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Εικ. Ο πρώτος τουριστικός χάρτης του Τωβίας Σώρρος για τα Μέθανα 

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 
& τοπικές οδοί 

Κυψέλη – Τοπική οδός 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αφορά εργασίες συντήρησης της πλατείας 

Αγίων Θεοδώρων και λιθοστρώσεις στους οικισμούς Αγίων Θεοδώρων και Κυψέλης 

Μεθάνων.  

 Η Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων αποτελείται από τους οικισμούς της 

Κυψέλης και των Αγίων Θεοδώρων.  

 Οι Άγιοι Θεόδωροι αποτελούν γραφικό χωριό βόρεια της Κυψέλης, όπου 

δεσπόζει το παλαιό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, η εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, το Σχολείο και οι ερειπωμένοι ανεμόμυλοι του χωριού. 

Ο οικισμός έχει γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος του οδικού άξονα που τον 

συνδέει με την γύρω περιοχή και η πλατεία βρίσκεται πάνω σ’ αυτόν τον άξονα. Είναι 

η μοναδική πλατεία στον οικισμό και ως εκ τούτου σημαντική για την τοπική δημόσια 

ζωή. Έχει όμως και υπερτοπική σημασία, καθώς εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι των 

Αγίων Θεοδώρων, βυζαντινό παρεκκλήσιο του 12ου αιώνα.   

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος των Αγίων Θεοδώρων Μεθάνων είναι ένας 

δραστήριος σύλλογος, που διοργανώνει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ όλη 

τη διάρκεια του χρόνου, τουρνουά αλλά και πανηγύρια με ιδιαίτερη σημασία αυτό 

του θερινού μήνα Αυγούστου, όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου από το χωριό 

αλλά και τις γύρω περιοχές.   

Η σημερινή κατάσταση της πλατείας δεν παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα, ωστόσο ο κοινόχρηστος αυτός χώρος φαίνεται παραμελημένος και 

χρήζει βελτίωσης καθώς δέχεται μεγάλο αριθμό κατοίκων αλλά και κατοίκων των 

γειτονικών χωριών, αποτελώντας το κοινωνικό κέντρο της περιοχής.  

 

 Η Κυψέλη, που παλιά ονομαζόταν Κοσώνα είναι ένα παραδοσιακό χωριό των 

Μεθάνων,  από τα πιο παλιά της Χερσονήσου, χτισμένο σε υψόμετρο 200 μέτρων. 

Από το χωριό ξεκινά ένα μονοπάτι που οδηγεί στο ύψωμα Ογά, (όπου υπάρχει 

μυκηναική Ακρόπολη), ανατολικά της Κυψέλης με πανέμορφη θέα προς τον Πόρο 

και το Πετροκάραβο και τους οικισμούς του Αγίου Γεωργίου και Αγίων Θεοδώρων. 
 

Οι περιοχές επέμβασης της παρούσας μελέτης είναι τέσσερις.  

1. Η πλατεία Αγίων Θεοδώρων, η οποία αποτελεί τον κύριο διαμορφωμένο 

κοινόχρηστο χώρο της περιοχής και συνορεύει με το γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης πλησίον  του Σχολείου.  
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2. Τρείς (3) Πεζόδρομοι, δύο (2) στους οικισμούς των Αγίων Θεοδώρων και έναν 

(1) στον οικισμό της Κυψέλης, εμβαδού 100 τ.μ., 147 τ.μ. και 95 τ.μ. αντίστοιχα. 

Η μελέτη αποσκοπεί στην άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των ζημιών που 

έχουν προκύψει στην πλατεία και στις τοπικές οδούς των δύο αυτών ορεινών χωριών 

από την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. 

Οι νέες διαμορφώσεις τόσο της πλατείας, όσο και των εν λόγω τοπικών οδών, 

καθίστανται απαραίτητες ώστε να ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων τόσο με τον 

κοινόχρηστο χώρο όσο και μεταξύ τους και κατ’ επέκταση να αναβαθμιστεί η 

ποιότητα ζωής τους. 

 

 

Εικ. 1 Υφιστάμενη Κατάσταση 1- Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                          Σελ4 

Εικ. 2 Υφιστάμενη Κατάσταση 2- Παλαιό Σχολείο- Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός, μπορεί να χαρακτηριστεί ήπιος χωρίς έντονες 

Εικ. 3 Υφιστάμενη Κατάσταση 3- Εκκλησία Αγίου Δημητρίου 
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επεμβάσεις και έχει σκοπό να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες των κατοίκων της  

περιοχής ως χώρος κοινωνικής επαφής και αναψυχής. 

 

 

Βασικές αρχές του σχεδιασμού για την πλατεία των Αγίων Θεοδώρων αποτέλεσαν:   

1. Η λειτουργική και οπτική σύνδεση της πλατείας με τον ιστό του χωριού και το 
γήπεδο καλαθοσφαίρισης του σχολείου 

2. Εύκολη πρόσβαση στο κοιμητήριο με την κατασκευή κιγκλιδωμάτων στην 
κλίμακα προς αυτό 

3. Η διατήρηση της υπάρχουσας βλάστησης και των δέντρων 

4. Η εύκολη προσπέλασή του από όλες τις ομάδες επισκεπτών (παιδιά, άτομα με 
ειδικές  ανάγκες, ηλικιωμένοι, κλπ) και κατασκευή νέου ελαστικοσυνθετικού 
δαπέδου στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης (με την υπόβασή του) που γειτνιάζει 
με την πλατεία 

5. Επιλογή ντόπιων υλικών (φυσικών και τεχνιτών) 

Εικόνα 4- Εκκλησάκι Αγίων Θεοδώρων 
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Εικόνα 5 Υφιστάμενο γήπεδο & καθιστικά 
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Εικόνα 7 Υφιστάμενος Περιμετρικός Δρόμος 2 

 
Εικόνα 6 Υφιστάμενος Περιμετρικός Δρόμος 1 
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Εικόνα 8 Υφιστάμενος Περιμετρικός Δρόμος 3 

 
Εικόνα 9 Υφιστάμενος Περιμετρικός Δρόμος 4 
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Εργασίες της παρούσας μελέτης 

 Αποκατάσταση σε τμήμα της κλίμακας από σκυρόδεμα προς το κοιμητήριο. 

 Καθαίρεση υφιστάμενου σκυροδέματος ανάμεσα στο γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης και την πλακοστρωμένη πλατεία. 

 Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα από το γήπεδο καλαθοσφαίρισης. 

 Αποξήλωση μέρους της υφιστάμενης λιθόστρωσης της πλατείας. 

 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, πάχους 12εκ, η οποία θα 

αποτελέσει βάση για τις λθοστρώσεις και θα φέρει ως οπλισµό πλέγµα 

Β500C. Κατά την διάστρωση θα ληφθεί µέριµνα για την µόρφωση αρµών 

συστολής-διαστολής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την διάστρωση ώστε 

να επιτευχθούν οι απαιτούµενες στάθµες, καθώς και για την προσαρµογή 

του αστικού εξοπλισµού. 

ς Περιμετρικός Δρόμος 5 

Εικόνα 10 Υφιστάμενος Περιμετρικός Δρόμος 5 
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 Λιθοστρώσεις σε τμήματα της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων αλλά και 

στους πεζόδρομους των οικισμών Αγίων Θεοδώρων και Κυψέλης με τοπικές 

πλάκες ακανόνιστες, ηφαιστιακές Μεθάνων.  

 Κατασκευή νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης με τις κατάλληλες υποβάσεις και 

τελική επίστρωση ελαστικού τάπητα δύο χρωμάτων. 

 Εγκατάσταση νέων μπασκετών. 

 Επισκευή υφιστάμενης περίφραξης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης 

 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στην κλίμακα προς το κοιμητήριο. 

 Κατασκευή μικρού τεχνικού – φρεατίου – με σχάρα απορροής ομβρίων σε δύο 

σημεία. 

 Καθαίρεση λίθινων καθιστικών περιμετρικά των 2 υφιστάμενων δέντρων και 

δημιουργία νέου, ενιαίου λίθινου καθιστικού με φύτευση. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση δύο νέων καθιστικών. 

 

Πιο συγκεκριμένα : 

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

Όσον αφορά τον χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, η παρούσα μελέτη 

εργασιών προβλέπει την κατασκευή ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης με : 

 Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και απομάκρυνση του σε 

κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.  

 Αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα από το γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης, συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και αποκομιδή με 

μηχανικά μέσα των προϊόντων καθαίρεσης. 

 Χάραξη επί του εδάφους του περιγράμματος του αθλητικού δαπέδου και 

εκσκαφή περιμετρικής τάφρου 0.20 m x 0.60 m.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση του ζεύγους μπασκετών. 

 Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά 

αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

Κατά την επίστρωση των στρώσεων οδοστρωσίας θα δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στη διαμόρφωση των κλίσεων απορροής ομβρίων 

 Κατασκευή ασφαλτικής επάλειψης (προεπάλειψης) με ασφαλτικό διάλυμα της 

Π.Τ.Π. Α201 τύπου ΜΕ-Ο 

 Επίστρωση τελικής στρώσης με ελαστικοσυνθετικού τάπητα δύο χρωμάτων 

και τοποθέτηση ζεύγους μπασκετών 

 επισκευή υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης  
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατασκευή του φρεατίου απορροής 

όμβριων, τη χάραξη των περιμετρικών ορίων του γηπέδου και των απαιτούμενων 

κλίσεων (0,3%). 
 

ΛΙΘΙΝΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

 

Όσον αφορά τον χώρο της πλατείας, η παρούσα μελέτη εργασιών προβλέπει 

την καθαίρεση των δύο (2) πέτρινων πεζουλιών που χρησιμοποιούνται και ως 

καθιστικά και βρίσκονται περιμετρικά στους δύο (2) ευκαλύπτους που συνορεύουν 

με το γηπέδο καλαθοσφαίρισης καθώς έχουν υποστεί έντονες φθορές. Οι εργασίες 

προβλέπουν  : 

 Καθαίρεση λιθόκτιστων καθιστικών  

 Λιθοδομές ανωδομών δύο όψεων για τη δημιουργία νέου ενιαίου καθιστικού 

 Αρμολογήματα όψεων 

 Προτεινόμενη χαμηλή βλάστηση στο εσωτερικό του καθιστικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 6 Προτεινόμενος λιθόκτιστος πάγκος με φύτευση 
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Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), δαπάνες αρχαιολογίας, εργασίες για την 

κάλυψη της δαπάνης για τυχόν μετατόπιση των δικτύων Ο.Κ.Ω όπως και τυχόν 

εργασίες που δεν αναγράφονται στον προϋπολογισμό και μπορεί να θα 

απαιτηθούν,  θα καλυφθούν από τις απολογιστικές δαπάνες.  

 Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ότι η τελική επιφάνεια της εσχάρας 

πρέπει να είναι απολύτως συνεπίπεδη με την τελική επιφάνεια της τελικής 

δαπεδόστρωσης.  

Η διάρκεια του έργου θα είναι τέσσερις (4) μήνες. 

  

  Το έργο είναι προϋπολογισμού 116.935,49 € και η τελική δαπάνη με τον ΦΠΑ 

που αναλογεί (24%), συμπεριλαμβανομένου των απολογιστικών και της 

Αναθεώρησης, θα φθάσει τις 145.000,00€.   

 Η δαπάνη του έργου προέρχεται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, με 

Κ.Α.Ε. 9779.08.031.  

 H παρούσα μελέτη αφορά ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτές αναδιατυπώθηκαν κατά 

περίπτωση και διατηρήθηκαν σε ισχύ, καθώς και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 

Ν. 4782/2021.                                                                                      
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ     13 –  07  – 2022                                                                                                            

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                                                                               
     
           
                                                                                                  

  ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ 
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εικόνα 1 Προτεινόμενη ανάπλαση Πλατείας Αγ. Θεοδώρων 
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Εικόνα 2Προτεινόμενη λιθόστρωση Τοπικός δρόμος Αγ. Θεοδώρων 
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Εικόνα 3 Προτεινόμενη λιθόστρωση Τοπικός Δρόμος Αγ. Θεοδώρων 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                          Σελ16 

 

Εικόνα 4 Προτεινόμενη λιθόστρωση Τοπικός Δρόμος Αγ. Θεοδώρων 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                          Σελ17 

 
 
 
 

Εικόνα 4  Λεπτομέρειες 
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