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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
Η περιοχι μελζτθσ (Ανοιχτό Κζντρο Εμπορίου πάρτθσ) περιλαμβάνει το βόρειο μιςό του
εμπορικοφ κα κζντρου τθσ πόλθσ: Είναι το τμιμα που εκτείνεται βορείωσ τθσ Λυκοφργου (μίασ εκ
των δφο κεντρικοτζρων οδϊν) και περικλείεται από τισ οδοφσ Αγθςιλάου, Βραςίδου και Αγ.
Νίκωνοσ. Η περιοχι διαςχίηεται και από τθν δεφτερθ κεντρικότερθ οδό, τθν Κ. Παλαιολόγου.
Ανακαταςκευάηονται τα εξισ τμιματα οδϊν:
Οδός

Τμήμα (από - έως)

ΒΡΑΙΔΟΤ

Αγθςιλάου – Αγ. Νίκωνοσ

ΑΓΗΙΛΑΟΤ

Λυκοφργου – Βραςίδου

ΓΚΟΡΣΟΛΟΓΟΤ

Λυκοφργου – Βραςίδου

ΑΓ. ΝΙΚΩΝΟ

Λυκοφργου - Βραςίδου

Παρατηρήσεις
Δυτικό όριο του Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου αποτελεί θ οδόσ Λυκοφργου, ςτθν οποία δεν
γίνονται παρεμβάςεισ με τθν παροφςα μελζτθ.
Σο Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου περιλαμβάνει και το τμιμα τθσ Κ. Παλαιολόγου από
Λυκοφργου ζωσ Βραςίδου. το τμιμα αυτό δεν γίνονται παρεμβάςεισ με τθν παροφςα
μελζτθ.
Εντόσ τθσ περιοχισ βρίςκεται και ο πεηόδρομοσ Κλεομβρότου ςτον οποίο κα γίνει μόνο
αναβάκμιςθ του θλεκτροφωτιςμοφ.
Για λόγουσ πλθρότθτασ τθσ μελζτθσ ςτα ςχζδια εμφανίηονται οι απαιτοφμενεσ διαβάςεισ πεηϊν
(ςτισ οδοφσ Κ. Παλαιολόγου και Λυκοφργου), οι οποίεσ δεν κα καταςκευαςτοφν με το παρόν ζργο
Με τθν παροφςα γίνονται παρεμβάςεισ ςε 4 οδοφσ ςυνολικοφ μικουσ περίπου 1.300μ και
ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 13.000 μ2.
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2. ΣΟΧΟ ΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ανάπλαςθσ – αναβάκμιςθσ των οδϊν τθσ περιοχισ μελζτθσ είναι:


θ βελτίωςθ των ςυνκθκών πρόςβαςθσ και κυκλοφορίασ των πεηών



θ τόνωςθ τθσ εμπορικισ κίνθςθσ



θ τόνωςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ



θ αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ του αςτικοφ ιςτοφ



θ ανάδειξθ ςθμείων πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ (μνθμείο 118 πεςόντων)

Αξίηει να ςθμειωκεί οτι ο Διμοσ πάρτθσ ζχει δρομολογιςει τθν εκπόνθςθ γενικότερθσ μελζτθσ
ανάπλαςθσ του κζντρου τθσ πόλθσ με βαςικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των
κατοίκων,

με

ζμφαςθ

ςτον

ανκρωποκεντρικό

ςχεδιαςμό,

δθλαδι,

καλλίτερεσ

και

ανκρωποκεντρικά οργανωμζνεσ εξυπθρετιςεισ, εξυγίανςθ των χϊρων, αςφάλεια, αναψυχι.
Οι δφο Δράςεισ κα λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά θ μία ωσ προσ τθν άλλθ.
Παράγοντεσ που κα ςυντελζςουν ςτθν επίτευξθ των ανωτζρω είναι:
o

Ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ οριογραμμισ πεηοδρομίου-δρόμου.

o

Η καταςκευι ηϊνθσ απρόςκοπτθσ πορείασ ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ

και

ςτοιχείων διευκόλυνςθσ κίνθςθσ αναπιρων, αλλά και γονζων με καροτςάκια ι
οποιαδιποτε τροχιλατθ αποςκευι (δρόμοι – πεηοδρόμια ςτθν ίδια ςτάκμθ, ράμπεσ,
κ.τ.λ.).
o

Η διευκετθμζνθ απρόςκοπτθ ροι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων ςε μία λωρίδα
κυκλοφορίασ.

o

Η δθμιουργία διακριτϊν κζςεων ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ.

o

Η εγκατάςταςθ τθλεδιαχειριηόμενου, ομοιόμορφου φωτιςμοφ ςε όλθ τθν περιοχι, με
χριςθ

φωτιςτικϊν

ςωμάτων

υψθλϊν

προδιαγραφϊν,

χαμθλισ

ενεργειακισ

κατανάλωςθσ.
o

Η τοποκζτθςθ νζων ςχαρϊν ι επιφανειακϊν καναλιϊν ομβρίων (κατά περίπτωςθ)

3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΔΑΠΕΔΟΣΡΩΕΙ
Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ παροφςασ ανάπλαςθσ – αναβάκμιςθσ είναι θ κακ’ όλο το πλάτοσ
δαπεδόςτρωςθ με κυβόλικουσ. Δεν κα υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτθ ςτάκμθ για πεηοφσ και
αυτοκίνθτα. Ο διαχωριςμόσ κα γίνεται με διαφοροποίθςθ του χρϊματοσ και τθν τοποκζτθςθ
μικροεμποδίων, όπωσ ηαρντινιζρεσ, κολονάκια κλπ. Προβλζπεται κατάλλθλθ ςιμανςθ ϊςτε θ
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ταχφτθτα των αυτοκινιτων να είναι πολφ μικρι και να παρζχεται παντοφ προτεραιότθτα ςτουσ
πεηοφσ (οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ).
Θα χρθςιμοποιθκοφν ςυμπαγείσ τςιμεντοκυβόλικοι, διαφόρων χρωμάτων που κα τοποκετθκοφν
ςε επαναλαμβανόμενεσ επιφάνειεσ, οριοκετθμζνεσ με ςτοιχεία ςκυροδζματοσ ι λωρίδεσ
μαρμάρου.
θμειϊνεται οτι ςκόπιμα επιλζχκθκε θ χριςθ ςυμβατικϊν και όχι ψυχρϊν υλικϊν διότι οι
περιοχζσ που δαπεδοςτρϊνονται, λόγω προςανατολιςμοφ, πλάτουσ, φψουσ κτιρίων ζχουν
ςχετικά μικρι ζκκεςθ ςτον ιλιο. Η πικανι βελτίωςθ του μικροκλίματοσ από ενδεχόμενθ χριςθ
ψυχρϊν υλικϊν κα ιταν δυςανάλογα μικρι με τθν αντίςτοιχθ δαπάνθ για χριςθ ψυχρϊν υλικϊν.
Κατά κανόνα οι ηϊνθ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων ζχει πλάτοσ 3,50μ. αφινοντασ για τουσ
πεηοφσ ανεμπόδιςτο πλάτοσ περίπου 6,50μ. (ακροιςτικά και ςτισ δφο πλευρζσ του δρόμου), το
οποίο περιορίηεται ςτα 4,50μ εκεί που υπάρχουν κζςεισ ςτάκμευςθσ.

ΘΕΕΙ ΣΑΘΜΕΤΗ
Ζχουν οροκετθκεί 55 κζςεισ ςτάκμευςθσ εκ των οποίων οι 5 παραμζνουν ελεφκερεσ για χριςθ
μονίμων κατοίκων ΑΜΕΑ. τισ λοιπζσ 50 κζςεισ εφαρμόηεται ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ. Μζροσ των
διατικζμενων κζςεων κα διατίκεται για χριςθ ατόμων ΑΜΕΑ και για οχιματα τροφοδοςίασ
(φορτο-εκφορτϊςεισ).
Οι χϊροι ςτάκμευςθσ κα ξεχωρίηουν από το χρϊμα του κυβόλικου που κα είναι διαφορετικό για
κάκε χριςθ.
Η προμικεια και τοποκζτθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα
(απλζσ κζςεισ – τροφοδοςίασ – ΑΜΕΑ).

ΗΜΑΝΗ
Για τθν ομαλι διευκζτθςθ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ αςφαλοφσ ςυνφπαρξθσ πεηϊν και οχθμάτων
κα τοποκετθκεί οριηόντια και κάκετθ ςιμανςθ ςε εφαρμογι ςχετικισ κυκλοφοριακισ μελζτθσ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικισ Τπθρεςιϊν, Χωροταξίασ, Τπθρεςίασ Δόμθςθσ και Περιβάλλοντοσ που
εγκρίνεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. Σα κφρια ςτοιχεία τθσ ςιμανςθσ είναι οι πινακίδεσ
μείωςθσ τθσ ταχφτθτασ και παραχϊρθςθσ προτεραιότθτασ ςτουσ πεηοφσ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
Για τθ βελτίωςθ διαχείριςθσ απορροισ των ομβρίων τοποκετοφνται νζεσ επιμικεισ ςχάρεσ
πλάτουσ 20cm ςε πυκνι διάταξθ. τισ οδοφσ Βραςίδου και Αγθςιλάου, όπου γίνεται θ Λαϊκι
Αγορά, τοποκετείται επιφανειακό κανάλι με ςχάρα, ςχεδόν κακ’ όλο το μικοσ, για τθ
διευκόλυνςθ πλυςίματοσ τθσ οδοφ.
Οι νζοι αγωγοί ομβρίων είναι τοπικισ εμβζλειασ, ςυλλζγουν όμβρια το πολφ ενόσ οικοδομικοφ
τετραγϊνου και κατόπιν ςυνδζονται ςτο κεντρικό δίκτυο ομβρίων.
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ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ
τισ οδοφσ Αγθςιλάου, Γκορτςολόγου, Αγ. Νίκωνοσ, Βραςίδου τοποκετείται νζο δίκτυο
θλεκτροφωτιςμοφ (καλαίςκθτοι ιςτοί και φωτιςτικά LED). τον πεηόδρομο Κλεομβρότου κα γίνει
αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν με νζα, τα οποία κα τοποκετθκοφν ςε μεγαλφτερο φψοσ.
τουσ ιςτοφσ θλεκτροφωτιςμοφ κα υπάρχει πρόβλεψθ τοποκζτθςθσ εορταςτικοφ ςτολιςμοφ
κακϊσ και θχείων για μετάδοςθ μουςικισ.
Σα νζα φωτιςτικά κα ζχουν τθ δυνατότθτα τθλεδιαχείριςθσ. Ο εξοπλιςμόσ τθσ τθλεδιαχείριςθσ
δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα, κα υλοποιθκεί με ανεξάρτθτθ διαδικαςία προμικειασ, με
πρόβλεψθ ςυμβατότθτασ με το υπόλοιπο ςφςτθμα φωτιςμοφ του Διμου.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΣΩΝ 118 ΠΕΟΝΣΩΝ
το μνθμείο των 118 πεςόντων κα βελτιωκεί θ πρόςβαςθ από τθν οδό Αγ. Νίκωνοσ με τθν
καταςκευι κατάλλθλθσ ράμπασ. Αντίςτοιχα κα βελτιωκοφν οι προςβάςεισ ςτο Πάρκο Αγ. Νίκωνα
(γνωςτοφ και ωσ «Πάρκου ΟΣΕ») και από τουσ πεηοδρόμουσ Κλεομβρότου και Πλικωνοσ
Γεμιςτοφ.
Σο μνθμείο κα αναδειχκεί με τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου επιδαπζδιου φωτιςμοφ.

πάρτη, 23/11/2018
Ο Προϊστάμενος Σμήματος

πάρτη, 23/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/λόγος Μηχ/κός ΠΕ, MSc

Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ
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