρα στα υπάρχοντα πεζοδρόμια θα διατηρηθούν δεδομένου του

μεγέθους  τους,  ενώ  θα  τοποθετηθούν  νέα  φωτιστικά  δρόμου,  με

λαμπτήρες  τεχνολογίας  LED.  Τέλος,  θα τοποθετηθεί  και  νέος  αστικός

εξοπλισμός (παγκάκια, καλάθια απορριμμάτων κλπ.).

2.6 Σε  συνεργασία  με  τη  ΔΕΔΔΗΕ  μπορεί  να  εξεταστεί  σε  μεταγενεστερο

χρόνο η υπογειοποίηση του δικτύου χαμηλής τάσης επί της οδού, βάσει

μελέτης που είχε συνταχθεί παλαιότερα για λογαριασμό του Δήμου.
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3. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

3.1 Προτείνεται  η  δημιουργία θέσεων στάθμευσης μονίμων κατοίκων της

περιοχής,  με  ειδική  σήμανση  και  ελεγχόμενη  πρόσβαση,  σε  ακίνητο

ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται κάτω από την πλατεία Αρκαδιάς

(μεγάλο καλντερίμι). Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργία 14 θέσεων που

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των μονίμων κατοίκων

της περιοχής.

3.2 Επίσης,  σε  συγκεκριμένο  σημείο  του  διαπλατυσμένου  δυτικού

πεζοδρομίου,  θα δημιουργηθούν θέσεις  στάθμευσης αυτοκινήτων σε

εσοχή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί οδών ήπιας κυκλοφορίας

και  τις  οδηγίες  δημιουργίας  θέσεων  στάθμευσης  οχημάτων,  για  την

εξυπηρέτηση των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων  και  τις

ανάγκες στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

3.3 Η πρόταση δεν προβλέπει θέσεις στο βόρειο τμήμα της οδού (κοντά στο

μεγάλο  καλντερίμι  προς  το  κάστρο),  όπου  έχει  και  το  μεγαλύτερο

πλάτος της, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα του χώρου και να
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δημιουργηθεί  στους χρήστες του χώρου η αίσθηση της πλατείας. Με

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άναρχη στάθμευση (η οποία αποτελεί

έντονο πρόβλημα της περιοχής)  και  δεν  θα παρεμποδίζεται  η  κίνηση

των  οχημάτων,  ενώ  αναβαθμίζεται  αισθητικά  και  λειτουργικά  ο

κοινόχρηστος χώρος.

3.4 Στα νέα πεζοδρόμια και σε θέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,

προτείνεται η τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί η

παράνομη στάθμευση επί  των πεζοδρομίων και  να οριοθετούνται  τα

νέα πεζοδρόμια. 

3.5 Μπορεί  να  διερευνηθεί  η  μίσθωση  (ή  ακόμα  και  η  αγορά)  κάποιου

οικοπέδου σε μικρή απόσταση από την περιοχή ανάπλασης, ώστε να

είναι  πιο  εύκολη  η  απαγόρευση  κυκλοφορίας  της  οδού  κατά  τους

καλοκαιρινούς μήνες (υπάρχουν ήδη κάποιες εναλλακτικές). 

4. ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

4.1 Στην δυτική πλευρά της πλατείας Αρκαδιάς υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας

του  Δήμου,  το  οποίο  βρίσκεται  σε  υψομετρική  διαφορά περίπου  4-5

μέτρων χαμηλότερα από το επίπεδο της πλατείας. Η υψομετρική αυτή

διαφορά  καλυπτόταν  με  τοίχο  αντιστήριξης  από  λιθοδομή

αρμολογημένη από ημιλαξευστούς, ο οποίος κατέρρευσε μερικώς κατά

την διάρκεια των τελευταίων θεομηνιών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

4.2 Ο τοίχος, μήκους περίπου 20,00  m θα καθαιρεθεί στο σύνολό του και

θα φυλαχθούν οι  λίθοι  προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν όσοι

είναι κατάλληλοι. Θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης από οπλισμένο

σκυρόδεμα ύψους 6,00 μ. και πάχους 0,55 μ. στην εσωτερικά παρειά του
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πέτρινου  τοίχου  και  θα  επανακατασκευαστεί  νέα  λιθοδομή  σε

αντιστοιχία με την τοπική λιθοδομία, χρησιμοποιώντας και τους παλιούς

λίθους, όπου αυτό είναι εφικτό. Ο πέτρινος τοίχος θα έχει πάχος 0,50 μ.

στο ανώτερο σημείο του και 1,00 μ. στη βάση του.

4.3 Το  τμήμα  του  τοίχου  αντιστήριξης  μπροστά  από  τα  δύο  μεγάλα

πλατάνια  και  έως  και  την  θολωτή  πέτρινη  κατασκευή,  λόγω  του

περιορισμού  που  υπάρχει  στο  μέγεθος  των  εκσκαφών,  θα

κατασκευαστεί με πέδιλο μονόπλευρο προς την εξωτερική παρειά του,

ενώ το υπόλοιπο τμήμα του τοίχου θα έχει πέδιλο και στις δύο πλευρές

του.  Εσωτερικά  του  τοίχου  αντιστήριξης  και  στη  βάση  του,  θα

τοποθετηθεί διάτρητη σωλήνα αποστράγγισης διαμέτρου Ø 0,50 μ. με

περίβλημα γαιουφάσματος, και η περιοχή της εκσκαφής θα πληρωθεί

με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου.

4.4 Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί  στην  ανάδειξη και  προστασία της  παλιάς

θολωτής  λίθινης  κατασκευής  του  ρέματος  Χαμέρη  που  διασχίζει

εγκάρσια την πλατεία. Θα υποστηλωθεί εσωτερικά πριν από την έναρξη

των εργασιών σε όλο το μήκος της παρέμβασης και θα ενταχθεί στην

κατασκευή τοιχείου από σκυρόδεμα και στον πέτρινο τοίχο.

4.5 Λόγω της υποβάθμισης του επιπέδου του χώρου στάθμευσης κατά 2,00

μ.  που  δημιουργεί  ένα  μεγάλο  πρανές  σε  σχέση  με  το  παρακείμενο

πέτρινο  καλντερίμι,  θα  κατασκευαστεί  τοίχος  αντιστήριξης  από

λιθοδομής όμοια με του τοίχου αντιστήριξης. Το ύψος του θα είναι 1,05

μ. που είναι το ύψος του υπάρχοντος κιγκλιδώματος και θα ακολουθεί

την  κλίση  του.  Η  κατασκευή  αυτή  θα  δώσει  τη  δυνατότητα  να

απομονωθεί  οπτικά η κίνηση των οχημάτων του χώρου στάθμευσης

από όσους κινούνται στο καλντερίμι.
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Φωτογραφία του τοίχου αντιστήριξης πριν την κατάρρευση

Φωτογραφία του τοίχου πριν την κατάρρευση
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Φωτογραφία του τοίχου την ημέρα της κατάρρευσης

 

Φωτογραφία του τοίχου την ημέρα της κατάρρευσης

 

Άποψη του τοίχου αντιστήριξης μετά την κατεδάφιση

 

Παλιά λιθόκτιστη κατασκευή απορροής ομβρίων υδάτων 

 

Θολωτή πέτρινη κατασκευή αγωγού ομβρίων

 

Εσωτερική άποψη του πέτρινου θολωτού αγωγού

5. ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ

5.1 Σε  πολλά  σημεία  κατά  μήκος  της  Πλατείας  Αρκαδιάς  και  της  οδού

Χαμέρη  διασταυρώνονται  παλιά  πέτρινα  καλντερίμια,  άλλα  σε  πολύ

καλή κατάσταση και άλλα σε λιγότερο. Θα γίνει προσπάθεια τα σημεία

αυτά να αναδειχθούν και να αναβαθμιστούν με τον τρόπο αυτό και τα

παλιά πέτρινα καλντερίμια της Παλιάς Πόλης, που μπορούν στο μέλλον

να αποτελέσουν ένα μοναδικό δίκτυο περιήγησης και ανακάλυψης της

περιοχής. 

5.2 Σε  σημεία  όπου  τα  καλντερίμια  απλά  καταλήγουν  στον  δρόμο,  θα

αποκατασταθούν  τα  τελειώματά  τους  και  θα  κατασκευαστεί  ζώνη

συρραφής – συναρμογής από κτυπητό σκυρόδεμα πλάτους 60 εκ. 

5.3 Στα  σημεία  όπου  τα  καλντερίμια  περνούν  εγκάρσια  το  δρόμο  και

συνεχίσουν,  θα  τροποποιηθεί  η  επίστρωση  του  δρόμου  ώστε  να

αναγνωρίζει ο περαστικός την ύπαρξη στο σημείο αυτό καλντεριμιού.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Υπάρχουσα Κατάσταση

Τα  υφιστάμενα  πεζοδρόμια  είναι  επιστρωμένα  με  τσιμεντένιες  πλάκες

πεζοδρομίου χρώματος κόκκινου (στο μεγαλύτερο μέρος τους), και ο δρόμος

έχει επίστρωση ασφάλτου που σε πολλά σημεία του έχει υψομετρική στάθμη

υψηλότερη  από  τα  πεζοδρόμια,  λόγω  των  αλλεπάλληλων  στρώσεων.  Το

γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια ότι η επέκταση των υφιστάμενων πεζοδρομίων

θα απαιτούσε τον υποβιβασμό της οδού σε μεγάλη κλίμακα.

Ο  φωτισμός  των  κοινοχρήστων  χώρων  γίνεται  με  διπλά  φωτιστικά  σε

χυτοσιδηρούς  ιστούς,  οι  οποίοι  είναι  οι  περισσότεροι  σπασμένοι  και  οι

λαμπτήρες  τους  πυράκτωσης  με  διαφορετική  ένταση  και  απόχρωση

φωτισμού.

Στην  περιοχή  μελέτης  λειτουργούν  οκτώ  (8)  καταστήματα  υγειονομικού

ενδιαφέροντος,  τα  οποία  μισθώνουν  τμήμα  των  πεζοδρομίων  για  την

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Φύτευση υπάρχει  ελάχιστη, κυρίως κάποια

δέντρα στο βόρειο τμήμα της οδού. 

Καθ’ όλο το μήκος της οδού δεν υπάρχει μέριμνα για συλλογή και απορροή

των  ομβρίων  υδάτων  και  συχνά  παρουσιάζονται  ζημιές  από  πλημμύρες  ή

διαβρώσεις  σε  κατοικίες  ή  επιχειρήσεις.  Πρόσφατα  μάλιστα  υποχώρησε  ο

πέτρινος τοίχος αντιστήριξης στην βορειοδυτική πλευρά της πλατείας (κάτω

από τα πλατάνια), μετά από μεγάλη νεροποντή, η αποκατάσταση του οποίου

θα συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη ανάπλασης.

Τέλος,  δεν  υπάρχει  μέριμνα  για  πρασβασιμότητα  των  ΑΜΕΑ  ενώ  και  τα

υφιστάμενα  πεζοδρόμια  είναι  πολύ  δύσκολα  προβάσιμα  από  τους  πεζούς

λόγω των πολλών εμποδίων που υπάρχουν σε αυτά (στύλοι ΔΕΗ, δημοτικός

φωτισμός, ζαρτνινιέρες, τραπεζοκαθίσματα, σκάλες κλπ).
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Πρόταση διαμόρφωσης

Προτείνεται η χρήση κυβόλιθων γκρι χρώματος από φυσική πέτρα Ιωαννίνων

(Ασβεστιτικός Ψαμμίτης), πάχους τουλάχιστον 7-8 εκ., για την επανακατασκευή

της  οδού,  στο  τμήμα  της  περιοχής  ανάπλασης,  ώστε  η  παρέμβαση  να

αναβαθμίζει  την  αισθητική  της  περιοχής,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  διατηρεί  την

διάκρισή της και την  με τα πέτρινα καλντερίμια που υπάρχουν διάσπαρτα στην

Άνω Πόλη. Η όλη επέμβαση θα γίνει με μέριμνα να προκληθούν οι απολύτως

αναγκαίες εκσκαφές και αποχωματώσεις. Οι κυβόλιθοι που θα επιλεγούν θα

παρουσιάζουν  μικρές  χρωματικές  διαφοροποιήσεις  για  βέλτιστο  αισθητικό

αποτέλεσμα και  η  επιλογή  και  η  τοποθέτησή τους  θα  γίνει  με  κριτήριο  την

ασφαλή  κυκλοφορία  των  πεζών  και  των  οχημάτων.  Θα  χρησιμοποιηθούν

κυβόλιθοι  ορθογώνιοι,  διαστάσεων 15Χ30 εκ.  περίπου, που αναλογούν στις

διαστάσεις των λίθων των παλιών πέτρινων καλντεριμιών της περιοχής.

Ενδεικτικά δείγματα πλακόστρωτης με ορθογώνιους κυβόλιθους
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Ενδεικτικά δείγματα πλακόστρωσης ορθογώνιων λίθινων κυβόλιθων
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Σύγκριση κυβόλιθων με υπάρχοντα λιθόστρωτα καλντερίμια
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Σύγκριση κυβόλιθων πρότασης με άσφαλτο της Πλατείας

33/43



Σύγκριση προτεινόμενου κυβόλιθου με παλιά λιθόστρωτα καλντερίμια
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Πρόταση κτυπητού (πελεκητού) σκυροδέματος

Προτείνεται  η  διαμόρφωση  των  πεζοδρομίων  και  του  δρόμου  σε  ενιαία

στάθμη,  με  τα  πεζοδρόμια  να  οριοθετούνται  με  δύο  λωρίδες  πελεκητού  (ή

αλλιώς  θραπιναριστού,  χτυπητού,  σκαπιτσαριστού)  σκυροδέματος,

απόχρωσης  γκρι  ανοικτού,  πλάτους  0,60  μ.  εντός  των  οποίων  θα

τοποθετηθούν τα κολωνάκια και τα νέα φωτιστικά.
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Κατά  μήκος  των  πεζοδρομίων  θα  τοποθετηθούν  λωρίδες  όδευσης τυφλών

από ειδικά τεμάχια τσιμεντοπλακών διαστάσεων 0,40Χ0,40 μ.  χρώματος γκρι

και θα κατασκευαστούν και διαδρομές εγκάρσιας κίνησης .

Τα δύο τμήματα της οδού θα έχουν κλίση 2-3% προς τον άξονα συμμετρίας

του.  Επί  του άξονα του δρόμου θα κατασκευαστεί  λωρίδα πλάτους 0,40  μ.

στην οποία θα κατασκευαστούν φρεάτια απορροής των ομβρίων με σχάρες

χυτοσιδηρές  βαρέως  τύπου  διαστάσεων  0,40  Χ  1,00  μ.  ενώ  του  υπόλοιπο

τμήμα θα καλυφθεί με γκρι κυβόλιθους όμοιας απόχρωσης με του υπόλοιπου

δρόμου,  διαστάσεων  10Χ20cm τοποθετημένων  κατά  μήκος  έτσι  ώστε  να

ορίζουν τον άξονα και να καλύπτουν την κατασκευαστική ανάγκη κάλυψης του

αγωγού ομβρίων. 

Για  την  προστασία  των  πεζών  από  την  κίνηση  των  οχημάτων  και  την

οριοθέτηση  των  πεζοδρομίων  θα  τοποθετηθούν  χαλύβδινα  κολωνάκια  σε
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απόσταση περίπου 2,00 μ. Τα κολωνάκια θα είναι αποσπώμενα, με βάσεις που

πακτώνονται στο σκυρόδεμα, θα έχουν διαστάσεις Ø 19,9 x h. 65,5 cm και θα

είναι βαμμένα με αντιοξειδωτική βαφή σε απόχρωση γκρι ή κυπαρισσί. 

Στα νέα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες

LED σε  ιστούς  χαλύβδινους  ή  αλουμινίου.  Θα  είναι  βαμμένοι  με  ειδικές

αντισκωριακές  βαφές  σε  απόχρωση  ίδια  με  τα  κολωνάκια  ή  άλλη  που θα

εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Τα απαραίτητα φρεάτια που θα τοποθετηθούν για την τοποθέτηση των ιστών

και τη σύνδεση των φωτιστικών θα έχουν ειδικά καπάκια γεμιζόμενα τα οποία

θα μπορούν να κλειδώνουν. 

Κατά  μήκος  των  πεζοδρομίων,  θα  τοποθετηθούν  μεταλλικά  παγκάκια  από

λεπτές διατομές, σε θέσεις που φαίνονται στην μελέτη. 
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Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

Περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την οδό Πλατείας Αρκαδιάς από το ύψος

του Μνημείου Ηρώων έως το ύψος του Μεγάλου Καλντεριμιού. 

Εργασίες χαράξεων

Πριν  την  ένραρξη  των  εργασιών  ο  ανάδοχος  θα  συντάξει  τοπογραφικό

διάγραμμα με τις αναλυτικές στάθμες για τις χαράξεις των πλακοστρώσεων

καθώς και τις θέσεις των δικτύων υποδομής, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί

από την επίβλεψη.
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Όλες οι εργασίες χαράξεων θα γίνουν µε φροντίδα και έξοδα του ανάδοχου, ο

οποίος  θα  διαθέτει  όλα  τα  ενδεδειγµένα  όργανα  και  µέσα  καθώς  και  το

αναγκαίο  ειδικευμένο  προσωπικό,  υπό  την  εποπτεία  και  τον  έλεγχο  της

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Καθαιρέσεις – Χωματουργικές εργασίες

Θα  καθαιρεθεί  τμήμα  λιθοδομής  στο  χώρο  στάθμευσης  των  οχημάτων

προκειμένου να επανακατασκευαστεί  το σύνολο του τοίχου αντιστήριξης με

νέα  λιθοδομή  παραδοσιακού  τύπου  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΕΦΑ

Μεσσηνίας.  Επίσης,  θα  καιθερεθούν  τα  λίθινα κράσπεδα της  περιοχής  του

έργου. Μετά από την καθαίρεση θα γίνει διαλογή των λίθων και όσοι μπορούν

να επαναχρησιμοποιηθούν, θα φυλαχθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από

την επίβλεψη.

Θα καθαιρεθούν οι πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων (πλάκες πεζοδρομίων,

τσιμεντοκονίες, κλπ) και οι υποβάσεις τους, τα κράσπεδα και τα ρείθρα από

σκυρόδεμα,  τα  περιζώματα  των  δέντρων,  το  οδόστρωμα  και  οι  στρώσεις

οδοστρωσίας, σε όλη την επιφάνεια της περιοχής του έργου. 

Οι αποχωματώσεις και  οι  εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν κατόπιν ελέγχου

των σταθμών και χαράξεων των κατασκευών μετά από αναλυτικό σχέδιο που

θα υποβάλει ο ανάδοχος. Πέραν των γενικών εκσκαφών για τη δημιουργία των

επιπέδων των πλακοστρώσεων, θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκσκαφές για τη

για την κατασκευή των δικτύων και των θεμελίων των φωτιστικών, σύμφωνα με

τη μελέτη.

Τα  υφιστάµενα  δένδρα  πρέπει  να  προστατευθούν  καθ'  όλο  το  χρόνο  των

κατασκευαστικών εργασιών µε τρόπο ώστε να µη συµβεί οποιαδήποτε ζηµιά

στα κλαδιά, ή τους κορµούς, ή τις ρίζες τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι

εφικτό,  ή  αν  στη  θέση  τους  προβλέπεται  η  φύτευση  νέων  σε  νέες  θέσεις,

σύμφωνα με τη μελέτη, θα γίνεται μεταφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες της

επίβλεψης.

Επίσης,  θα  πραγματοποιηθεί  καθαίρεση  των  τμημάτων  των  δικτύων  που

βρίσκονται  στην  περιοχή  του  έργου:  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού  (ιστοί

ηλεκτροφωτισμού, βάσεις στήριξης ιστών, δίκτυο απορροής ομβρίων, δίκτυο

ύδρευσης, εγκιβωτισμοί κλπ), προκειμένου αυτά να επανακατασκευαστούν σε
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νέες θέσεις, σύμφωνα με τη μελέτη. 

Μετά την ολοκλήρωση της υποδοµής των Η/Μ εγκαταστάσεων και υποδομών

γίνεται  επίχωση για  πλήρωση των κενών των θεµελίων των  φωτιστικών  και

όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί. Οι επιχώσεις θα πρέπει να γίνουν µε προϊόντα

λατομείου και τα πιο κατάλληλα για το σκοπό αυτό προϊόντα της εκσκαφής,

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης.  Ακολουθεί  στρώση 10cm  από 3A

(υπόβαση), µε κατάλληλες κλίσεις όπως προβλέπονται στην μελέτη.

Οι  επιφάνειες  που  θα  προκύψουν  είτε  από  εκσκαφή  είτε  από  επίχωση,  θα

συµπυκνωθούν καταλλήλως σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τα προϊόντα εκσκαφής που θα πλεονάζουν, θα μεταφερθούν σε χώρο που θα

υποδειχθεί από την Δηµοτική Αρχή.

Σκυροδέματα

Όλες οι επιφάνειες που θα πλακοστρωθούν θα διαστρωθούν με σκυρόδεμα

ποιότητας C12/15 πάχους τουλάχιστον 15 cm ενισχυμένο με δομικά πλέγματα

Τ131 σε αλληλοκάλυψη τουλάχιστον 20 cm. 

Επίσης, θα εγκιβωτιστούν τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και απορροής ομβρίων

και  θα  τοποθετηθούν  κράσπεδα  και  λοιπές  οριοθετήσεις  (κολωνάκια,

περιζώματα κλπ) με σκυρόδεμα ποιότητας C12/15. 

Επίσης,  από  σκυρόδεμα  ποιότητας  C16/20  θα  κατασκευαστούν  οι  ζώνες

οριοθέτησης των πεζοδρομίων, πλάτους 60cm και πάχους 15 cm, στις οποίες

θα  γίνει  και  επεξεργασία  χτυπητού  σκυροδέματος  και  εκ  των  υστέρων  θα

επιστρωθεί υλικό προστασίας της επιφάνειας του σκυροδέματος.

Πεζοδρόμια

Το  σύνολο  των  επιφανειών  των  κοινόχρηστων  χώρων  (πεζοδρόμια,

οδόστρωμα)  θα  επιστρωθεί  με  φυσικούς  κυβόλιθους  γκρι  χρώματος  από

φυσική πέτρα Ιωαννίνων (Ασβεστιτικός Ψαμμίτης), πάχους τουλάχιστον 7-8 cm

και διαστάσεων 15Χ30 cm, ή άλλης που θα εγκριθεί από την επίβλεψη και τις

υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν εγκάρσια στη φορά του

δρόμου,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.  Η  τοποθέτηση  θα  γίνει  επί

μείγματος άμμου – τσιμέντου (50 κιλά τσιμέντο + 200 κιλά οικοδομική άμμος +

25 λίτρα νερό), πάχους τουλάχιστον 5-6 εκ.  για καλύτερη πρόσφυση. Στους
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αρμούς θα τοποθετείται άμμος ψιλή. 

Θα διαφοροποιούνται μόνο: 

- η  διαμήκης  ζώνη  πλάτους  40  cm στον  άξονα  της  οδού  που  θα

ενσωματώνει τις σχάρες απορροής των ομβρίων

- η ζώνες διέλευσης ΑΜΕΑ που θα πλακοστρωθούν με  ειδικές  πλάκες

πεζοδρομίου διαστάσεων 40Χ40cm σύμφωνα με τις προδιαγραφές

- οι ζώνες οριοθέτησης των πεζοδρομίων πλάτος 60 cm από σκυρόδεμα

χτυπητό πάχους τουλάχιστον 15 cm

- οι εγκάρσιες ζώνες πλακόστρωσης κατά μήκος της οδού από πλάκες

πλάτους 40 cm. 

- οι ζώνες προσαρμογής στα λιθόστρωτα καλντερίμια και τις εγκάρσιες

οδούς για πρόσβαση των ΑΜΕΑ και  προσαρμογή των διαφορετικών

κατασκευών, από σκυρόδεμα χτυπητό πλάτους 60 cm. 

Όλες οι επιφάνειες των κοινόχρηστων χώρων θα έχουν κλίση προς τον άξονα

της οδού, όπου και θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο απορροής ομβρίων που θα

οδηγεί στο παραπλήσιο ρέμα Χαμέρη.

Για την ολοκλήρωση των πλακοστρώσεων και λοιπών επιστρώσεων θα πρέπει

να  κατασκευαστούν  πρώτα  οι  υποδομές  η/μ  εγκαταστάσεων:  δίκτυο

ηλεκτροφωτισμού,  φύτευση,  δίκτυο  ομβρίων,  αποκατάσταση  δικτύου

ύδρευσης, συνδέσεις αποχέτευσης λυμάτων κλπ.

Η/Μ Εγκαταστάσεις

Θα  κατασκευαστεί  νέο  δίκτυο  ηλεκτροφωτισμού  που  θα  περιλαμβάνει  νέες

καλωδιώσεις, βάσεις ιστών και φρεάτια συνδέσεων, φωτιστικά με ιστούς και

λαμπτήρες  LED,  νέο  pillar ηλεκτροφωτισμού,  εγκατάσταση  περιμετρικού

φωτισμού  των  κοινόχρηστων  χώρων  κλπ.  Επίσης  θα  τοποθετηθούν  και

σωλήνες  διέλευσης  καλωδίων  για  μελλοντικές  επεκτάσεις  ή  επισκευές  του

δικτύου.

Επίσης, θα κατασκευαστεί νέα εγκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων που

θα συλλέγει τα όμβρια από τις χυτοσιδηρές σχάρες διαστάσεων 40Χ100  cm

που θα τοποθετηθούν στον άξονα της οδού. Θα συμπεριλαμβάνει  φρεάτια

από σκυρόδεμα διαστάσεων τουλάχιστον 600Χ1000 mm και τσιμεντοσωλήνες
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διατομής 300 ή 400 mm οι οποίες θα καταλήγουν στο ρέμα. 

Επίσης,  θα  αντικατασταθεί  πλήρως  το  δίκτυο  ύδρευσης  της  περιοχής  του

έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει: νέα φρεάτια, βάνες και λοιπά εξαρτήματα

σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο, δίκτυο σωληνώσεων παροχών στις παρόδιες

ιδιοκτησίες και γενικά όλα τα υλικά και εξαρτήματα για μία πλήρη εγκατάσταση

ύδρευσης.

Τέλος, θα αποκατασταθούν όλες οι  συνδέσεις που τυχόν απαιτηθούν με το

δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιηθούν και προσαρμογές

στις στάθμες (ανύψωση ή υποβιβασμός) των υφιστάμενων φρεατίων επί των

πεζοδρομίων.

Φύτευση

Θα  κατασκευαστούν παρτέρια (περιζώματα) για την φύτευσης δέντρων από

ειδικά κατασκευασμένα κράσπεδα μαύρης πέτρας Ιωαννίνων και  εσωτερικά

χυτοσιδηρή σχάρα διαστάσεων 100Χ100 cm. 

Εντός των παρτεριών θα κατασκευαστεί δίκτυο αυτόματης άρδευσης που θα

περιλαμβάνει  σωληνώσεις,  σταλάκτες,  αυτόματες  ηλεκτροβάνες,  φρεάτια

σύνδεσης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αυτοματισμού εντός του pillar, και όλα τα

απαραίτητα εξαρτήματα για κατασκευή πλήρους εγκατάστασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγγελής Πετρακόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεώργιος Γκόνης

Πολιτικός Μηχανικός
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