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προϋπολογισµού 1.500.000 €, αφορά την ανάπλαση των κοινοχρήστων
χώρων που συµπίπτουν µε:
Την οδό ∆ηµοκρατίας από την οδό Μοάτσου έως το οικ. τετρ. 78 νότια της
οδού Ζυµβρακάκη.
Την οδό Ζυµβρακάκη από τη συµβολή της µε την οδό Ν. Καζαντζάκη έως
την αρχή της Χατζηµιχάλη Γιάνναρη.
Την οδό Μαρκέλλου από τη συµβολή της µε τη Χατζηµιχάλη Γιάνναρη έως
τη συµβολή της µε την οδό Γαλερού.
Σε αυτή τη µελέτη δεν συµπεριλαµβάνεται το τµήµα της οδού ∆ηµοκρατίας
από Μοάτσου έως Κουντουριώτη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
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 Ζυµβρακάκη (614 τ.µ.)
είναι υπερυψωµένο και διαστρωµένο µε κυβόλιθο χαµηλής θερµικής
εκποµπής, επιβάλλει µείωση ταχύτητας και θορύβου και δίνει
προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών.
Η οδός Ζυµβρακάκη προτείνεται διπλής κατεύθυνσης από την οδό
∆ηµοκρατίας ως την οδό Καζαντζάκη και µονής µε κατεύθυνση προς
δυσµάς στο τµήµα από ∆ηµοκρατίας έως Μαρκέλλου, δηλαδή µπροστά από
το Μνηµείο (Στις παρούσες συνθήκες κρίνεται µη υλοποιήσιµη µια
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επιθυµητή για την ανάδειξη του Μνηµείου πεζοδρόµηση της). Η οδός
Μαρκέλλου στο τµήµα της από Ζυµβρακάκη 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. H στάθµευση
Η στάθµευση (στο βόρειο τµήµα 275 τ.µ. και 155 τ.µ. στο νότιο)
διαµορφώνεται στην ανατολική πλευρά της οδού ∆ηµοκρατίας µε κάθετη
διάταξη ως πλέον περιεκτική και αφού το επιτρέπει το πλάτος του
οδοστρώµατος, τόσο στο βόρειο τµήµα όσο και στο νότιο. Σε αυτές
συµπεριλαµβάνονται δύο θέσεις εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α.
3. Οι διαµορφώσεις
Όπως ήδη παρατηρήσαµε ο τόπος αναφέρεται σε δύο κύρια και σηµαντικά
περιεχόµενα.
Το µνηµείο, που απαιτεί την προβολή και ανάδειξη του.
Το ρέµα Καµαράκι, είτε ως έννοια και αναφορά προΰπαρξης στο
πλακοσκεπές τµήµα του, που απαιτεί την υπόµνηση του, είτε ως υπαρκτό
θέµα στη φυσική του κατάσταση στη νότια απόληξη του αστικού ιστού, που
απαιτεί την ανάδειξη της όδευσης προς αυτό.
Η ιδέα της διαµόρφωσης προκύπτει από το διττό αυτό περιεχόµενο.
Το µνηµείο
Η ανάδειξη του µνηµείου υλοποιείται µε τις ακόλουθες χειρονοµίες:
Στο δυτικό τµήµα της βόρειας περιοχής διαµορφώνεται διευρυµένη
περιπατητική διαδροµή (επιφανείας 863 τ.µ.), η οποία στοχεύει και
αποκαλύπτει την είσοδο του Μουσείου. Η ίδια η είσοδος αναδεικνύεται µε
διαµόρφωση οριζόντιου επιπέδου (επιφανείας 34,50τ.µ.), κλιµακωτής
προσπέλασης στη στάθµη της αυλής. Παραπέµπει έτσι στην ιστορική µορφή
αυτού του στοιχείου.
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 Ζυµβρακάκη µπροστά από το Μουσείο
διαµορφώνεται στο επίπεδο της πλατείας ως λιθόστρωτο(238τ.µ.), ώστε να
µην διασπά την ενότητα των επιπέδων και να υποδηλώνεται η
προτεραιότητα των πεζών σε όλο το µήκος αυτό, υποχρεώνοντας σε µια
προσεκτική διέλευση του αυτοκινήτου.
Το τµήµα της οδού Μαρκέλλου έως και τη συµβολή µε την οδό Γαλερού,
επιφανείας 155τ.µ. πεζοδροµείται. Αυτό προϋποθέτει τη διάνοιξη πλήρως
της οδού Γαλερού για την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση του νότιου
τµήµατος της οδού Μαρκέλλου σύµφωνα µε το σχέδιο της πρότασης.
Το πεζοδροµηµένο τµήµα διαµορφώνεται εκτός των άλλων µε λίθινα
πρισµατικά στοιχεία υποδοχής της ροής των όµβριων από τις ελεύθερες
υδρορροές.
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Ανατολικά το µνηµείο περιβάλλεται από διευρυµένο πεζοδρόµιο όπου
αποφεύγονται οι δεντροφυτεύσεις και η στάθµευση αυτοκινήτου.
Το υλικό διάστρωσης των δαπέδων γύρω από τον µαντρότοιχο του
µνηµείου διατηρείται σε απόσταση από αυτό. Η ενδιάµεση ζώνη (εµβαδού
131τ.µ.) διαστρώνεται από χυτό υλικό µε εµφανή αδρανή όµοια µε τη
λιθοδοµή της µάντρας.
Το ρέµα
Υπογειοποιηµένο διασχίζει την πόλη και διαγράφεται ως συνεχές αστικό
κενό.
Η ύπαρξη του υποδηλώνεται µε πραγµατικά και συµβολικά στοιχεία. Η
διαµόρφωση δεντροφύτευσης και χαµηλού πρασίνου θα λειτουργήσει ως
εισδοχή και συνέχεια της φύσης στον ιστό της πόλης.
Στο βόρειο πρώτο τµήµα της διαµόρφωσης οι δενδροφυτεύσεις θα
χωροθετηθούν και µε κριτήριο την προβολή και ανεµπόδιστη
αντιληπτικότητα του αρχιτεκτονικού µνηµείου.
Στην ίδια περιοχή µια διαµήκης ζώνη χαµηλού πρασίνου µε χαρακτηριστικά
παραρεµάτια φυτά, ένας βραχόκηπος, χωροθετείται µεταξύ του
διευρυµένου πεζόδροµου και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Εκτός
από την υποδήλωση του ρέµατος λειτουργεί ως οπτική και ηχητική
προστασία του πεζόδροµου.
Στην αρχή της διαµόρφωσης και στη συµβολή µε τη Μοάτσου τοποθετείται
ορειχάλκινη πλακέτα µε ανάγλυφο οδηγό πορείας και σήµανση τοποσήµων
της
οποίας
η
δαπάνη
δεν
περιλαµβάνεται
στην
παρούσα
εργολαβία/δηµοπράτηση αλλά θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου.
Το νερό
Ως πραγµατική και συµβολική παρουσία αποτελεί σηµαντικό και
χαρακτηριστικό συστατικό της διαµόρφωσης.
Στην πρώτη περιοχή υποδηλώνεται µε ροϊκούς σχηµατισµούς στο δάπεδο
του πεζόδροµου, που καθοδηγούν την πορεία προς τη φύση. Υλοποιείται µε
µεταλλικές λάµες που οριοθετούν βοτσαλωτά δάπεδα σαν φερτά υλικά του
ρέµατος.
Στον 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.
Ξεκινά από τον αδιαµόρφωτο Κ.Χ 900, όπου προτείνεται η βάση της
διαµόρφωσης του ως περιβάλλον του δρόµου και του νοτιοανατολικού
ορίου του Μουσείου.
Το νερό εµπλουτίζεται µε υδρόβια φυτά κατάλληλα για την οξυγόνωση και
διατήρηση του σε ήρεµη κατάσταση.
Άλλα θέµατα διαµόρφωσης αποτελούν:
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α. Η περιοχή στη συµβολή Μαρκέλλου και Γαλερού.
Η διαµόρφωση 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. Προτείνεται η φύτευση υψηλών δέντρων, ώστε να
αποτελέσουν πράσινο προπέτασµα µεταξύ των πολυκατοικιών και των
τρούλων του Μουσείου.
β. Η περιοχή συµβολής της οδού ∆ηµοκρατίας µε τον Κ.Χ. 900 νότια του
Μουσείου.
Ο Κ.Χ. εκτείνεται από την οδό ∆ηµοκρατίας έως την οδό Μαρκέλλου µε
διαφορά στάθµης 10 µέτρων και κλίση 33%. Βόρεια ορίζεται από την αυλή
του Μουσείου και νότια από νεόδµητο χριστιανικό ναό αντιαισθητικής
αρχιτεκτονικής σύλληψης και παράλογης συνθετικής αντίληψης.
Ο Κ.Χ. δεν αποτελεί θέµα της µελέτης. Η συµβολή του µε την περιοχή και η
υπάρχουσα κατάσταση σε αυτή τη σχέση επιβάλει την αντιµετώπιση της
αρχής της διαµόρφωσης του.
Η διαµόρφωση εντάσσει τα υπάρχοντα δέντρα, φοίνικα και πεύκο και
περιλαµβάνει καθιστικό µε κρήνη ως αρχή της διαµόρφωσης των υδάτινων
επιφανειών όπως έχει αναφερθεί.

Υλικά κατασκευής
Τα πεζοδρόµια και οι θέσεις parking ακολουθούν την υλικότητα των
υλοποιηµένων πεζοδροµίων, τη γενική διαχείριση του χώρου και τις ειδικές
λεπτοµέρειες.
Στις ειδικές διαµορφώσεις γύρω από το Μουσείο χρησιµοποιούνται χυτά
δάπεδα βιοµηχανικού τύπου από λευκό τσιµέντο χρωµατισµένο κατάλληλα
σε χρωµατισµούς που προκύπτουν από την παλαιωµένη λιθοδοµή του
κτιρίου. Οι επιφάνειες αφήνονται λείες στα οριζόντια επίπεδα. Στα επίπεδα
µε κλίση γίνεται επεξεργασία µε τρίψιµο ή χτύπηµα µε θραπίνα.
Σε κατάλληλες θέσεις στην πορεία προς το Μουσείο στο χυτό δάπεδο θα
ενσωµατωθούν στοιχεία δηλωτικά του περιεχοµένου του Μουσείου.
Συνολικά διαστρώνονται: 506τ.µ. επιφάνειας µε απλούς κυβόλιθους (για
χρήση της επιφάνειας από πεζούς), 648 τ.µ. επιφάνειας µε κυβόλιθους επί
σκυροδέµατος (για χρήση της από αυτοκίνητα), 66 τ.µ. επιφάνειας µε
κυβόλιθους σε πεζοδρόµια µε µεγάλο αρµό από κηπαίο χώµα, 515 τ.µ. µε
διάτρητες πλάκες και συνολικά 232 τ.µ. µε πλάκες όδευσης τυφλών
(τσιµέντου και λίθινες). Επίσης, η µελέτη προβλέπει την κατασκευή 203
τ.µ. µε λιθόστρωτο, 153 τ.µ. µε βιοµηχανικά δάπεδα βαρέου τύπου και 31
τ.µ. µε πλάκες σκληρού πωρόλιθου.
Φωτισµός
Εκτός του οδοφωτισµού που έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα θα
χρησιµοποιηθούν φωτιστικά στους διευρυµένους πεζόδροµους. ∆ιακριτικός
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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.
Φύτευση
Για τη φύτευση της περιοχής προβλέπεται η χρησιµοποίηση: 99 δένδρων
κατηγ. ∆2, 100 δένδρων κατηγ. ∆3, 101 θάµνων κατηγ. Θ2, 102 θάµνων
κατηγ. Θ3, 103 φυτών κατηγ Π2 και 104 φυτών κατηγ. Α2.
ΣΤΑΤΙΚΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ.
Στην περιοχή παρέµβασης απαιτείται η κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης
στην οδό Γαλερού.
Ο τοίχος αντιστήριξης θα θεµελιωθεί πάνω σε εγχύτους πασσάλους, από
οπλισµένο σκυρόδεµα, που συνδέονται µεταξύ τους στην κεφαλή µε
κεφαλόδεσµο από οπλισµένο σκυρόδεµα.
2. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ.
Για τον υπολογισµό των ωθήσεων των γαιών, την ανάλυση και τη
διαστασιολόγηση του τοίχου αντιστήριξης χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα
OTHISIS της εταιρείας ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Για τον υπολογισµό της
φέρουσας ικανότητας και την ανάλυση των πασσάλων χρησιµοποιήθηκαν
λογιστικά φύλλα και για τη διαστασιολόγηση των πασσάλων θεµελίωσης
και του κεφαλόδεσµού τους χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SOFISTIK, της
εταιρείας SOFiSTiK Hellas Ltd. Οι κατασκευαζόµενοι πάσσαλοι που
προβλέπει η µελέτη, έχουν προµετρηθεί ότι θα απαιτήσουν 230 κ.µ.
σκυροδέµατος κατηγ. C20/25.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ - ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ.
Ο τοίχος αντιστήριξης έχει προσοµοιωθεί ως πρόβολος πακτωµένος
στον κεφαλόδεσµο των πασσάλων. Έγινε υπολογισµός των ωθήσεων των
γαιών, προσδιορισµός των εντατικών µεγεθών και στη συνέχεια η
διαστασιολόγηση του τοίχου. Με βάση τα εντατικά µεγέθη στη βάση του
τοίχου έγινε ανάλυση και διαστασιολόγηση των πασσάλων θεµελίωσης και
του κεφαλόδεσµού τους.

∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
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1.1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ

1.1.1

Γενικά

Στην παρούσα µελέτη η χάραξη των αγωγών είναι µονοσήµαντη
δεδοµένου ότι διατάσσονται στην κάθετη οδό Ζυµβρακάκη προς την
οδό ∆ηµοκρατίας που ευρίσκεται επί του ρέµατος.
Στα δίκτυα οµβρίων επιτρέπεται η ελευθέρα ροή των οµβρίων στα
ρείθρα της οδού σε µήκος περί τα 60 µ. µέχρι να συναντήσουν φρεάτιο
υδροσυλλογής. Για τον λόγο αυτό οι αγωγοί των οµβρίων αρχίζουν έως
και 60 µ µετά την άκρη του υψηλότερου σηµείου της οδού.

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΞΗΣ

1.2.1

Περιγραφή δικτύου

Το προτεινόµενο δίκτυο δείχνεται στο σχέδιο 3.
Πρόκειται περί ενός αγωγού στην οδό Ζυµβρακάκη που συµβάλλει
στον κύριο αγωγό του ρέµατος που είναι εγκατεστηµένος στην οδό
∆ηµοκρατίας.
Ο αγωγός οδεύει µε κατεύθυνση προς ανατολάς και συλλέγει τις
απορροές της ανάντη υπολεκάνης µέχρι το φρεάτιο 404.
Η µηκοτοµή του αγωγού δείχνεται στο Σχέδιο 4.
Ο αγωγός έχει συνολικό µήκος 53.1 µ και διάµετρο 400 χιλ.
Εξοπλίζεται µε φρεάτια επίσκεψης ανά αποστάσεις από 23.0 µ έως 30.1
µ. Το πλήθος τους είναι 2 τεµ. Σχετικό σχέδιο είναι το 6.1
Φρεάτια εξόδου προβλέπονται στο πέρας των αγωγών για την
σύνδεσή τους µε τον αγωγό του ρέµατος Καµαράκι. (σχετ. Σχέδιο 6.3).
Φρεάτια υδροσυλλογής προβλέπονται κατά µήκος όλων των υπό
διαµόρφωση οδών σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να απάγονται οι
απορροές προς τους αγωγούς οµβρίων και στα δύο ρείθρα καθώς και σε
όλες τις συµβολές των κατερχοµένων οδών. Το πλήθος τους στο τµήµα
αυτό είναι 35 τεµ και είναι φρεάτια ενός ανοίγµατος. Σχετικό Σχέδιο είναι
το 6.2.

1.2.2

Τυπική διατοµή αγωγών

Σχετικό σχέδιο 5.
Για την κατασκευή του δικτύου οµβρίων προτείνονται έτοιµοι
τσιµεντοσωλήνες οπλισµένοι κυκλικής διατοµής.
Έτοιµοι τσιµεντοσωλήνες προτείνονται δύο ειδών ανάλογα µε την
θέση εφαρµογής τους και από τον τρόπο συνδέσεώς τους.
Το πρώτο είδος είναι σωλήνες µε τόρµη και εντορµία, οπλισµένοι
πρεσσαριστοί τύπου Ι (ΠΤΠ 110 σελ. 100). Προτείνονται για διαµέτρους
Φ400 έως Φ800 και εφαρµόζονται στους αγωγούς του δικτύου.
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Το δεύτερο είδος είναι σωλήνες µε τόρµη και εντορµία, άοπλοι
πρεσσαριστοί εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ,(Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ
110,σελ.95). Προτείνονται για διάµετρο Φ300 για την αποφόρτιση των
φρεατίων υδροσυλλογής
Οι αγωγοί προτείνεται να τοποθετηθούν στο σκάµµα σε βάση 10 εκ
από σκυρόδεµα C8/10 και να είναι εγκιβωτισµένοι µέχρι τον άξονά τους
µε τον ίδιο τύπο σκυροδέµατος

1.2.3

Τύποι φρεατίων

Σχετικά σχέδια 6.1 έως 6.2.
Προτείνονται ένας τύπος φρεατίου επίσκεψης – συµβολής και ένας
τύπος φρεατίου υδροσυλλογής
Το φρεάτιο τύπου Τ1 είναι κολουροκωνικό µε εσωτ. διάµετρο βάσης
1.20 µ διάµετρο λαιµού 0.60 µ. Μπορεί να κατασκευασθεί από τµήµατα
προκατασκευασµένα. Η εφαρµογή του προβλέπεται για αγωγούς έως
Φ700.
Όλα τα φρεάτια προβλέπεται να εδρασθούν σε βάση από σκυρόδεµα
C12/15.
Στο εσωτερικό των φρεατίων, µε σκυρόδεµα άοπλο C8/10,
διαµορφώνεται η κοίτη για την οµαλή ροή του νερού και την µεταφορά
του από την µικρότερη διάµετρο στην µεγαλύτερη χωρίς να υπάρχουν
κάθετες επιφάνειες κρούσης της φλέβας του νερού.
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΣΤΑΣΕΙΣ
1.1. ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ.
Οι απαιτούµενες ηλεκτροδοτήσεις στις περιοχές επέµβασης προβλέπεται να
γίνουν από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ.
1.2. Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ.
Οι απαιτούµενες υδροδοτήσεις για το πότισµα, καθαριότητα και για άλλες
χρήσεις (Yδάτινα στοιχεία, κρήνες κλπ) στις περιοχές επέµβασης θα γίνουν
από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.
1.3. ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.
Τα όµβρια ύδατα στις περιοχές επέµβασης περισυλλέγονται µε επιφανειακή
ροή και µε τη βαρύτητα στον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη της περιοχής
(δίκτυο οµβρίων, ρείθρο πεζοδροµίου, κλπ). ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
2.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ.
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Πέρα από τους κανονισµούς επιπλέον κριτήρια για το σχεδιασµό
ελήφθησαν:
- Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις των κοινόχρηστων χώρων.
- Η ασφάλεια των πολιτών, προσωπικού, εξοπλισµού.
- Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν
προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων στους
κοινόχρηστους χώρους.
- Η εύκολη συντήρηση
- Η ανθεκτικότητα του εξοπλισµού και των υλικών στο παραθαλάσσιο
περιβάλλον.
- Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας.
- Η εξοικονόµηση ενέργειας.
- Η εναρµόνιση µε την αισθητική, το περιβάλλον, το φυσικό κάλλος και την
αρχιτεκτονική δοµή της περιοχής.
- Η δηµιουργία υποδοµών για δυνατότητα επέκτασης των επεµβάσεων σε
υπόλοιπα παρακείµενα της περιοχής επέµβασης τµήµατα.
2.2. ∆ΙΚΤΥΑ.
Γενικά προβλέπονται επισκέψιµες και επιθεωρήσιµες οδεύσεις των δικτύων,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
Επίσης τα δίκτυα, που κατά βάση είναι δίκτυα περιβάλλοντα χώρου,
προβλέπονται να προστατεύονται κατάλληλα, τόσο για λόγους
ελαχιστοποίησης βλαβών και µακρόχρονης ανθεκτικότητας, όσο και για
λόγους προστασίας και ασφαλείας των πολιτών, αλλά και συντηρητών ή
τυχόν µελλοντικά ενασχολούµενων σε δίκτυα ΟΚΩ στις περιοχές
επέµβασης.
2.3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Το σύνολο των προβλεπόµενων Η/Μ εγκαταστάσεων που αφορά όλες τις
περιοχές επέµβασης, όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφονται είναι:
- Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων (οδοφωτισµός, φωτισµοί πεζοδροµίων
και χώρων που αναπλάθονται και κίνηση) .
- Εγκατάσταση γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από
κρουστικές υπερτάσεις.
- Εγκατάσταση άρδευσης.
- Εγκατάσταση υδάτινου στοιχείου
Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2013

Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ντρια Τ.Υ.∆.Ρ.
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