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1 Αρχιτεκτονική αιτιολογική έκθεση

1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο τη 

«Διερεύνηση της Ιστορικής Τεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Πόλης -  Οι κεντρικές 

πλατείες της Πύλου». Στην τρέχουσα φάση (Γ) του προγράμματος η περιοχή μελέτης έχει 

χωριστεί σε έξι τομείς (I-VI) οι οποίοι παρουσιάζονται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής της πλατείας 

Οικονομίδη που εκτείνεται από την πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι το ρέμα της πόλης 

στα νότια, η οποία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος καλείται Τομέας V.

1.2 Γενική περιγραφή

Η περιοχή του τομέα V είναι το σύνολο των επιφανειών της οδού και πλατείας Οικονομίδη 

που ξεκινά από τη συμβολή με την πλατεία Τριών Ναυάρχων στα βόρεια και καταλήγει 

στο ρέμα στα νότια. Η οδός Οικονομίδη έχει σταθερό πλάτος και συνδέει την πλατεία 

Τριών Ναυάρχων με την πλατεία Οικονομίδη. Η πλατεία Οικονομίδη διαμορφώνεται από 

ένα τριγωνικό πλάτωμα στο βόρειο τμήμα της και από μια επιμήκη επιφάνεια με μορφή 

διευρυμένης οδού στο νότιο τμήμα της. Περιμετρικά της περιοχής μελέτης αναπτύσσονται 

τα μέτωπα των προσόψεων των κτηρίων εμπρός από τα οποία υπάρχει στενό 

πεζοδρόμιο.
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1.3 Υφιστάμενη κατάσταση

Τα προβλήματα του τομέα V αφορούν κυρίως ζητήματα αισθητικής υποβάθμισης που 

οφείλονται στην προχειρότητα σχεδιασμού και κατασκευής των υφιστάμενων στεγάστρων 

των καταστημάτων και στις διάφορες πρόχειρες επισκευές του καταστρώματος του 

δρόμου και της πλατείας και των πεζοδρομίων. Από λειτουργική άποψη παρατηρείται 

ανεπάρκεια των πεζοδρομίων καθώς είναι γενικώς πολύ στενά και δεν εξυπηρετούν τους 

πεζούς. Επίσης, δεν υπάρχει σημείο αναστροφής των οχημάτων που καταλήγουν στο 

νότιο άκρο της περιοχής μελέτης.

Εικ. 1. Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης.

Εικ. 2-3. Απόψεις του βόρειου άκρου της οδού Οικονομίδη.
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Εικ. 4-5. Απόψεις της ανωολικής πλευράς της πλατείας Οικονομίδη.

Εικ. 6-7. Απόψεις της δυτικής πλευράς της πλατείας Οικονομίδη.

Εικ. 7-8. Απόψεις της βόρειας πλευράς της πλατείας Οικονομίδη.

4



1.4 Πρόταση

1.4.1 Σκοποί κι αρχές της επέμβασης

Σκοπός των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι:

•  Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υπό μελέτη περιοχής με την κατασκευή 

κατάλληλων διαμορφώσεων και κατασκευών που θα εντάσσονται αρμονικά στην 

αισθητική της πόλης.

Βασική αρχή της προτεινόμενης επέμβασης είναι:

•  Η σύνθεση και μορφολόγηση των νέων κατασκευών και διαμορφώσεων με τρόπο 

τέτοιο που να τις εντάσσει αρμονικά στο αστικό περιβάλλον ενισχύοντας τον 

ιστορικό του χαρακτήρα.

1.4.2 Περιγραφή των επεμβάσεων

Οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν από την ανάγκη επίλυσης των λειτουργικών και 

αισθητικών προβλημάτων της περιοχής. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια των γενικότερων 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πλατεία Οικονομίδη προτείνεται η αύξηση του χώρου 

της πλατείας και ο περιορισμός της στάθμευσης του αυτοκινήτου στον απολύτως 

αναγκαίο για τους κατοίκους. Θα διατηρηθεί η δυνατότητα κυκλοφορίας των κατοίκων και 

των ιδιοκτητών καταστημάτων με αυτοκίνητο προς την αδιέξοδη ρεματιά με δρόμο 

πλάτους 4-50 ως 4,80μ. που θα επιτρέπει τυχόν διασταύρωση δύο αυτοκινήτων. Θα 

διατηρηθεί η έξοδος τυχόν διερχομένων αυτοκινήτων που θα μπορούν να εξέλθουν μέσω 

της οδού Σαχτούρη.

Στα πλαίσια των επί μέρους αρχιτεκτονικών προτάσεων προτείνεται η διαμόρφωση 

διαγώνιας διάταξης κυκλοφορίας που θα τονίζεται με εκατέρωθεν δενδροστοιχίες. Η 

αύξηση των ψηλών δένδρων θα ευνοήσει την αισθητική αποκατάσταση της πλατείας. 

Πίσω από αυτές προτείνεται να κατασκευαστεί γραμμική κρήνη με επένδυση μαρμάρου. 

Προτείνονται λίθινες πλακοστρώσεις σε συνδυασμό με βοτσαλωτά και επεξεργασμένο 

σκυρόδεμα στις επιφάνειες κίνησης πεζών και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης στις 

επιφάνειες κίνησης αυτοκινήτων.

Στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υλικά και οι τρόποι 

δομής των προτεινόμενων επεμβάσεων.
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2 Τεχνική περιγραφή

2.1 Γενικές διαμορφώσεις

2.1.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου.

Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρος ο χώρος του τομέα V από το βόρειο άκρο της 

οδού Οικονομίδη στην πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι το ρέμα στο νότιο άκρο. Εντός του 

εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου υπόστεγου (τύπου isobau) 

επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων στην υγρασία. Σε όλη τη 

διάρκεια του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση των κατοίκων της 

περιοχής στα ακίνητά τους.

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου.

Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της περίφραξης, 

αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με οδηγίες για 

την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 

Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου.
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2.1.2 Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές

Μεταφορές υλικών.

Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου.

Αποκομιδή άχρηστων υλικών.

Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

2.1.3 Καθαιρέσεις

Καθαίρεση μεταλλικού στεγάστρου.

Το υφιστάμενο μεταλλικό στέγαστρο που υπάρχει εντός της πλατείας Οικονομίδη θα 

καθαιρεθεί πλήρως και τα υλικά του θα ανακυκλωθούν κατά το δυνατό.

Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα.

Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα όπως τα 

πεζοδρόμια και το χαμηλό κυκλικό πεζούλι γύρω από το υφιστάμενο φωτιστικό στύλο. Η 

καθαίρεση θα γίνει με τη χρήση μηχανικών μέσων. Προσοχή απαιτείται κατά την 

καθαίρεση κοντά στις όψεις των κτηρίων ώστε να μην προκληθούν ζημιές.

Απόξεση ασφαλτοτάπητα.

Προβλέπεται η πλήρης απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στο σύνολο των 

επιφανειών του υπό εξέταση τομέα. Η εργασία θα εκτελεστεί με ειδικό εξοπλισμό και το 

καθαιρούμενο υλικό θα ανακυκλωθεί.

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων.

Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης.

Καθαίρεση λιθοδομής.

Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση ερειπωμένου τμήματος λιθοδομής στο νότιο άκρο της 

περιοχής μελέτης κοντά στο ρέμα. Η καθαίρεση θα γίνει με μηχανικά μέσα.
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Απομάκρυνση φωτιστικού στύλου.
Ο υφιστάμενος φωτιστικός στύλος της πλατείας Οικονομίδη θα απομακρυνθεί με 

προοπτική να αξιοποιηθεί σε άλλη θέση.

Απομάκρυνση χυτοσιδήρων σχαρών.

Οι υφιστάμενες χυτοσιδηρές σχάρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (πχ καμπύλες 

σχάρες όμβριων με χρονολογία 1955) προτείνεται να απομακρυνθούν ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ξανά σε αντίστοιχη θέση.

2.1.4 Χωματουργικές εργασίες

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων.

Στο σύνολο των προς διαμόρφωση επιφανειών προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 

εκ. από την τελική προτεινόμενη στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και 

κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 

εκ. Η εργασία θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα εκτός ζώνης πλάτους μισού μέτρου από τις 

όψεις των κτηρίων που θα εκτελεστεί χειρωνακτικά. Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκληθούν 

ζημιές στα δίκτυα.

2.1.5 Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα καταστρώματος οδού από σκυρόδεμα.

Οι επιφάνειες κίνησης οχημάτων που θα ασφαλτοστρωθούν προβλέπεται να έχουν 

υπόστρωμα σκυροδέματος ως υπόβαση.

Ρείθρα από σκυρόδεμα.

Κατά μήκος και των δύο πλευρών των οδοστρωμάτων προβλέπεται η κατασκευή ρείθρων 

από σκυρόδεμα.

Κράσπεδα από σκυρόδεμα.

Τα κράπεδα που διαμορφώνονται κατά μήκος ασφαλτοστρωμένων επιφανειών θα 

κατασκευαστούν από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος.
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2.1.6 Μεταλλουργικά

Συντήρηση και επανατοποθέτηση χυτοσιδηρών σχαρών.

Οι υφιστάμενες χυτοσιδηρές σχάρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω του ειδικού 

σχήματος ή της χρονολόγησής τους θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν.

Χυτοσιδηρές σχάρες προστασίας των ριζών των δέντρων.

Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών χυτοσιδήρων σχαρών που θα καλύπτει το χώμα περί 

τη ρίζα των δέντρων και θα αποκαθιστά τη συνέχεια του δαπέδου του πεζοδρομίου.

2.1.7 Επιστρώσεις, επενδύσεις 

Επιφάνεια από επεξεργασμένο σκυρόδεμα.

Ο άξονας κίνησης πεζών προς την προτεινόμενη κρήνη αλλά και η επιφάνεια στάθμευσης 

οχημάτων προτείνεται να επιστρωθούν με επεξεργασμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα θα 

περιέχει τοπικά αδρανή και χρωστικές ώστε να μοιάζει σε απόχρωση με τα φυσικά υλικά 

των υπόλοιπων πλακοστρώσεων. Η τελική αναλογία θα αποφασιστεί από την επίβλεψη 

μετά από δοκιμές.

Επίστρωση με ασφαλτοτάπητα.

Η επιφάνεια κίνησης οχημάτων όπως προκύπτει από την προτεινόμενη χάραξη θα 

επικαλυφθεί με ασφαλτοτάπητα.

Επίστρωση με λίθινες πλάκες.
Προτείνεται η επικάλυψη των επιφανειών κίνησης πεζών με πλάκες τοπικής προέλευσης 

με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Επίστρωση με βοτσαλωτό.
Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων προτείνεται να εμπλουτιστούν με περιοχές από 

βοτσαλωτό. Συνολικά το βοτσαλωτό θα καλύπτει το 20% της επιφάνειας της 

πλακόστρωσης. Θα χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό βότσαλα τοπικής προέλευσης με 

συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια των βοτσάλων. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του 

συνδετικού κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο των βότσαλων.

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι.
Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων επί των πεζοδρομίων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση 

οχημάτων επί των πεζοδρομίων. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι ολόσωμες λαξευτές 

κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια.
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2.1.8 Δίκτυα, υποδομές

Έλεγχος δικτύων υποδομών.

Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη.

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων.
Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

Φωτισμός.

Προβλέπεται ο φωτισμός της πλατείας Οικονομίδη με φωτιστικούς στύλους όπως 

περιγράφονται στα σχέδια.

2.1.9 Φυτεύσεις 

Φύτευση δέντρων.

Προτείνεται η φύτευση δέντρων σε θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια της μελέτης. Η 

επιλογή του είδους των δένδρων θα γίνει με σύμφωνη γνώμη γεωπόνου.

2.2 Διαμορφώσεις νέας Κρήνης

2.2.1 Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών.

Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου.

2.2.2 Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη θεμελίωση της κρήνης.

Στη θέση που θα κατασκευαστεί η κρήνη θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 60 εκ. επιπλέον της 

γενικής εκσκαφής που προβλέπεται για την κατασκευή των δαπεδοστρώσεων της 

πλατείας Οικονομίδη.
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2.2.3 Ικριώματα - αντιστηρίξεις 

Τοποθέτηση ικριωμάτων.
Ικριώματα θα εγκατασταθούν σε όλο το μήκος του αναπτύγματος της προτεινόμενης 

κρήνης. Τα ικριώματα θα κατασκευαστούν από σωληνωτά πλαίσια με πλήρη εφαρμογή 

των κανονισμών ασφαλείας και των οδηγιών της επίβλεψης. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη 

για διαμόρφωση ασφαλών επιφανειών εργασίας με εξασφαλισμένες στηρίξεις, συνεχή 

κιγκλιδώματα, όρθια μαδέρια στα άκρα των δαπέδων, επένδυση με λινάτσες των 

ελεύθερων όψεων και αποφυγή χασμάτων μεταξύ των στοιχείων επικάλυψης. 

Προβλέπεται επίσης να διαθέτουν σταθερές σκάλες επικοινωνίας των επιπέδων.

2.2.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Διαμορφώσεις από σκυρόδεμα.
Για τις διαμορφώσεις της προτεινόμενης κρήνης θα κατασκευαστεί ενιαία υποδομή από 

σκυρόδεμα που θα περιλαμβάνει τη δεξαμενή που θα δέχεται το νερό και τοιχείο πάνω 

στο οποίο θα γίνει επένδυση μαρμάρου και θα τοποθετηθούν οι κρουνοί και ένα γλυπτό.

2.2.5 Μεταλλουργικά

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η δεξαμενή που θα δέχεται το νερό της κρήνης και των πιδάκων θα καλύπτεται στη 

στάθμη του δαπέδου από ανοξείδωτη σχάρα σε όλη την επιφάνειά της.

2.2.6 Επιστρώσεις, επενδύσεις 

Επένδυση κρήνης με μάρμαρο.

Το τοιχείο από σκυρόδεμα που διαμορφώνει την κρήνη θα επενδυθεί με λαξευτούς 

μαρμάρινους δόμους πάχους 10 εκ. Με αντίστοιχα τεμάχια θα κατασκευαστούν και οι δύο 

πάγκοι που είναι τοποθετημένοι στον άξονα της κρήνης. Η εργασία περιλαμβάνει και τη 

διαμόρφωση όλων των ειδικών τεμαχίων όπως βάσεις, διακοσμητική στέψη και κρουνοί 

όλα από λαξευτό μάρμαρο. Προβλέπεται επίσης, η τοποθέτηση γλυπτού στο πάνω μέρος 

της κρήνης.

2.2.7 Δίκτυα, υποδομές

Προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού συστήματος αυτόματης λειτουργίας και φωτισμού του 

συντριβανιού με όλες τις απαραίτητες υποδομές ελέγχου και συντήρησης.
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2.3 Παρατηρήσεις

Εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και όσα περιλαμβάνονται στα σχέδια και 

λοιπά τεύχη της μελέτης, εξυπακούεται ότι, θα ισχύουν πέρα και άσχετα από την αναφορά 

της ή την υπόμνησή τους σε επιμέρους σημεία, οι κανόνες της επιστήμης και της καλής 

και έντεχνης εκτέλεσης, και ότι ο ανάδοχος κατασκευαστής οφείλει για κάθε αμφισβήτησή 

του σχετικά με τη μελέτη να απευθύνεται στην επίβλεψη του έργου.

Για τα μη συμβατικού τύπου υλικά που προβλέπουν ειδικό σχεδιασμό και που θα κρίνει η 

επίβλεψη, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, να προσκομίζει δείγματα και προδιαγραφές 

πριν την εκτέλεση ή εφαρμογή τους.

Εξυπακούεται ότι ο μελετητής-επιβλέπων, μπορεί να επιφέρει στη μελέτη 

μικροτροποποιήσεις μορφολογικού περιεχομένου ή αλλαγής υλικών αντίστοιχων με τα 

προδιαγεγραμμένα.

Τα κατασκευαστικά σχέδια που θα παραχθούν μετά την φάση των αποξηλώσεων των 

επιχρισμάτων θα πρέπει να προσκομισθούν από τους μελετητές πριν την εκτέλεση 

οποιοσδήποτε εργασίας και να ελέγχονται επί τόπου, κυρίως ως προς τις αναγραφόμενες 

διαστάσεις.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

(I
Ο μηχανικός
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