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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης του «Πολιτιστικού Πάρκου
Φουρφουρά», δασικής έκτασης που βρίσκεται ανάντη του οικισμού Φουρφουρά.
Υφιστάμενη κατάσταση
Η συγκεκριμένη έκταση έχει ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα για επίσκεψη και αναψυχή από τους
κατοίκους της περιοχής αλλά και τους τουρίστες που μπορεί να επισκέπτονται τον χώρο.
Ωστόσο, ο χώρος προς το παρόν οριοθετείται από πέτρινη περίφραξη ύψους 50 cm και έχει
ελεύθερες εισόδους με αποτέλεσμα να εισβάλλουν αιγοπρόβατα από γειτονικούς βοσκότοπους
προκαλώντας ζημιές.
Η περιοχή παρέμβασης έκτασης εμβαδού 25στρ περίπου ανήκει στον Δήμο Αμαρίου και συνορεύει:
Ανατολικά :με Δασικές εκτάσεις
Δυτικά : με γήπεδο ποδοσφαίρου
Νότια : με τον οικισμό Φουρφουρά,
Βόρεια : με δασικές και αγροτικές εκτάσεις
Η έκταση καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από δασική θαμνώδη βλάστηση και ειδικότερα
πουρνάρια (πρίνοι, Quercus coccifera).
Σκοπιμότητα μελέτης
Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την προστασία της υφιστάμενης βλάστησης και του χώρου αναψυχής
από την είσοδο στο χώρο αιγοπροβάτων, μέσω περίφραξης τελικού ύψους 2 μέτρων.
Προτεινόμενες εργασίες
Για την κατασκευή της περίφραξης προτείνονται οι εξής εργασίες:
 Τοποθέτηση 690 περίπου μέτρων πλέγματος περίφραξης γαλβανιζέ πονταριστού
πλαστικοποιημένου (πράσινου χρώματος), πάχους σύρματος 2,5 mm, οπής διαστάσεων
50*100 mm και ύψους 1,5 μέτρων επί πασσάλων περίφραξης γαλβανιζέ, Φ42, πάχους 1,5
mm ύψους (καθαρού) 1,5 μέτρων χρωματισμένων σε πράσινο χρώμα, στερεωμένων μέσω
διάνοιξης οπής επί της υφιστάμενης πέτρινης περίφραξης. Η στερέωση του πλέγματος επί
των πασσάλων θα επιτευχθεί με τρεις σειρές σύρμα γαλβανιζέ.
 Τοποθέτηση αγκαθωτού σύρματος άνωθεν του πλέγματος για μεγαλύτερη προστασία
 Στις 4 ελεύθερες εισόδους θα τοποθετηθούν πόρτες περίφραξης ύψους δύο μέτρων
ανοιγόμενες, δίφυλλες με σταθερό φύλλο. Θα είναι κατασκευασμένες από σωλήνα
γαλβανιζέ, Φ42, πάχους 1,5 mm χρωματισμένων σε πράσινο χρώμα και πλέγμα γαλβανιζέ
πονταριστό πλαστικοποιημένο (πράσινου χρώματος), πάχους σύρματος 2,5 mm, οπής
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διαστάσεων 50*100 mm. Περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και
λειτουργίας όπως μεντεσέδες, χερούλι, σύρτη για το σταθερό φύλλο κλπ. Οι πόρτες θα
στερεωθούν επί κολονών 0,30×0,30 κατασκευασμένων από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο μα
χάλυβα οπλισμού B500C επιχρισμένο με έγχρωμο επίχρισμα σε γήινους τόνους.
Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την κατασκευή
Δημοσίων έργων.
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
PERNIENTAKI
Ημερομηνία: 2018.06.15 14:20:40 EEST
Αιτία: ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Τόπος: ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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