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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 2015ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

112468/22-5-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΔ9Ι7ΛΚ-Β0Μ). 

Η «Νέα πλατεία αποθήκευσης και ωρίμανσης σωρών compost» είναι μια υπαίθρια έκταση 4.582,11 τ.μ 

(4.773,65 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης της τάφρου) που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποθήκευσης και 

εναπόθεσης σωρών του παραγόμενου compost. Χωροθετείται σε θέση εντός της έκτασης του Ε.Μ.Α.Κ. 

(Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης) η οποία είχε προβλεφθεί στην οικοδομική 

άδεια Ο.Α. 850/2004 ως χώρος μελλοντικών εγκαταστάσεων. Περιμετρικά της πλατείας και στις πλευρές 

στις οποίες δεν φράσσεται από το νότιο κτίριο της κομποστοποίησης, θα κατασκευαστεί τάφρος ομβρίων 

από ελαφριά οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού πλάτους 75 εκ. και μεταβαλλόμενου ύψους. Η τάφρος 

αυτή θα είναι ανοικτού τύπου και σε όλο το μήκος της θα τοποθετηθεί χυτοσίδηρη σχάρα υδροσυλλογής 

πλάτους 40εκ και κατηγορίας D400 η οποία απάγει τα όμβρια μέσω δύο νέων επισκέψιμων φρεατίων και 

δύο νέων κλειστών κυκλικών αγωγών από σωλήνες PVC στο υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα. 

Πιο αναλυτικά η πλατεία σχεδιάστηκε ως μια πλάκα επί εδάφους πάχους 20 εκ. με πάχυνση στα άκρα. 

Στην ελεύθερη επιφάνειά της θα γίνει βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου με αντοχή σε χημικές 

προσβολές ενώ θα εδράζεται σε συμπυκνωμένη σκάφη 98% κατά proctor (μέγιστο πάχος υπόβασης 20 

εκ.). Η πλάκα επί εδάφους θα δέχεται εκτός από τα μόνιμα φορτία του compost και τα φορτία από τα 

διακινούμενα φορτηγά, του φορτωτή και του αναστροφέα σειραδίων. Λόγω της εκτεταμένης επιφάνειας 

της πλατείας και των διαρκών μετατοπίσεων του επιφανειακού φορτίου το δάπεδο σχεδιάστηκε ως μια 

εύκαμπτη κατασκευή ώστε να είναι σε θέση να ακολουθεί τις διακυμάνσεις των εσωτερικών τάσεων και 

καταπονήσεων. 

Με βάση τα ως άνω το δάπεδο κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/37 και λόγω της έκθεσής 

του σε χημικές ουσίες (στραγγίσματα compost) επιλέχτηκε ως κατηγορία έκθεσης η κατηγορία XA2 που 

αντιστοιχεί σε ένα μέτρια διαβρωτικό χημικό περιβάλλον. Για τον έλεγχο των ρηγματώσεων και την 

αποφυγή διείσδυσης στραγγισμάτων - νερού εντός της πλάκας οπλίζεται ελαφριά με πλέγμα Τ131 πάνω 

κάτω. Για να λειτουργήσει ως εύκαμπτος φορέας η πλάκα είναι διαχωρισμένη σε μεγάλο αριθμό μικρού 

μεγέθους πλακών με ενδιάμεσους αρμούς συστολής (αρμοί ελέγχου) χωρίς βλήτρα. Οι αρμοί συστολής 

χωρίς βλήτρα στο εν λόγω έργο σχεδιάστηκαν σε κάνναβο των ~5 x 5 μ περίπου ώστε να μετριάσουν τις 

εφελκυστικές τάσεις στα τμήματα αυτά και να καταστεί εφικτή η ελεγχόμενη ανάπτυξη των ρηγματώσεων.  

Λόγω τις γεωμετρικής ανάπτυξης της πλατείας κρίθηκε αναγκαίο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της όπως 

αυτό φαίνεται στο στατικό σχέδιο της «Γενικής διάταξης της πλατείας και της περιμετρικής τάφρου» να 

κατασκευαστούν αρμοί συστολο-διαστολής. Οι αρμοί αυτοί απομονώνουν κινηματικά τα τμήματα αυτά 

της πλατείας ώστε να μη δημιουργηθούν αυξημένα αυτεντατικά μεγέθη λόγω των γενικευμένων δράσεων 

(φορτία ή κινήσεις) κατά τη φάση λειτουργίας του έργου και έχουν τη δυνατότητα παραλαβής σχετικών 

μετατοπίσεων και κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής διέγερσης. Στους αρμούς αυτούς ακολουθείται η 

μέθοδος της σύνδεσης των πλακών με κατάλληλου τύπου διατμητικούς συνδέσμους - βλήτρα 

συνεργασίας (dowels) με βάση την ίδια φιλοσοφία με την οποία κατασκευάζονται τα δάπεδα 

αεροδρομίων. 

Στα σημεία διακοπής της σκυροδέτησης τοποθετούνται οι αρμοί εργασίας-κατασκευής οι οποίοι είτε 

μετριάζουν, είτε παραλαμβάνουν πλήρως τα αναμενόμενα αυτεντατικά μεγέθη στο φέροντα οργανισμό 

λόγω δράσεων στη φάση κατασκευής από συστολές ξήρανσης εξαιτίας του μεγάλου μήκους της 

σκυροδέτησης ή λόγω της επαφής του παλαιότερου σκληρυμένου με το νωπό σκυρόδεμα. Οι αρμοί 

εργασίας-κατασκευής εμπεριέχουν επίσης βλήτρα συνεργασίας (dowels). Τα βλήτρα (dowels) που 

χρησιμοποιούνται στους αρμούς συστολο-διαστολής και στους αρμούς κατασκευής είναι διατομής 2 εκ, 

έχουν μήκος 40 εκ και τοποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ τους ανά 30 εκ.  

Όλοι οι αρμοί σφραγίζονται ανεξαρτήτως του είδους τους. Πριν από τη σφράγιση τους καθαρίζονται 

επιμελώς. Λόγω της βαριάς κυκλοφορίας όπου αναμένεται να εκτεθεί η επιφάνεια της πλατείας το υλικό 

σφράγισης των αρμών θα πρέπει να είναι από ρητίνες δύο συστατικών. Τα εν λόγω υλικά έχουν το προσόν 

ότι μπορούν να συντηρηθούν και να ανακτήσουν τις ιδιότητες τους ανεξάρτητα από τις συνθήκες που 

επικρατούν στο έργο. Η άνω στάθμη του υλικού σφράγισης βρίσκεται 5 χιλ. χαμηλότερα από τη γραμμή 

κύλισης. Οι αρμοί συστολο-διαστολής και κατασκευής εμπεριέχουν επιπλέον ειδικό συμπιέσιμο κορδόνι 
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πολυαιθυλενίου PE του οποίου η διάμετρος είναι κατά 1-2 χιλ. μεγαλύτερη από το πλάτος του αρμού 

ώστε αυτό να σφηνώσει στην τελική του θέση (βλ. στατικό σχέδιο των «Κατασκευαστικών λεπτομερειών 

δαπέδου - οπλισμού»). Στο πυθμένα των αρμών συστολο-διαστολής τοποθετείται υλικό πλήρωσης τύπου 

flexcell. Όλα τα υλικά των αρμών θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε χημικές προσβολές και την υπεριώδη 

ακτινοβολία. Θα πρέπει επίσης να είναι συμβατά μεταξύ τους και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

καταλληλότητας. Η καταλληλότητα τους ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 14188-3. Τέλος πριν την 

έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην αναθέτουσα αρχή - επιβλέπουσα 

υπηρεσία όλα τα υλικά σφράγισης των αρμών. 

Η απορροή των oμβρίων - στραγγισμάτων επιτυγχάνεται με κατάλληλες διαμορφωμένες κλίσεις της 

πλατείας οδηγώντας τα όμβρια στην περιμετρική τάφρο. Στη συνέχεια με διαμορφωμένες κλίσεις της 

τάφρου τα όμβρια κατευθύνονται προς τα δύο νέα φρεάτια εξωτερικών διαστάσεων 1,50 × 1,50 μ. και 

μέσω των κλειστών κυκλικών αγωγών από σωλήνες PVC διατομής Ø400 στο υφιστάμενο αποχετευτικό 

δίκτυο. Το εξωτερικό χείλος της περιβάλλουσας τάφρου θα εφάπτεται στην υφιστάμενη οδοποιία. Για να 

αποφευχθεί ο τραυματισμός της οδού και οι περαιτέρω αποκαταστάσεις του οδοστρώματος θα γίνει 

ασφαλτοκοπή ακριβώς στην καμπύλη της τάφρου. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 562.940,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), ενώ το έργο θα 

εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι(6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Χανιά, Ιούλιος 2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

  

 

Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 124/3-8-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003596771) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) 
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