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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,                ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΑΦΙΔΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 86.241,69€ (συμπερ.                   

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                     Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ. – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η κεντρική πλατεία Αφιδνών αποτελεί το κοινωνικό κέντρο του οικισμού. Σε αυτή είναι 

συγκεντρωμένες οι περισσότερες χρήσεις εστίασης και αναψυχής της Δημοτικής αυτής 

Ενότητας, καθώς  σε αυτή βρίσκεται και η εκκλησία του οικισμού.  

 

Οι δρόμοι που συμβάλουν στην πλατεία έχουν μεγάλη κατά μήκος κλίση, είναι όλοι 

διπλής κυκλοφορίας και έχουν πλάτη που κυμαίνονται από 4,5 έως 5,0 μέτρα. Από τους 

δρόμους που συμβάλλουν στην πλατεία τη μεγαλύτερη κυκλοφορία έχει η οδός Αγίας 

Τριάδας. Από την οδό αυτή διέρχονται επιβατικά οχήματα καθώς και ελαφρά φορτηγά. 

Πριν μελετηθεί η κυκλοφοριακή διαμόρφωση της πλατείας, ερευνήθηκε η δυνατότητα 

εκτροπής της διερχόμενης κυκλοφορίας μέσω άλλων οδών και η μονοδρόμηση των 

δρόμων που οδηγούν σε αυτή, ώστε από την πλατεία να διέρχονται μόνο τα οχήματα με 

προορισμό – προέλευση τον οικισμό.  

 

Παραπλεύρως της πλατείας βρίσκεται μια κρήνη. Επιθυμία του Δήμου είναι η διατήρηση 

της κρήνης και η δημιουργία ενός χώρου που θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση 

της περιοχής. Έμπροσθεν της κρήνης υπάρχει αδιαμόρφωτος χώρος ο οποίος σήμερα 

χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Τα κινούμενα οχήματα ελίσσονται μεταξύ των 

σταθμευμένων οχημάτων και των καθισμάτων των εστιατορίων, δημιουργώντας μία 

χαοτική και επικίνδυνη κατάσταση. 

 

Μετά τη διαμόρφωση και την κατασκευή της πλατείας, η στάθμευση των οχημάτων θα 

μεταφερθεί σε δημοτικό χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τον λόγο αυτό. Επιπλέον θα 

ακολουθήσει κυκλοφοριακή μελέτη με σκοπό την μονοδρόμηση των δρόμων για την 

αποφόρτιση του χώρου. 

 

Β. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

 

Β.1. Γενικά- Περιγραφή 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση έχει τους εξής άξονες προτεραιότητας: 

 Την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας. 
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 Την οργάνωση της κυκλοφορίας. 

 Την διευκόλυνση των υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής ώστε να παραμείνει η 

πλατεία το κοινωνικό κέντρο του οικισμού. 

Ο σχεδιασμός της πλατείας έγινε ακολουθώντας την κατανομή των υφιστάμενων 

κτισμάτων και βασίστηκε σε κυκλική πορεία εξωτερικής ακτίνας 9,00 έως 10,00 μέτρων, 

έτσι ώστε τα γεωμετρικά στοιχεία των λωρίδων κυκλοφορίας και οι ακτίνες στροφής να 

εξασφαλίζουν την κίνηση επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών.  Κεντρικό 

στοιχείο στην πλατεία αποτελεί επίσης η δημιουργία κυκλικού χαμηλού στηθαίου με 

επένδυση πέτρας ύψους 70εκ.,  το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος φύτευσης δέντρου 

(π.χ. πλάτανου).  

 

Γ.ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

-Δάπεδα 

Στην επιφάνεια που καταλαμβάνει η πλατεία κατασκευάζεται δάπεδο από 

τσιμεντοκονίαμα με ανάγλυφη επιφάνεια (βούρτσα) σταμπωτού σκυροδέματος,σε δύο 

χρωματισμούς (μπεζ και γκρί σκούρο), σύμφωνα με το σχέδιο. Το μπεζ χρώμα   

επιλέχθηκε καθώς προσομοιάζει στην πέτρινη επένδυση της εκκλησίας ενώ το γκρι 

χρώμα προσομοιάζει στην απόχρωση των δρόμων. Το πάχος του σταμπωτού είναι 

15,00εκ. και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02:2009. Το 

σταμπωτό δάπεδο έχει πάχος 15 εκ. και οπλίζεται με πλέγμα. Εδράζεται σε υπόστρωμα 

από σκυρόδεμα επίσης οπλισμένο. Για την εξομάλυνση της επιφάνειας, πάνω από την 

στάθμη του χωματουργικού, ώστε να δημιουργηθούν οι επιθυμητές κλίσεις και στάθμες, 

χρησιμοποιείται θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο150.  

Περιμετρικά των ορίων της πλατείας χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα κράσπεδα 

από σκυρόδεμα ύψους 15,00 εκ. τα οποία την οριοθετούν. 

Μεταξύ των τσιμεντοκονιαμάτων  (δαπέδων) προβλέπεται αρμός πλάτους 10,00 εκ ο 

οποίος επενδύεται με κυβόλιθους.  

 

- Φωτισμός                       

Ο φωτισμός αφορά φωτιστικούς στύλους (ύψους περίπου 2,50 έως 3,00μέτρων), οι 

θέσεις των οποίων αποτυπώνονται στα σχέδια της υπηρεσίας. Τα φωτιστικά σώματα 

που θα χρησιμοποιηθούν θα τύχουν της έγκρισης του Δήμου. Στην μελέτη υπάρχουν 

ενδεικτικοί τύπο φωτιστικών σωμάτων. 

 

Για την εκτέλεση του έργου εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ( ΕΤΕΠ ). Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16. 

 

Η δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 69.549,75€, πλέον 16.691,94€ για 

Φ.Π.Α. 24%) ήτοι συνολικής δαπάνης 86.241,69€ συμπερ. ΦΠΑ 24% και έχει προβλεφθεί 

στον Κ.Α. 30.7322.0048 του Δήμου Ωρωπού για το οικονομικό έτος 2017. 
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Το έργο θα εκτελεσθεί από εργολήπτη δημοσιών έργων κάτοχο Πτυχίου: 

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξης Α1 και άνω 

 Η/Μ Τάξης Α1 και άνω. 

  

 

       Οι συντάξαντες              Ωρωπός,…/…/2017 

                                                                                                        Θεωρήθηκε  

 

 

 

   Τσαγκαράκης Μιχαήλ                                                              Καρίνος Ζώης 

   Πολιτικός Μηχανικός                      Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

     Λάτσας Σταμάτης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 


