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Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αφορά στη διαµόρφωση δηµοτικού οικοπέδου στον οικισµό Πισκοπιανό
της ∆.Ε. Χερσονήσου και διαµόρφωση σε αυτόν καθιστικών χώρων, διαδροµών περιπάτου
και παιδικής χαράς, καθώς και η ανακαίνιση διώροφου υφιστάµενου κτιρίου και µίας
αίθουσας κάτω από το κιόσκι.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση διαφορετικών υλικών, την αλλαγή επιπέδων, τη δηµιουργία
κατασκευών σκίασης και σηµατοδότησης των εισόδων, την κατασκευή παρτεριών και τη
φύτευση φυτών, την επένδυση µε διακοσµητικά υλικά και τη δηµιουργία φωτεινών
διαδροµών µε φώτα εντοιχισµένα, επίτοιχα ή τοποθετηµένα σε ιστό.
Πιο συγκεκριµένα, στον πολυεπίπεδο χώρο, όπως διαµορφώνεται , προτείνεται η
δηµιουργία χώρων εισόδων µε παράλληλη δηµιουργία σκιασµένων χώρων καθιστικών,
χώρος ψυχαγωγίας και καθιστικού µε την τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, και χώρος παιδικής
χαράς.
ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .
Τα στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή φαίνονται στα σχέδια Γενικής ∆ιαµόρφωσης
Ακαλύπτου Χώρου και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:
Υπαίθριος χώρος βόρεια: Καθαίρεση του πρανούς και τµήµατος του περιµετρικού τοιχείου
λιθοδοµής (από δυτικό όριο ακινήτου έως το δίστυλο της ∆ΕΗ), που σήµερα υπάρχει στο
βόρειο τµήµα του οικοπέδου και υποβιβασµός του στο ύψος του δρόµου. Τα δύο τοιχεία
που θα δηµιουργηθούν στο όριο µε το όµορο οικόπεδο και στο όριο µε την παιδική χαρά της
πρότασης θα επενδυθούν µε διακοσµητικά στοιχεία (ξύλινες δοκούς και εγκοπές αντίστοιχα)
και θα φωτιστούν κατάλληλα. Ο χώρος εισόδου στο βόρειο τµήµα θα επιστρωθεί µε C12/15
µε χρήση πλέγµατος (πάνω στην απαιτούµενη εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό) και
η τελική στρώση θα είναι χυτό βοτσαλωτό δάπεδο χρώµατος βάσει σχεδίων και επιλογής
της υπηρεσίας. Αρµοί διαστολής πρέπει να δηµιουργηθούν και στο γκρο µπετό πριν την
εφαρµογή του βοτσαλωτού, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχιστούν και στο βοτσαλωτό. Οι
αρµοί διακοπής θα πρέπει να τοποθετούνται υποχρεωτικά πάνω από τους αρµούς
διαστολής του µπετόν. Ο χώρος αυτός θα έχει κλίση που φαίνεται στα σχέδια της
υπηρεσίας και θα συνδέεται µε τη στοά που µέσω ράµπας θα οδηγεί στον καθιστικό χώρο
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και το χώρο της παιδικής χαράς. Παράλληλα δηµιουργούνται και κάποια διακοσµητικά
παρτέρια που φυτεύονται.
Καθιστικός χώρος ανατολικά:Θα δηµιουργηθεί νέα βάση από C12/15 µε χρήση
πλέγµατος και θα γίνει τοποθέτηση νέου δαπέδου από ξυλεία Bangkirai διαστάσεων της
µελέτης που θα τοποθετηθεί πάνω σε σκελετό που θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τη
µελέτη. Παράλληλα στον ίδιο χώρο και µε βάση τα σχέδια της µελέτης θα τοποθετηθεί υλικό
επίστρωσης τραβερτίνο. Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων από ράβδους συνήθων
διατοµών, απλού σχεδίου, στο οποίο γίνονται οι απαραίτητες εργασίες γαλβανίσµατος και
βαφής.Στην είσοδο από τον δρόµο τοποθετείται έτοιµη, συναρµολογηµένη, ξύλινη
πέργκολα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.Στο χώρο τοποθετούνται τραπεζόπαγκοι
ενηλίκων και παιδιών καθώς και όργανα παιδικής χαράς, τα οποία προµηθεύονται χωριστά.
Υφιστάµενο διώροφο κτίριο (νότια): Στο πάνω επίπεδο του κτιρίου προβλέπεται η
αντικατάσταση των υφιστάµενων ξύλινων κουφωµάτων µε κουφώµατα αλουµινίου και ο
εσωτερικός χρωµατισµός µετά της απαιτούµενης προετοιµασίας των επιφανειών των
τοίχων. Στο κάτω επίπεδο ανακατασκευάζονται οι υφιστάµενοι χώροι αποθήκης και υγιεινής,
δηµιουργώντας 2 WC (ανδρών-γυναικών) και ένα WC ΑµΕΑ. Ο χώρος εισόδου στα WC,
οριοθετείται από το γειτονικό καθιστικό χώρο µε τοίχο από υαλότουβλα. Προβλέπεται η
αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων, η καθαίρεση και η εκ νέου
επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια καθώς και η καθαίρεση και η εκ νέου επένδυση των τοίχων
µε κεραµικά πλακίδια.
Εξωτερικά προβλέπεται η καθαίρεση των επιχρισµάτων και η επανεπίχριση µε έγχρωµα
πατητά επιχρίσµατα µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι).
Καθιστικός χώρος νότια:Καθαίρεση των υφιστάµενων επιστρώσεων από κυβόλιθο στο
χώρο της πάνω εισόδου όπου και θα επιστρωθεί η επιφάνεια µε τραβερτίνο. Καθαίρεση των
υφιστάµενων διακοσµητικών υποστυλωµάτων, της υφιστάµενης σκάλας καθόδου στο χώρο
από το δρόµο όπως και της ράµπας και δηµιουργία νέας σκάλας (επενδυµένης µε πλάκες
travertine) και ράµπας µε µικρότερη κλίση ανταποκρινόµενη στις προδιαγραφές των
κινήσεων Αµεα. Στον ίδιο χώρο δηµιουργούνται δύο µεταλλικές πέργκολες τοποθετηµένες
κάθετα η µία στην άλλη, µε διαφορετικά ύψη. Στην χαµηλότερη θα τοποθετηθεί µέσα στα
πλαίσια που δηµιουργούνται ξύλινο καφασωτό, και το περίγραµµα της προβολής της στο
δάπεδο θα επιστρωθεί µε κυβόλιθους από γρανίτη, όπως προβλέπεται από το σχέδιο της
µελέτης. Στο όριο του επιπέδου µε το επίπεδο του καθιστικού χώρου ανατολικά,
κατασκευάζεται διαχωριστικός δροµικός τοίχος µε ανοίγµατα, ο οποίος επιχρίεται και
βάφεται.Τα παρτέρια που βρίσκονται σε επαφή µε το δρόµο στενεύουν σε πλάτος για να
τοποθετηθεί η ράµπα που επιστρώνεται µε βιοµηχανικό δάπεδο. Παράλληλα µε τη ράµπα
δηµιουργείται ένα στοιχείο νερού από εµφανές σκυρόδεµα (το οποίο επιχρίεται µε έγχρωµο
έτοιµο κονίαµα) σε επαφή µε το υφιστάµενο πηγάδι, το οποίο και αναδιαµορφώνεται
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της υπηρεσίας.Κατασκευάζονται παγκάκια από εµφανές
σκυρόδεµα και επένδυση από ξύλινες δοκούς στο κάθισµα.
Κιόσκι:Στο κιόσκι που συνδέει τον πάνω χώρο εισόδου µε τους υπόλοιπους χώρους, θα
καθαιρεθούν οι υφιστάµενοι κυβόλιθοι και θα τοποθετηθούν πλάκες, µε χρώµα και τρόπο
τέτοιο, που να σχηµατίζουν µια υπαίθρια σκακιέρα (µε βάση τα σχέδια της µελέτης), η οποία
εγκιβωτίζεται περιµετρικά µε πατητή τσιµεντοκονία. Η υφιστάµενη ξύλινη στέγη χρωµατίζεται
εκ νέου, αφού προηγηθεί η πλήρης κατεργασία της επιφάνειας, η επάλειψή της µε
µυκητοκτόνα και το βερνίκωµα αυτής. Τα δοµικά στοιχεία και όλες οι επιφάνειες
σκυροδέµατος επιχρίονται µε έγχρωµα πατητά επιχρίσµατα µε ρωµαϊκό κονίαµα
(κουρασάνι). Στην ανατολική πλευρά κατασκευάζεται κυκλικό παρτέρι από σκυρόδεµα και
ράµπα επιστρωµένη µε βιοµηχανικό δάπεδο, η οποία συνδέει τους καθιστικούς χώρους του
νοτίου και ανατολικού τµήµατος του οικοπέδου. Και τα δύο στοιχεία (κυκλικό παρτέρι και
τοιχεία ράµπας) επιχρίονται µε έγχρωµα πατητά επιχρίσµατα µε ρωµαϊκό κονίαµα
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(κουρασάνι). Τοποθετείται υδραυλικό σύστηµα κατακόρυφης µεταφοράς (αναβατόριο) που
συνδέει το χώρο µε τον καθιστικό χώρο ανατολικά, ανταποκρινόµενο στις προδιαγραφές
των Αµεα.Η υφιστάµενη νότια κλίµακα καθαιρείται και αναδιαµορφώνεται, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης. Η νέα κλίµακα επιστρώνεται µε πλάκες travertine.Επίσης εκατέρωθεν
της κλίµακας κατασκευάζονται παρτέρια από εµφανές υδροχρωµατισµένο σκυρόδεµα.
Αίθουσα κάτω από το κιόσκι: Η υφιστάµενη αίθουσα ανακαινίζεται και διαµορφώνεται
κατάλληλα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για βοηθητικές χρήσεις.
Προβλέπεται η αντικατάσταση κουφωµάτων, µε κουφώµατα αλουµινίου, η δηµιουργία
χώρου κουζίνας και ο εσωτερικός χρωµατισµός, µετά της απαιτούµενης προετοιµασίας των
επιφανειών των περιµετρικών τοίχων .
Η αίθουσα έχει πρόσβαση από το χώρο της παιδικής χαράς, µέσω µικρής κλίµακας και
διαδρόµου, επιστρωµένων µε πλάκες travertine, ενώ η πόρτα εισόδου µεταφέρεται στη
βόρεια πλευρά του κτιρίου από την δυτική που είναι σήµερα.Ο διάδροµος οριοθετείται µε την
κατασκευή δροµικού τοίχου, ο οποίος επιχρίεται και χρωµατίζεται. Ο υφιστάµενος
προαύλειος χώρος δυτικά της αίθουσας , επιχώνεται έως την στάθµη του παρακείµενου
χώρου της παιδικής χαράς, ενώ τοίχος µονώνεται κατάλληλα.
Παιδική χαρά: Ο χώρος στον οποίο δηµιουργείται η παιδική χαρά, επιστρώνεται µε βάση
C12/15 µε χρήση πλέγµατος και πάνω της τοποθετείται ελαστικό δάπεδο ασφαλείας που θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές EN 1176 και EN 1177. Στον ίδιο χώρο, δηµιουργείται
σκάλα (επενδυµένη µε πλάκες travertine), που ενώνει αυτό το επίπεδο µε το επίπεδο της
πάνω εισόδου και παράλληλα µε τη σκάλα δηµιουργούνται παρτέρια από σκυρόδεµα, σε
διαφορετικά επίπεδα σύµφωνα µε τη µελέτη, τα οποία και επενδύονται µε διακοσµητικό
τουβλάκι. Με διακοσµητικό τουβλάκι επενδύεται και το βόρειο υφιστάµενο τοιχείο (δίπλα στη
σκάλα). Τα όργανα θα τοποθετηθούν από εξειδικευµένο συνεργείο µε βάση τις οδηγίες
τοποθέτησης των προδιαγραφών τους και στην τελική τους χωροθέτηση θα τηρούνται οι
απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Παράλληλα κατασκευάζεται στήλη από σκυρόδεµα που
επιχρίεται µε έγχρωµο πατητό επιχρίσµα µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι) για την
τοποθέτηση βρύσης, και παγκάκια από εµφανές σκυρόδεµα και επένδυση από ξύλινες
δοκούς στο κάθισµα, στους χώρους που επιλέγονται από τη µελέτη. Η πρόσβαση στο χώρο
για τα ΑµΕΑ επιτυγχάνεται δια µέσω της υφιστάµενης γέφυρας και της ράµπας
(επιστρώνονται µε βιοµηχανικό δάπεδο), που κατασκευάζεται στο βόρειο και βορειοδυτικό
τµήµα του χώρου, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζεται και µικρή κλίµακα που οδηγεί στον
ανατολικό καθιστικό χώρο. Επίσης κατασκευάζονται δύο παρτέρια που επιχρίονται
εξωτερικά µε έγχρωµα πατητά επιχρίσµατα µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι).
Ανατολική κάτω είσοδος :Καθαίρεση των υφιστάµενων πλακοστρώσεων στην κάτω
είσοδο του οικοπέδου και επίστρωση µε πλάκες τραβερτίνο. Η σύνδεση της κάτω εισόδου
µε τη στοά θα γίνεται µέσω ράµπας και σκάλας που επιστρώνονται µε πλάκες travertine.
Στο χώρο αυτό δηµιουργείται παγκάκι από εµφανές σκυρόδεµα και επένδυση από ξύλινες
δοκούς στο κάθισµα, και παρτέρι που τον οριοθετούν, ενώ παράλληλα διατηρείται το
υφιστάµενο πηγάδι που αναδιαµορφώνεται µε βάση τα σχέδια της µελέτης. Στο χώρο
εισόδου καθώς και πάνω από την στοά, τοποθετείται ξύλινη πέργκολα, σύµφωνα µε τα
σχέδια της µελέτης.
Το πέτρινο τοιχείο που σήµερα οριοθετεί το οικόπεδο από την ανατολική και τµήµα της
βόρειας πλευράς αρµολογείται µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι).
Όλα τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
CE.
Όλα τα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων, φορτοεκφορτώνονται και µεταφέρονται για
απόθεση στο ΧΥΤΑ (πλην των προϊόντων που θα χρησιµοποιήθουν για επανεπίχωση.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ
Προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κλιµάκων και παρτεριών από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 οπλισµένων µε σιδηρό οπλισµό κατηγορίας Β500c. Οι διαστάσεις και οι
οπλισµοί των στοιχείων αυτών, αναφέρονται στα συνηµµένα σχέδια και τα τεύχη της
στατικής µελέτης.
Η επίλυση των τοίχων έχει γίνει σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου
Σκυροδέµατος και τον Αντισεισµικό Κανονισµό ΕΑΚ 2000, όπως τροποποιήθηκε µε τις νέες
διατάξεις, και τα υλικά θα φέρουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE. Ειδικότερα, µετά τη
διαµόρφωση της επιφάνειας θεµελίωσης, προβλέπεται σκυρόδεµα C12/15 µέγιστου πάχους
10εκ., ως σκυρόδεµα καθαριότητας, κάτω από όλες τις κατασκευές.Στην γενική
κοιτόστρωση των παρτεριών θα αφήνονται οπές 10*10 εκ. / 2τ.µ. επιφανείας,για την αποροή
των οµβρίων προς το φυσικό έδαφος.
Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνονται οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το
φωτισµό των χώρων του ακινήτου.
Προβλέπεται η τοποθέτηση µονόφωτων, δίφωτων και τρίφωτων φωτιστικών σωµάτων σε
ιστούς ύψους 4 ή 6 µ.,καθώς και επίτοιχα φωτιστικά στις θέσεις που προβλέπονται από τη
µελέτη.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 στον υπαίθριο χώρο, κατόπιν υποδείξεως της
∆ΕΗ.
Τµήµα των κυκλωµάτων φωτισµού θα γειωθούν µε ανεξάρτητο αγωγό γείωσης (χάλκινο
αγωγό 25 mm2) στο σύστηµα προστασίας γείωσης.
Όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού θα είναι υπόγειο.
Γ) ΠΡΑΣΙΝΟ
Γενικά
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη µελέτη «∆ιαµόρφωση Χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου
στον Οικισµό Πισκοπιανό» και αναφέρεται στις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για τον
εµπλουτισµό µε φυτά των νέων παρτεριών που δηµιουργούνται µετά την ανάπλαση του
συγκεκριµένου χώρου αλλά και αυτών που ήδη υπάρχουν και θα παραµείνουν ως έχουν.
Αναλυτικά
1.

Προετοιµασία
Λόγω αλλαγής µεγέθους και µετατόπισης ήδη υφιστάµενων παρτεριών κρίνεται

απαραίτητη η αποµάκρυνση ορισµένων φυτών και η µεταφύτευση κάποιων άλλων, η οποία
θα πραγµατοποιηθεί βάση του σχετικού άρθρου για την αποφυγή απωλειών.Η πλήρωση
των παρτεριών µε φυτική γη θα γίνει µε κηπευτικό χώµα, το οποίο θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπονται. Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθούν
βελτιωτικά εδάφους, τα οποία και θα ενσωµατωθούν στο χώµα πριν την φύτευση. Η
ενσωµάτωση θα γίνει στα 20cm για τα παρτέρια που θα φυτευτούν θάµνοι, ποώδη και
αναρριχώµενα και στα 30cm στα παρτέρια που θα φυτευτούν δέντρα.
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2.

Φύτευση

Η τοποθέτηση των φυτών στους χώρους πρασίνου θα γίνει µε γνώµονα το σχέδιο
φύτευσης, το οποίο θα δοθεί στον ανάδοχο και η ακριβής θέση των φυτών θα καθοριστεί
κατά την εκτέλεση του έργου. Τα φυτά θα πρέπει να είναι ανεπτυγµένα, υγιή, εύρωστα, το
χρώµα του φύλλου και του άνθους να ανταποκρίνεται στο είδος και στην ποικιλία του και να
µην είναι πρόσφατα µεταφυτεµένα. Ο κορµός των δέντρων πρέπει να είναι ευθυτενής µε
διαµορφωµένη κόµη και οι θάµνοι διακλαδισµένοι. Επίσης, στην µπάλα χώµατος δεν πρέπει
να υπάρχουν ζιζάνια.
Το είδος, η ποικιλία και η ποσότητα των φυτών που θα χρησιµοποιηθούν αναφέρονται στον
πίνακα παρακάτω:
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Κατηγορία
Φυτό

Λατινικό όνοµα

∆2 ∆3 ∆4 Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Π2 Α2 Α3

Abutilon
Αβούτιλο

striatum
Pittosporum

1

Αγγελική

tobira
Pittosporum

1

Αγγελική νάνα

tobira nana

2

Αριά-βελανιδιά

Quercus ilex
Pelargonium

Βαµβακούλα

peltatum
Verbena x

84

Βερβένα

hybrida

25

Βιβούρνο κοινό

Viburnum tinus
Pelargonium

Γεράνια

zonale

2

2
37

Γιασεµί θαµνώδες Jasminum humile
Jasminum

5

Γιασεµί χιώτικο
Γιουνίπερος

officinale
Juniperus

ορθόκλαδος
Γιουνίπερος

chinensis
Juniperus

οριζοντιόκλαδος

horizontalis
Gazania x

Γκαζάνια

hybrida
Grevillea

Γκρεβίλεα

robusta
Wisteria

Γλυτσίνια

floribunda
Rosmarinus

∆εντρολίβανο
∆εντρολίβανο

officinalis
Rosmarinus

έρπον

officinalis

Εσκαλόνια

Escallonia rubra
Hibiscus rosa

Ιβίσκος σινικός

sinensis
Callistemon litle

3

Καλλιστήµονας
John,
Κουπρεσοκυπάρισ Cupressocyparis

3

σος λέιλαντ
Κυδωνίαστρο

leylandii
Cotoneaster

ιτεόφυλλο ή
Κυδωνίαστρο

salicifolius
Cotoneaster

οριζοντιόκλαδο
Κυπαρίσσι

horizontalis
Cupressus

µακρόκαρπο

macrocarpa

Λαντάνα

Lantana camara
Lantana

Λαντάνα έρπουσα montevidensis

1
1
2
34
1
1
3
4
3

1
3
15
1
1

6

6

1

Κυδωνίαστρο

Cotoneaster

ιτεόφυλλο ή
Κυδωνίαστρο

salicifolius
Cotoneaster

οριζοντιόκλαδο
Κυπαρίσσι

horizontalis
Cupressus

µακρόκαρπο

macrocarpa

Λαντάνα

Lantana camara
Lantana

3
15
1
1

Λαντάνα έρπουσα montevidensis
Lavandula
Λεβάντα

angustifolia

Μουριά
Πασιφλόρα-

Morus alba
Passiflora

ρολογιά

caerulea
Pelargonium

Πελαργόνιο

grandiflorum
Plumbago

Πλουµπάγκο

capensis

6
3
3
3
24
1

Polygala
Πολύγαλα

myrtifolia
Buxus

3

Πυξάρι

sempervirens
Thuja orientalis

3

Τούγια σφαιρική
Ψευδοπιπεριά

"Aurea nana"
Schinus molle

1
1

Οι προδιαγραφές για το µέγεθος των φυτών (ύψος, µπάλα χώµατος lt, περίµετρος κορµού,
αριθµός κλάδων, περίµετρος κόµης) θα πρέπει να κυµαίνονται µέσα στα όρια που
καθορίζονται από την αντίστοιχη κατηγορία του φυτού.
Τα νέα δέντρα καθώς και αυτά που θα µεταφυτευτούν θα υποστυλωθούν. Στην επιφάνεια
γύρω από τα δέντρα που βρίσκονται στον ανατολικό χώρο του ακινήτου θα τοποθετηθεί
”ρυζάκι” σε διαστάσεις 1,00 x 1,00m και βάθος 0,1m.
3.

Άρδευση

Το πότισµα θα γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα άρδευσης από δεξαµενή, αµέσως
µετά την οποία θα υπάρχει φίλτρο δίσκων για την αποφυγή απόφραξης των σταλακτών,
προγραµµατιστής και ηλεκτροβάνες µε τη βοήθεια των οποίων το αρδευτικό δίκτυο θα
χωριστεί σε τέσσερις στάσεις. Όλα τα παραπάνω θα τοποθετηθούν εντός συγκεκριµένου
χώρου του κτιρίου για την προστασία τους.
Η άρδευση των φυτών θα γίνει µε σωλήνα από πολυαιθυλένιο PE ονοµαστικής διαµέτρου
Φ20, χρώµατος καφέ για την επιφάνεια των παρτεριών και µε προδιαγραφές που θα
επιτρέπουν την τοποθέτηση αυτορυθµιζόµενων σταλακτών όπως ορίζεται από το σχετικό
άρθρο µε παροχή 2lt για τα ποώδη φυτά και 4lt για τα αναρριχώµενα, τους θάµνους και τα
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δέντρα. Για την προστασία του σωλήνα άρδευσης που θα χρειαστεί να περάσει από σηµεία
που θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα, θα τοποθετηθεί σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ40 για να δηµιουργηθεί δίοδος. Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο
ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ6 θα χρησιµοποιηθεί για την άρδευση φυτών η θέση
φύτευσης των οποίων είναι σε απόσταση από τον σωλήνα άρδευσης Φ20.
Φρεάτια θα χρησιµοποιηθούν όπου θα υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης του αρδευτικού
δικτύου. Σχέδιο του δικτύου άρδευσης θα δοθεί στον ανάδοχο του έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 712.005,00€
συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.
Για το παραπάνω έργο έχει εκδοθεί η υπ'αρίθµ. 347/10 οικοδοµική άδεια µε τίτλο
"Προσθήκη κατ'έκταση στην 129/97 οικ. άδεια περγκολών µε διαµόρφωση
περιβάλλοντα χώρου και δηµιουργία υπαίθριων χώρων παιδικής χαράς."

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 17/08/2012
Η Προϊσταµένη της ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 17/08/2012
Οι Συντάξαντες

Ιατρούδη Βασιλεία, Πηλίτση Αναστασία,
Υφαντή Σοφία, Κασαπάκη Ελευθερία
Μαρία Πιταρίδη
πολιτικός µηχανικός
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