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ΣΔΥΝΙΚΗ – ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Η κειέηε αθνξά ηελ αλάπιαζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ
πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθξόηεκα ησλ εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξαθήλαο.
Σν ζπγθξόηεκα απηό ρηίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ζρέδηα ηνπ Οξγαληζκνύ Δξγαηηθώλ
Καηνηθηώλ θαη έσο ζήκεξα έρνπλ ζπληειεζηεί αξθεηέο αιιαγέο από ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ.
Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε επέκβαζε ησλ θαηνίθσλ ζηα θηίξηα, κε ηε
κεηαγελέζηεξε αλάπιαζε ηεο βόξεηαο πιαηείαο θαη θάπνηεο πξόρεηξεο επεκβάζεηο ζην
νδηθό δίθηπν εληόο ηνπ ηεηξαγώλνπ. Σν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν έρεη θιίζε αλεθνξηθή κε
θαηεύζπλζε από ην βνξξά πξνο ην λόην, θιίζε ε νπνία νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή
θεθιηκέλσλ πιαηπζθάισλ (ξακπόζθαιαο) ζε όινπο ηνπο δηακήθεηο άμνλεο από ην λόην ζην
βνξξά. Ωο εθ ηνύηνπ ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν δελ είλαη πξνζβάζηκν ζε όιε ηελ έθηαζή
ηνπ ζήκεξα ζε ΑΜΔΑ. Δπίζεο θάπνηεο πξόρεηξεο επεκβάζεηο ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα
ησλ νκβξίσλ ππαγνξεύνπλ ηελ γεληθόηεξε εμπγίαλζε ηνπ δηθηύνπ.
Η πιαηεία ζην βόξεην άθξν ηνπ νηθηζκνύ ζήκεξα παξνπζηάδεη εηθόλα εγθαηάιεηςεο ελώ ην
θνηλόρξεζην θηίξην πνπ αξρηθά ζρεδηάζηεθε σο θηίξην κε θαηαζηήκαηα από ηνλ ΟΔΚ
ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ απνζεθεπηηθόο ρώξνο.
Οη δξόκνη γύξσ από ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν δηαηξέρνληαη από πεδνδξόκηα ηα νπνία δελ
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ηεο γεηηνληάο γίλεηαη ρσξίο λα
ππάξρεη νξγάλσζε κε δηαγξάκκηζε πάλσ ζην δξόκν.
Σέινο εληόο ηνπ ηεηξαγώλνπ ππάξρεη έλαο θνηλόρξεζηνο ρώξνο θαη κηα παηδηθή ραξά πνπ
δελ πιεξνύλ ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο.

Αεξνθσηνγξαθία νηθ. Σεηξαγώλνπ

ΒΓ άλσ άθξν ηεηξαγώλνπ κε πξόζθαηε αλάπιαζε κε βηνκεραληθά δάπεδα
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Κεθιηκέλα πιαηύζθαια ζηνλ άμνλα Β-Ν

Β πεδνδξόκην

Παηδηθή ραξά

Η κειέηε απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο κε ηελ
αλάπιαζε ησλ πεξηκεηξηθώλ πεδνδξνκίσλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ
δξόκσλ ζε ρξήζηεο ΑΜΔΑ, ην θσηηζκό ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηε θύηεπζε θη
επηινγή ςπρξώλ πιηθώλ πνπ κεηώλνπλ ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία. Καζώο ε ζέα από ην
βόξεην ζεκείν ηεο επέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξα πξνλνκηνύρα, ε λέα πιαηεία ζην βόξεην ηκήκα
ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα λέν ρώξν ζπλάζξνηζεο, ρώξν θνηλσληθώλ θαη
θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ γηα επηζθέπηεο από ηελ πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ πέξα από απηνύο
θαζ’ απηνύο ηνπο πεξίνηθνπο.
Όζνλ αθνξά ηνπο δξόκνπο γύξσ από ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ζρεδηάδνληαη πεδνδξόκηα
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηα νπνία είλαη πξνζπειάζηκα κέζσ ξακπώλ θαη ζηα νπνία
ππάξρνπλ ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηόζν γηα απηνθίλεηα όζν γηα κνηνζηθιέηεο θαζώο θαη λεζίδεο
πξαζίλνπ. ην βόξεην πεδνδξόκην ππάξρεη ςειό κεηαιιηθό θηγθιίδσκα ην νπνίν παξόιν
πνπ απνηειεί έλα νπηηθό εκπόδην ηειηθά δηαηεξείηαη ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο

ηνπ

κεγάινπ ύςνπο ηνπ γθξεκνύ θάησ από απηό.
Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθό νδηθό δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ νη δηακήθεηο θιίζεηο ζηνλ άμνλα
βνξξά-λόηνπ εθηόο από ην απώηαην ΝΓ δξόκν (21% θιίζε) θηάλνπλ από 8% έσο 15% .
Ωο εθ ηνύηνπ θαη ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 72Γ / 14-02-1991, 'Αξζξν 6 ( Εθαπμογή αξόνων ζηο
έδαθορ - Υψομεηπική μελέηη ηων δπόμων
β. Μέγιζηη κλίζη αζθαληόδπομος 15%.
γ. Μέγιζηη κλίζη δπόμος από μπεηόν 20%.
δ. Για κλίζη μεγαλύηεπη από 20% επιβάλλονηαι ζκαλιά από μπεηόν.)
είλαη δπλαηή ε θαζαίξεζε ησλ θεθιηκέλσλ πιαηπζθάισλ κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε
δξόκσλ-εληαίσλ ξακπώλ αλά ππνηεηξάγσλν εληόο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ώζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ νδώλ ρσξίο ηα ζθαινπάηηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ζήκεξα.
Όζνλ αθνξά ηε βόξεηα πιαηεία ε πιαηεία αλαζρεδηάδεηαη κε θύξην ζθνπό ηε δεκηνπξγία
κηαο λέαο ζρέζεο ηεο κε ηελ πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε
ακθηζεαηξηθή έλσζε ηνπ επάλσ κε ην θάησ ηκήκα ηεο πιαηείαο, ην αλαηνιηθό ηκήκα
θαηεδαθίδεηαη θαη ν λένο ηνίρνο αληηζηήξημεο ηνπ ακθηζεάηξνπ ραξάζζεηαη πάλσ ζηε
δηαγώληα δηεύζπλζε ηνπ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηνρή επέκβαζεο κε ηελ πόιε ηνπ
Ρεζύκλνπ.

Σν θηίξην ζηελ πιαηεία αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο θηίξην θαηαζηεκάησλ, κε
αληζόπεδε κάιηζηα δηάηαμε ε νπνία όκσο δελ εθαξκόζηεθε θαη ηειηθά ην θηίξην
αλαπηύρζεθε ζην ίδην επίπεδν. ήκεξα ε βόξεηα όςε ηνπ θηηξίνπ είλαη ζρεδόλ νιόθιεξε
ζθξαγηζκέλε θαη νη ρώξνη ηνπ θηηξίνπ ιεηηνπξγνύλ σο απνζήθε. Σν θηίξην απηό αλήθεη ζηνλ
Ο.Δ.Κ. , ν ζρεδηαζκόο ηεο πιαηείαο είλαη ηέηνηνο πνπ δελ εκπνδίδεη ηε κειινληηθή ρξήζε
ηνπ θηηξίνπ ζαλ θηίξην κε θνηλσληθή ρξήζε ή δεκηνπξγία θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. ηε βόξεηα πιεπξά ηνπ δηακνξθώλεηαη μύιηλε πέξγθνια
θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ θαηνίθσλ γηα εμαζθάιηζε ζθηάο ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλαληνύληαη
εθεί θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θηλεηόο
εμνπιηζκόο πνπ ζήκεξα θπιάζζεηαη εληόο ηνπ θηηξίνπ. Να ζεκεησζεί όηη ε πέξγθνια ζα
είλαη ειαθξηά θαηαζθεπή ώζηε λα είλαη εύθνιε ε απνκάθξπλζή ηεο ζε πεξίπησζε
κειινληηθήο απνζθξάγηζεο ηεο βόξεηαο όςεο θη επαλάρξεζεο ηνπ θηηξίνπ.
Σν ακθηζέαηξν δηαηάζζεηαη ζε 5 επίπεδα, είλαη ρσξεηηθόηεηαο 100 πεξίπνπ αηόκσλ κε
δηπιή πιεπξηθή πξόζβαζε κε ζθάιεο. ην άλσ ηνπ άθξν δηακνξθώλεηαη πεδνύιη γηα
ιόγνπο αζθαιείαο ώζηε λα απνθνπεί ε άκεζε πηώζε κε θόξα από ην επίπεδν ηεο άλσ
πιαηείαο.
Σα πιηθά πνπ επηιέγνληαη είλαη πιηθά ηα νπνία είλαη παξόκνηα κε ηα πιηθά πνπ έρνπλ
εθαξκνζηεί έσο ηώξα ζηηο αλαπιάζεηο ησλ δξόκσλ ηνπ δήκνπ Ρεζύκλεο θη ε επηινγή ηνπο
έγηλε γηα ην ιόγν απηό θαζώο θαη ιακβάλνληαο ηελ αληνρή ηνπο, ην κειινληηθό θόζηνο
ζπληήξεζεο θαη ηε βηνθιηκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σν θύξην πιηθό είλαη ν ςπρξόο
θπβόιηζνο, ελώ ζηνπο δξόκνπο κε θιίζεο γηα ιόγνπο αληη-νιηζζεξόηεηαο πξνηείλεηαη
ρηεληζηό βηνκεραληθό δάπεδν.
Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα παξαθάησ πιηθά :
 Δγθάξζηνη δξόκνη ηεηξαγώλνπ : γθξίδνη ςπρξνί ηζηκεληέληνη θπβόιηζνη 10*20εθ.
ζηξσκέλνη κε ηζηκεληνθνλία πάλσ ζε ππόβαζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, πάρνπο
15εθ.
 Γηακήθεηο δξόκνη ηεηξαγώλνπ (δηεύζπλζε Β-Ν) θαη ξάκπεο : γθξίδν ρηεληζηό
βηνκεραληθό δάπεδν πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε αληηνιηζζεξόηεηα ζηελ
επηθάλεηα ησλ θεθιηκέλσλ δηαδξνκώλ. Να ζεκεησζεί όηη ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ
ηεηξαγώλνπ έγηλε ζρεηηθά πξόζθαηα αλάπιαζε κε βηνκεραληθά δάπεδα πνπ είλαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε.
 Βόξεην πεδνδξόκην : γθξίδνη ςπρξνί ηζηκεληέληνη θπβόιηζνη 10*20
 Όδεπζε αηόκσλ κε κεησκέλε όξαζε από θίηξηλεο ηζηκεληέληεο πιάθεο 40*40εθ. ζην
θέληξν όισλ ησλ δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ. Οη ξάγεο ηνπο ρξεζηκεύνπλ θαη σο

ινύθη γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ θαζώο ζα δνζεί θιίζε πξνο ην θέληξν ηνπ
δξόκνπ από ηηο 2 πιεπξέο. ε όιεο ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη ηα άθξα ηνπο ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εηδηθέο πιάθεο ζήκαλζεο.
 ηεζαία : πέξα από ηα επηρξηζκέλα ηκήκαηα θαη ηα ζθπξνδέκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη
δηάηξεηα ηζηκεληόηνπβια (θισζηξά-θαθαζσηά) πνπ αθ’ ελόο ειαθξαίλνπλ ηελ
θαηαζθεπή, αθ’ εηέξνπ απνηεινύλ κηα αλαθνξά ζηελ αξρηθή κνξθή ησλ θηηξίσλ
απηώλ ηνπ Ο.Δ.Κ. ζηα νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθό απηό. Γηα ιόγνπο
αζθαιείαο δε ρξεζηκνπνηείηαη αθξηβώο ην ίδην κνηίβν ζηα ηζηκεληόηνπβια θαη
επηιέγεηαη λέν κε κηθξόηεξα θελά πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αλαξξίρεζε από παηδηά
πάλσ ζηα ζηεζαία. (ηα πξννπηηθά είλαη ζρεκαηηθά, βι. ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ)
 Ληζνδνκέο ηεο πξνγελέζηεξεο αλάπιαζεο : θαζαηξνύληαη θαηά ηόπνπο ,
ζπκπιεξώλνληαη, επηρξίνληαη όιεο θαη ζα έρνπλ ηειηθή επίζηεςε από ζελάδ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πάρνπο 10 εθ. Όια ηα ζελάδ πξνεμέρνπλ θαηά 2,5εθ.
(πάρνο κίαο ηάβιαο) από ηηο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ ηελ
επίζηεςε.
 Γάπεδν βόξεηαο πιαηείαο : έγρξσκνη (10*20εθ.) ςπρξώλ ηζηκεληέλησλ θπβόιηζσλ
(απόρξσζε ώρξα-αληίθα) , ζηξσκέλσλ πάλσ ζε ππόβαζε από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα, πάρνπο 10εθ. κε ελδηάκεζεο ισξίδεο πιάηνπο 20εθ. από ιείν
βηνκεραληθό δάπεδν.
 Κάδνη απνξξηκάησλ : κπξνζηά από πιάηε νπιηζκέλνπ εκθαλνύο ζθπξνδέκαηνο ,
επελδεδπκέλε κπξνζηά κε εηδηθά θεξακηθά πιαθίδηα πνπ ζα είλαη θαη ζην δάπεδν .
Η πιάηε δηαζέηεη βξαρίνλα από ΙΝΟΥ, πνπ ζα απνηξέπεη ηελ επαθή ησλ θάδσλ κε
ηελ πιάηε.
 Ακθηζέαηξν (βαζκίδεο-ζθαινπάηηα-ηνηρία αληηζηήξημεο) από εκθαλέο νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα. ηηο αθκέο ηνπνζεηνύληαη θαιηζνγσληέο θαη ζηηο βάζεηο ησλ βαζκηδσλ
κεηαιιηθέο ζθνηίεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ. Πάλσ ζηα ηνηρία
ηνπνζεηνύληαη ρεηξνιηζζήξεο ΙΝΟΥ. Η άλσ επηθάλεηα ησλ βαζκίδσλ, ζθαινπαηηώλ
θαη επηζηέςεσλ ησλ πεδνπιηώλ δηακνξθώλεηαη από κίγκα πνπ πεξηέρεη θαη
ραιαδηαθή άκκν γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη αληηνιηζζεξόηεηα.
 Αζθαιηόζηξσζε ησλ δξόκσλ κε εηδηθά θσηνθαηαιπηηθά πιηθά πνπ κεηώλνπλ ηε
ζεξκηθή αθηηλνβνιία. ηηο δηαβάζεηο ε επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ γίλεηαη ζηακπσηή ζε
όκνην ζρέδην 10*20εθ. κε απηό ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ζηξσκέλσλ κε θπβόιηζν
δξόκσλ, ώζηε λα δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ ππόινηπν δξόκν θη επίζεο λα αιιάδεη
ερεηηθά ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ πάλσ από απηέο.
 Κξάζπεδα : πξόρπηα θξάζπεδα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα
 Ρείζξα, ζθαινπάηηα ακθηζεάηξνπ - πιαηείαο : ιείν βηνκεραληθό δάπεδν
 Γάπεδν ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ : δηάηξεηεο ηζηκεληόπιαθεο κε θπηηθό
ρώκα θαη ριόε ζηηο ηξύπεο. Γηα ην δάπεδν ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κνηνζηθιεηώλ

ρξεζηκνπνηνύληαη γθξίδνη θπβόιηζνη θαζώο νη δηάηξεηεο πιάθεο δπζρεξαίλνπλ ηε
ζηήξημεο ησλ κνηνζηθιεηώλ.
 Νεζίδεο πξαζίλνπ : πιήξσζε κε θπηηθή γε, θύηεπζε κε δέληξα θαη ζάκλνπο
 Πέξγθνια : ζύλζεηε μπιεία πάλσ ζε εηδηθέο κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημεο , θαιακσηή
σο επίζηεςε.
 Γάπεδν παηδηθήο ραξάο θαη θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε όξγαλα γπκλαζηηθήο ελειίθσλ :
ρώκα, βόηζαιν γύξσ από ηα παηρλίδηα ηεο παηδηθήο ραξάο. Αλαθαηαζθεπάδεηαη ν
πεξηκεηξηθόο ηνίρνο θαη δέλεηαη κε ζελάδ πάλσ ζην νπνίν ζα παηήζεη ε μύιηλε
πεξίθξαμε θαη ε πόξηα εηζόδνπ ηεο παηδηθήο ραξάο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
ην ΚΥ γπκλαζηηθήο ελειίθσλ ε πεξίθξαμε ζα είλαη κεηαιιηθή.
 Υπηνζηδεξό νιόζσκν θαζηζηηθό κε δηάηξεηε πιάηε θαη θάζηζκα ( Βόξεηα Πιαηεία)
 Υπηνζηδεξά θαζηζηηθά κε μύιηλε πιάηε θαη θάζηζκα ( Παηδηθή Υαξά + ΚΥ
γπκλαζηηθήο ελειίθσλ)
 Υπηνζηδεξέο ζράξεο 80*80εθ. δέληξσλ βόξεηαο πιαηείαο
 Θεξκνγαιβαληζκέλεο ζράξεο 60*60εθ. δέληξσλ πεδνδξνκίσλ
 Μεηαιιηθά θαιαζάθηα απνξξηκκάησλ
 Φσηηζκόο : επίζηπια θσηηζηηθά ζηα πεδνδξόκηα, ηνπο δξόκνπο θαη ηηο πιαηείεο,
επίηνηρν ζην θηίξην ηεο Β πιαηείαο, κηθξά “ρσλεπηά” θσηηζηηθά ζηνπο πιεπξηθνύο
ηνίρνπο θαη ηνπο αλαβαζκνύο ηνπ ακθηζεάηξνπ.

Δλδεηθηηθόο ηύπνο πξνηεηλόκελσλ θσηηζηηθώλ LED

Δλδεηθηηθνί ηύπνη επίηνηρσλ θσηηζηηθώλ LED

Υπηνζηδεξό νιόζσκν θαζηζηηθό κε δηάηξεηε πιάηε θαη θάζηζκα ( Βόξεηα Πιαηεία)

Υπηνζηδεξό θαζηζηηθό κε μύιηλε πιάηε θαη θάζηζκα
( Παηδηθή Υαξά + ΚΥ γπκλαζηηθήο ελειίθσλ )

Μεηαιιηθό θαιαζάθη απνξξηκκάησλ

Υπηνζηδεξή ζράξα 80*80εθ. δέληξσλ βόξεηαο πιαηείαο

Θεξκνγαιβαληζκέλε ζράξα 60*60εθ. δέληξσλ πεδνδξνκίσλ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

