ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ∆ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Αφορά την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων που συµπίπτουν µε:
Την οδό ∆ηµοκρατίας από την οδό Μοάτσου έως το οικ. τετρ. 78 νότια της οδού
Ανδρουλιδάκη .
Την οδό Ανδρουλιδάκη από τη συµβολή της µε την οδό Ν. Καζαντζάκη έως την συµβολή
της µε την οδό Μαρκέλλου.
Την οδό Μαρκέλλου από τη συµβολή της µε τη οδό Ανδρουλιδάκη έως τη συµβολή της µε
την οδό Γαλερού.
1. H κυκλοφοριακή ρύθµιση
Η οδός ∆ηµοκρατίας λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης σ’ όλο της το µήκος στην υπό
διαµόρφωση περιοχή.
Το τµήµα της, από την οδό Μοάτσου έως την οδό Ν.Ανδρουλιδάκη θα διαστρωθεί µε
κυβόλιθο χαµηλής θερµικής εκποµπής, επιβάλλοντας µείωση ταχύτητας και θορύβου και
δίνοντας προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών.
Η οδός Μαρκέλλου στο τµήµα της από Ν.Ανδρουλιδάκη ως Γαλερού, πεζοδροµείται µε
ταυτόχρονη διαµόρφωση της συµβολής της µε την οδό Γαλερού.
Το βόρειο τµήµα της οδού Μαρκέλλου εκτρέπεται προς την οδό Χατζηµιχάλη Γιάνναρη.
2. Οι διαµορφώσεις
∆ιαµορφώνεται διευρυµένη περιπατητική διαδροµή, η οποία στοχεύει και αποκαλύπτει την
είσοδο του Μουσείου. Η ίδια η είσοδος αναδεικνύεται µε διαµόρφωση οριζόντιου επιπέδου
και κλιµακωτής προσπέλασης στη στάθµη της αυλής.
Η νέα χάραξη της διέλευσης του αυτοκινήτου στη περιοχή επιτρέπει τη δηµιουργία
εκτεταµένης πλατείας-κατωφλιού µπροστά από την είσοδο του Μουσείου. Το οδόστρωµα
της οδού Ν.Ανδρουλιδάκη µπροστά από το Μουσείο διαµορφώνεται στο επίπεδο της
πλατείας ως λιθόστρωτο.
Ανατολικά το Μουσείο περιβάλλεται από διευρυµένο πεζοδρόµιο για την αποφυγή
στάθµευσης αυτοκινήτων.
Το νερό πραγµατική και συµβολική παρουσία αποτελεί σηµαντικό και χαρακτηριστικό
συστατικό της παρέµβασης.
Στην πρώτη περιοχή υποδηλώνεται µε ροϊκούς σχηµατισµούς στο δάπεδο του
πεζόδροµου ενώ στο τριγωνικό διευρυµένο χώρο µπροστά από το Μουσείο το νερό
εκδηλώνεται από δέκα πίδακες, που αντιστοιχούν σε ισάριθµους ανάγλυφους
σχηµατισµούς του κεκλιµένου δαπέδου της πλατείας.
Στην νότια περιοχή το νερό συνοδεύει την πορεία και οριοθετεί το πεζοδρόµιο από την
κίνηση του αυτοκινήτου σε σηµαντικό µήκος.
Το νερό εµπλουτίζεται µε υδρόβια φυτά κατάλληλα για την οξυγόνωση και διατήρηση του
σε ήρεµη κατάσταση.
Η περιοχή στη συµβολή Μαρκέλλου και Γαλερού απαιτεί την κατασκευή σηµαντικού
τοιχίου αντιστήριξης. Γίνεται µε σκοπό την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του νότιου
τµήµατος της οδού Μαρκέλλου.
Το µικρό τριγωνικό πλάτωµα που προκύπτει διαµορφώνεται µε µικρό καθιστικό θέασης.

3.Φωτισµός
Εκτός του οδοφωτισµού που έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα θα χρησιµοποιηθούν
φωτιστικά στους διευρυµένους πεζόδροµους. ∆ιακριτικός φωτισµός του µαντρότοιχου του
Μουσείου θα χρησιµοποιηθεί µε φωτιστικά δαπέδου.
Ειδικός φωτισµός θα χρησιµοποιηθεί στις διαµορφώσεις νερού και στα σιντριβάνια της
τριγωνικής πλατείας.
Ειδικό φωτιστικό ως σηµείο σήµανσης θα τοποθετηθεί στην αρχή της διαµόρφωσης του
πρώτου τµήµατος, στη συµβολή Μοάτσου και ∆ηµοκρατίας.
5. Φύτευση
Για τη φύτευση της περιοχής προβλέπεται η χρησιµοποίηση: 199 δένδρων, 203 θάµνων
και 207 φυτών, διαφόρων κατηγοριών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε.Η.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:
Αφορά την εκτέλεση του έργου υπογειοποίησης και αισθητικής αναβάθµισης των δικτύων
διανοµής στις οδούς και τους χώρους περιµετρικά του Παλαιοντολογικού Μουσείου
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΠΑ- ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: 1.500.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: 1.395.309,97 €
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Κ/ξία ΡΟ∆ΑΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΟΥΝΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: 282.900,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: 282.900,00 €
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ∆.Ε.Η.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 03/08/2014

Άποψη της οδού ∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια της ανάπλασης

Φωτορεαλιστικά περιοχής µετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης

