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1.Εισαγωγή.
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή στεγάστρων και
προστεγασμάτων περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της Αγίας Βαρβάρας, με
σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και λειτουργική υποστήριξη των
καταστημάτων που την περιβάλλουν.
Περιγράφει, επεξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής
μελέτης. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και η μορφολογία των
παρεμβάσεων, το είδος των προβλεπομένων κατασκευών και το είδος των
χρησιμοποιηθησομένων υλικών.
Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια αποτελούν το σύνολο των
παρεμβάσεων και των ειδικών απαιτήσεων.
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2. Ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων.

Εικόνα 1. Άποψη της πλατείας Αγίας Ελεούσης (Πηγή διαδίκτιο)

Η πόλη της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί μια ολοκληρωμένη χωρική ενότητα
με σχετική λειτουργική αυτοτέλεια που ταυτόχρονα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό
την ενότητα φυσιογνωμίας, κοινωνικής σύνθεσης και ιστορικότητας.
Η πρόταση αυτή της παρέμβασης για την αναβάθμιση και τη λειτουργική
υποστήριξη των καταστημάτων, βασίζεται στην αναγνωρισμένη αναγκαιότητα
ανασυγκρότησης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης και την
ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου κέντρου πόλης που να
καλύπτει τις ανάγκες αναψυχής καθώς και των κοινωνικών και εμπορικών
λειτουργιών της πόλης.
Η πρόταση βασίζεται στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης για τη δημιουργία
μιας συνεκτικής και πολυλειτουργικής πόλης με σχετική αυτάρκεια σε
κοινωνικές και εμπορικές υπηρεσίες, αναψυχή και ψυχαγωγία.
Η συνειδητοποίηση της αξίας του τοπικού απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις
αναβάθμισης και ανάπλασης που θα δίνουν προσωπικότητα στο χώρο και θα
αποσκοπούν συγχρόνως στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την
οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την ανάδειξη του χαρακτήρα
και της ταυτότητας της περιοχής μελέτης.
Η επέκταση του μετρό με τη δημιουργία σταθμού στην πλατεία Αγίας
Ελεούσης, ενισχύει και βελτιώνει την κινητικότητα και μετακίνηση των
πολιτών. Αυτή η νέα δυναμική εφόσον η τοπική αναβάθμιση βελτιώνει τις
συνθήκες αναψυχής και εμπορίου θα δημιουργήσει κινητικότητα προς το
Δήμο Αγίας Βαρβάρας και θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη μετακίνησης του
πληθυσμού, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε δημόσια
αγαθά και υπηρεσίες και θα προωθεί τους στόχους της οικονομικής
κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην αντίθετη περίπτωση θα
ενισχύσει τη μετακίνηση των πολιτών προς άλλα κέντρα πόλεων, που
διευκολύνουν τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις.
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Για την Αγία Βαρβάρα, η χωρική ζώνη γύρω από την κεντρική πλατεία
αποτελεί κέντρο εξυπηρέτησης για τους κατοίκους. Η αναβάθμιση και η
ανάπλαση αυτής της ζώνης με κύρια αναφορά τον πεζόδρομο της Αγίας
Ελεούσης και η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, θα βελτιώσει σημαντικά την
συνεκτικότητα της πόλης, θα αποτελέσει κέντρο εξυπηρετήσεων για τους
κατοίκους και θα δημιουργεί ενδογενή δυναμική με τοπική-χωρική
αναπτυξιακή οργάνωση και στόχο να αποτελέσει Κέντρο Αυξημένης
Τοπικής Εμβέλειας που θα αναβαθμίζει και θα βελτιώνει την κίνηση και την
πρόσβαση των πολιτών και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται αφορά την κατασκευή
στεγάστρων και προστεγασμάτων που θα εξυπηρετούν τη λειτουργία των
καταστημάτων και εντάσσονται στην επιλογή της αισθητκής και
κοινωνικοοικονομικής αναβάθμισης της πλατείας.

3. Οι σχεδιαστικές αρχές της γενικής διάταξης.
Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο «συμμετοχικού σχεδιασμού»,
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα από την επιτόπια έρευνα στην πλατεία
και ύστερα από συζητήσεις με τον τοπικό πληθυσμό και τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων επιλέγουμε μια αντιμετώπιση του θέματος που προτείνει ήπιες
κατασκευές κοντά στη φυσιολογία των κατοίκων, ώστε να δημιουργεί ένα
φιλικό ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον χωρίς εξάρσεις και υπερβολές.
Κυρίαρχη συνθετική κατεύθυνση και αρχή, είναι η αρμονική χωροθέτηση
των στεγάστρων, η διασφάλιση του ενιαίου συνθετκού χαρακτήρα και της
λειτουργικότητας του όλου συγκροτήματος, που επιτρέπουν ταυτόχρονα και
διασφαλίζουν την οργάνωση του χώρου σε επιμέρους υποενότητες.
Η διασφάλιση του ενιαίου συνθετικού χαρακτήρα προϋποθέτει μια νέα
συνθετική αντίληψη του σχεδιασμού στην ανάπτυξη των χώρων, κλειστών και
ανοικτών, ώστε να διασφαλίζονται οι λειτουργικές και μορφολογικές
απαιτήσεις και επιδιώξεις.
Η διάταξη των χώρων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αυτονομία χώρων και κινήσεων, για κάθε ομάδα χρηστών.
Οι βασικές επιλογές σχεδιασμού έγιναν με βάση τα χαρακτηριστικά της
πλατείας, τις υφιστάμενες ανάγκες των καταστημάτων στα μορφολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα έγινε με γνώμονα
την λειτουργικότητα του χώρου και την κάλυψη των μέσο-μακροπρόθεσμων
αναγκών του Δήμου. Η αρχιτεκτονική σύνθεση είχε σαν στόχο την δημιουργία
ενός συνόλου μορφολογικά ενιαίου με αισθητικές ιδιαιτερότητες και
χαρακτηριστικά χωροδικτυώματος.
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4.Τεχνική περιγραφή των κατασκευών.
Αντλώντας από το Ν.4067/2012 αναφορικά με τις κατασκευές που
προτείνονται, ως «προστέγασμα» ορίζεται το μη προσβάσιμο σταθερό ή
κινητό στοιχείο σε συνέχεια των όψεων του κτιρίου και πέρα από την
επιφάνεια τους, ενώ ως «στέγαστρο» η μη προσβάσιμη σταθερή κατασκευή,
σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων, που κατασκευάζεται με συμπαγή
σταθερά ή κινητά στοιχεία στην οροφή του, αποκλειόμενων οποιωνδήποτε
άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης. Ως εκ τούτου, οι κατασκευές που
αναπτύσσονται, κατηγοριοποιούνται αφενός στα στέγαστρα κατά μήκος του
πεζόδρομου Αγίας Ελεούσης που είναι αυτοφερόμενα και αφετέτου στα
προστεγάσματα κατά μήκος των καταστημάτων εστίασης, στηριζόμενα στις
όψεις αυτών. Μορφολογικά και λειτουργικά, βρίσκονται σε μια διαλεκτική
σχέση μεταξύ τους (βλ. Εικόνα 2,3). Από τη μία ο πτυχωτός φορέας κατά
μήκος, με αυξομειούμενο πλάτος προσδίδει την έννοια της κίνησης στο χώρο,
από την άλλη οι μονάδες, που συνδυαζόμενες μεταξύ τους, δημιουργούν μια
ενιαία πτύχωση αντίστοιχη των προηγούμενων μοντέλων. Η επιλογή των
«μονάδων» στηρίζεται στις λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του εκάστοτε
καταστήματος - καταστηματάρχη, ακολουθώντας ωστόσο το προτεινόμενο
γενικό κατασκευαστικό πρότυπο. Με την εναλλαγή των ιδιοκτησιών,τα
προστεγάσματα διακόπτονται και ταυτόχρονα συνεχίζονται στην επόμενη
ιδιοκτησία εξασφαλίζοντας την αισθητική συνέχεια που προτάσσει η μελέτη
(βλ. Εικόνα 4).
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να υπερτονιστεί, είναι η
ελαστικότητα των μεγεθών της κατασκευής συνολικά, τόσο κατά μήκος όσο
και κατά πλάτος - βάθος. Η δυνατότητα αυτή της προσαρμογής απαιτείται
λόγω του διαφορετικού μήκους των όψεων των καταστημάτων και της σχέσης
της εκάστοτε ιδιοκτησίας με την πρασιά. Ωστόσο η απόσταση μεταξύ των
στεγάστρων και προστεγασμάτων απαιτείται να είναι σταθερή και
συγκεκριμένα στα 3.20μ. προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη κίνηση των
πυροσβεστικών οχημάτων, της τροφοδοσίας και της καθαριότητας. Η
«συνύπαρξη» αυτή εκατέρωθεν του πεζόδρομου, παράγει αρμονία και
κινητικότητα στο χώρο, προσδίδοντας ομοιόμορφο αισθητικό και λειτουργικό
χαρακτήρα στα καταστήματα, τη διαδρομή και την πλατεία εν γένει. Παράγεται
ως εκ τούτου συνολικά, μια ενιαία κατασκευή «τοπόσημο» για την πλατεία,
επαναπροσδιορίζοντας εκ’ νέου το χαρακτήρα της εστίασης.
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Εικόνα 3. και Εικόνα 4. Γενική άποψη των κατασκευών.
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Εικόνα 4. Τα προστεγάσματα «μονάδες» στις όψεις καταστημάτων

Τα υλικά που προτείνονται για την κατασκευή, είναι τέτοια ώστε να
συνάδουν με τα ήδη υφιστάμενα στο χώρο της πλατείας. Οι μεταλλικοί φορείς,
οι επικαλύψεις από πολυκαρβονικά υλικά με θερμομονωτικές ικανότητες, την
καθιστούν κατάλληλη τόσο κατά τους θερινούς όσο και τους χειμερινούς
μήνες. Για τη δεύτερη περίπτωση μάλιστα, προτείνεται επιπλέον ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση πλαϊνών πετασμάτων, διαμορφωμένα από
μέταλλο, γυαλί και ενίοτε ξύλο (περσίδες) για προστασία από τις καιρικές
συνθήκες. Στα πετάσματα υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης πάγκων και
καθισμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε καταστήματος. Θα
στηρίζονται στο έδαφος και μεταξύ των μεταλλικών υποστυλωμάτων του
μεταλλκού φορέα του στεγάστρου.

Εικόνα 5. , Εικόνα 6. Λεπτομέρειες από τα πλαϊνά πετάσματα – ανεμοφράχτες.

Για την ομαλή τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και την εξομοίωση της
έντονης υψομετρικής διαφοράς που παρατηρείται στο σημείο παρέμβασης
κατά μήκος του πεζόδρομου της Αγίας Ελεούσης για καθένα από τα
καταστήματα προτείνεται επιπλέον η διαμόρφωση ξύλινου δαπέδου (βάθρο
deck) που ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την προστασία από την απορροή των
όμβριων υδάτων κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Εικόνα 7. Οι μονάδες σε ενιαία όψη

Εικόνα 8. Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Εικόνα 9. Άποψη στεγάστρων

Εικόνα 10. Η «διαλεκτική σχέση»
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Εικόνα 11. , Εικόνα 12. ‘Οψεις των στεγάστρων
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5. Κατασκευαστικές προδιαγραφές.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τα κατασκευαστικά στοιχεία που
χρησιμοποούνται (διατομές, συνδέσεις, επικαλύψεις, στηρίξεις, χρώματα).


Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από μεταλλικές κοίλες
τετραγωνικές διατομές διαστάσεων 12 x 12 εκ. Τα ύψη τους είναι
αυξομειούμενα και προσαρμοζόμενα στην κλίση του εδάφους με το
ελάχιστο ύψος του κάθε συγκροτήματος να ανέρχεται στα 2.40μ. (βλ.
Εικόνα 13.). Θεμελιώνονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, η
οποία φέρει τέσσερα αγκύρια για την έδραση του υποστυλώματος. (βλ
Εικόνα 14.).

Εικόνα 13.

Εικόνα 14.



Οι οριζόντιες δοκοί, κατασκευάζονται από μεταλλικές
ορθογωνικές διατομές διαστάσεων 10 x 12 εκ. (βλ.εικόνα 14.)



Τα στέγαστρα και τα προστεγάσματα, για την ολοκλήρωση της
μορφολογίας τους και για να αποκτήσουν το χαρακτήρα του
χωροδικτυώματος φέρουν αντίστοιχες αντιρρήδες κυκλικής διατομής
διαμέτρου 5 εκ. Που τοποθετούνται με κλίσεις που φαίνονται στη
μελέτη (βλ. Εικόνα 15.)

κοίλες

Εικόνα 15
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Για την επικάλυψη προτείνεται η τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού
χρώματος καφέ σκούρο. Όμως στην κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας σε
συνεργασία με τα καταστήματα είναι δυνατή η αλλαγή των
πολυκαρβονικών με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ οροφής
χρώματος καφέ. Όταν από τις επικαλύψεις δημιουργούνται εσωτερικές
κλίσεις, επί των υποστυλωμάτων τοποθετείται υδρορροή για την
απορροή των ομβρίων υδάτων (βλ. Εικόνα 14. )



Για τη διαμόρφωση των βάθρων στο έδαφος προτείνεται η χρήση
συνθετικού Deck WPC χρώματος σκούρο καφέ, ανθεκτικό στις καιρικές
συνθήκες και την απορροή όμβριων υδάτων.



Οι ανεμοφράκτες που τοποθετούνται κατά τους χειμερινούς μήνες
πρόκειται για πανέλα από συνδυασμό μετάλλου, γυαλιού και ξύλουπερσίδας.Το μέγιστο ύψος τους είναι 1.80μ. Εδράζονται στα deck και
τατόχρονα συνδέονται και υποστηρίζονται από τα υποστυλώματα των
στεγάστρων (βλ εικόνα 12 ).

Οι παραπάνω προδιαγραφές των στεγάστρων και προστεγασμάτων
διαμορφώνουν ένα ενιαίο και αρμονικό συγκρότημα. Ταυτόχρονα όμως
πρέπει να προσαρμόζονται στις όψεις των καταστημάτων και αυτό
απαιτεί η εφαρμογή του μοντέλου, να γίνεται με την υποστήριξη της
Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους κατασκευαστές των
ιδιοκτητών.

Επισυνάπτονται σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες
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