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Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο χώρος της κεντρικής πλατείας του Καμαρίου, συνολικής εκτάσεως 5.807,82 τ.μ., βρίσκεται
έναντι της εκκλησίας Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι και αναπτύσσεται σε στάθμη
3,00μ υψηλότερα από την διερχόμενη επαρχιακή οδό. Επί της πλατείας σήμερα υπάρχει το
Ηρώο

περιφραγμένο,

φυτεύσεις,

μερικά

παγκάκια

και

σε

τμήμα

του

οικοπέδου

αναπτύσσεται το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καμαρίου. Με σκοπό να καταστεί
πιο λειτουργική η πλατεία και να φιλοξενήσει δραστηριότητες που θα εξυπηρετήσουν τους
δημότες και την οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συντάχθηκε από τον Βασίλη
Χατζηπέτρο, αρχιτέκτονα μηχανικό η μελέτη ‘Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πλατείας Καμαρίου,
και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 92/2015 Άδεια Δόμησης.

Β. ΠΡΟΣΑΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στα πλαίσια της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Καμαρίου τα προτεινόμενα έργα είναι τα
ακόλουθα:
1. Υποβιβασμός του κύριου επιπέδου της πλατείας στην στάθμη της διερχόμενης
επαρχιακής οδού, ώστε η πλατεία να γίνεται άμεσα αντιληπτή και εύκολα
προσπελάσιμη
2. Διαμόρφωση

υπαίθριου

θεατρικού

χώρου

για

την

πραγματοποίηση

θεατρικών παραστάσεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων
3. Μεταφορά του Ηρώου στην νοτιοδυτική όψη της πλατείας και πλευρικά του
προς διαμόρφωση υπαίθριου θεατρικού χώρου
4. Ανέγερση ισόγειας αίθουσας ως χώρου πολλαπλών χρήσεων, επιφανείας
100,48 τ.μ. και ημιυπαιθρίων χώρων εμβαδού 14,40τ.μ.
5. Διαμορφώσεις

περιβάλλοντος

χώρου

με

εργασίες

δαπεδοστρώσεων,

κηποτεχνίας και ηλεκτροφωτισμού
6. Διαμόρφωση υπαίθριας σκακιέρας διαστάσεων (6,00x6,00)τ.μ.

Γ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Το κυρίως επίπεδο της πλατείας υποβιβάζεται ώστε η στάθμη της να είναι σε άμεση σχέση με
την στάθμη της διερχόμενης επαρχιακής οδού. Στη νότια όψη, σε τμήμα του οικοπέδου της
πλατείας αναπτύσσεται το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο του Καμαρίου για το οποίο
πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γειτνίαση της πλατείας με το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο
του Καμαρίου, κρίθηκε σκόπιμο να κατασκευαστεί υπαίθριος θεατρικός χώρος, ο οποίος
είναι δυνατόν να καλύψει πολλές σχολικές δραστηριότητες και βεβαίως πολιτιστικές
δραστηριότητες όπως θεατρικές παραστάσεις, συγκεντρώσεις-ομιλίες, υπαίθριες εκθέσεις
κ.λ.π.
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Ο υπαίθριος θεατρικός χώρος διαμορφώνεται με 4 χτιστές κερκίδες και υπαίθρια ελεύθερη
σκηνή σε κυκλικό σχήμα

σκηνή σε σχήμα κύκλου. Το ενιαίο δάπεδο από λειασμένο

σκυρόδεμα, διακόπτεται από φαρδείς αρμούς πλάτους 0,30μ. που καλύπτονται με
αρμολογημένη μαύρη και κόκκινη πέτρα. Στην βόρεια όψη της πλατείας και παράπλευρα
στην υφιστάμενη ράμπα, διαμορφώνεται σκάλα ανόδου προς την στάθμη +2,00μ., με
ενδιάμεσο μεγάλο πλατύσκαλο και οδηγείται ο επισκέπτης της πλατείας προς το άλσος Αγ.
Παγκρατίου. Στην αρχή της σκάλας διαμορφώνεται υπαίθρια σκακιέρα διαστάσεων
(6,00x6,00)τ.μ.
Στην ανατολική όψη της πλατείας διαμορφώνεται χτιστός καθιστικός πάγκος πλάτους
1,30μ. και μήκους περίπου 16μέτρων. Στο πέρας του πάγκου, τοποθετείται οθόνη αφής για
την ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοτών και των επισκεπτών αναφορικά με πολιτιστικές
δραστηριότητες και άλλα δρώμενα.
Το υφιστάμενο Ηρώο μεταφέρεται νοτιοδυτικά και ο ιδιαίτερος χώρος που δημιουργείται
περιμετρικά, διακοσμείται με βοτσαλωτό δάπεδο και αλιτάνα με φύτευση.
Στην νότια όψη της πλατείας κατασκευάζεται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ενιαίο
ισόγειο κτίσμα επιφανείας 100,48 τ.μ. και ημιυπαιθρίων χώρων εμβαδού 14,40τ.μ. στο οποίο
περιλαμβάνονται και χώροι υγιεινής. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος είναι από
ωπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και τριφτά επιχρίσματα, μονωτικά
υλικά, κουφώματα ξύλινα χρωματιστά και δάπεδα με πατητή τσιμεντοκονία σε αποχρώσεις.
Στον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας πραγματοποιείται η εγκατάσταση του φωτισμού και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την σχετική εγκεκριμένη μελέτη καθώς και
οι εργασίες διαμόρφωσης των δαπέδων σύμφωνα με την συνημμένη κάτοψη.
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