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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για
την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του Δημοτικού ανοικτού θεάτρου Ποταμού στην Νήσο
Κύθηρα του Δήμου Κυθήρων.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το υπαίθριο θέατρο Ποταμού ευρίσκεται Βορειοανατολικά του ομώνυμου οικισμού και
κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1986-1990 χωρίς όμως να ολοκληρωθούν πλήρως οι
εγκαταστάσεις.
Συγκεκριμένα η κατασκευή έγινε επί γηπέδου 1.145,04 μ2 στο οποίο η πρόσβαση γίνεται
μέσω αγροτικού δρόμου που συνδέει την Επαρχιακή οδό Ποταμού-Αγίας Πελαγίας με τον
χώρο αυτό μήκους περίπου 200 μέτρων.
Πρόκειται για κατασκευή 11 κερκίδων , ως επί το πλείστον επί εδάφους , κατασκευασμένες
από οπλισμένο σκυρόδεμα , σε κυκλική διάταξη , με κλίμακες και διαδρόμους. Οι κερκίδες
εστιάζουν σε υπαίθρια σκηνή κάτω από την οποία έχει δημιουργηθεί υπόγειος χώρος μέρος
του οποίου χρησιμοποιείται ως «καμαρίνια». Ο χώρος αυτός είναι και ο μόνος στεγασμένος
της όλης κατασκευής , δεδομένου ότι δεν έχουν διαμορφωθεί και ολοκληρωθεί οι άλλες
βοηθητικές κατασκευές (αποθήκες , τουαλέτες κ.λ.π.).
Για τον λόγο αυτό το θέατρο σήμερα θεωρείται μη ολοκληρωμένο και χωρίς εγκαταστάσεις
και βοηθητικούς χώρους.
Η σκηνή του θεάτρου , ως ο μοναδικός στεγασμένος χώρος σήμερα, έχει εμβαδόν 111,52 μ2
και φέρει περιμετρικά παράθυρα και φεγγίτες.
Στον υπόλοιπο χώρο του γηπέδου έχουν κατασκευαστεί κλίμακες για πρόσβαση στα
διάφορα επίπεδα του θεάτρου καθώς τοιχία και διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία.
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Κλειστός στεγασμένος χώρος

Πλατεία και κερκίδες ανοιχτού θεάτρου
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Πλατεία και κερκίδες ανοιχτού θεάτρου

Δορυφορική απεικόνιση ανοιχτού θεάτρου
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού Ποταμού σε πευκόφυτη περιοχή
και έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο περιβάλλον χώρος του θεάτρου είναι
1.145,04 μ2 ενώ οι κλειστοί δομημένοι χώροι ανέρχονται σε 111,52 μ2. Το θέατρο δύναται να
φιλοξενήσει 600 άτομα. Οι εργασίες που υπολείπονται για να γίνει ο χώρος λειτουργικός
ασφαλής καλαίσθητος και αρχιτεκτονικά ενταγμένος στο τοπίο της περιοχής είναι οι εξής:
 Οριστική διαμόρφωση κλειστών στεγασμένων χώρων επιφανείας 111,52 μ2 για τις
λειτουργικές ανάγκες του Θεάτρου (Καμαρίνια, τουαλέτες, αποθηκευτικοί χώροι).
Σκοπός της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η αισθητική ένταξη του στεγασμένου χώρου
στο τοπίο της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τις απαιτήσεις που
προκύπτουν από την λειτουργία του θεάτρου.
 Πλήρη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των κλειστών στεγασμένων χώρων
επιφανείας 111,52 μ2. Σκοπός της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης είναι η δημιουργία
εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ηλεκτρικών
ισχυρών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, μεγάφωνα, αλεξικέραυνα, γειώσεις και λοιπά
ασθενή ρεύματα.
 Οριστική διαμόρφωση τοπίου και ελεύθερων χώρων επιφανείας 1.145,04 μ2 στον
περιβάλλοντα χώρο του ανοικτού θεάτρου. Σκοπός της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης
είναι η αισθητική ένταξη του ανοικτού χώρου στο τοπίο της περιοχής δημιουργία
χώρων πρασίνου δημιουργία σκληρών επιφανειών (επικαλύψεις, πλακοστρώσεις,
διαστρώσεις χυτεύσεις) επιλογή καθισμάτων λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των
θεατών και τις λειτουργικές απαιτήσεις του θεάτρου.
 Πλήρη ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των ανοιχτών

χώρων του θεάτρου

επιφανείας 1.145,04 μ2. Σκοπός της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης είναι η
δημιουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, ηλεκτρικών
ισχυρών ρευμάτων,μεγάφωνα, αλεξικέραυνα, γειώσεις και λοιπά ασθενή ρεύματα.
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Το ανοικτό θέατρο του Ποταμού δύναται να
φιλοξενήσει 600 άτομα. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική κατάταξη των δημοσίων και
ιδιωτικών έργων το ανοικτό θέατρο κατατάσσεται στην Κατηγορία Β που απαιτούνται
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την αδειοδότηση του.
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4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:


Δημιουργία νέων πολιτιστικών δομών στο Δήμο



Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Νήσου



Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νήσου



Φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων



Έσοδα του Δήμου από παραστάσεις



Τόνωση της τοπικής αγοράς τόσο στην φάση κατασκευής όσο και στην φάση
υλοποίησης του έργου.

5. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


Τοπογραφική αποτύπωση της υπό μελέτης περιοχής



Στατική μελέτη



Προκαταρκτική Αρχιτεκτονική Μελέτη

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μελέτες:


Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη



Οριστική Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη



Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη



Περιβαλλοντική Μελέτη (ΠΠΔ)

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των απαιτούμενων μελετών είναι:
1.

Αρχιτεκτονική και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη
υπογραφή της σύμβασης

2.

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη τρείς (3) μήνες μετά από την υπογραφή της σύμβασης

3.

Περιβαλλοντική μελέτη τέσσερις (4) μήνες μετά σπό την υπογραφή της σύμβασης
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

δύο (2) μήνες μετά από την

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ειρήνη Ραφαηλάκη

Ο Προϊστάμενος

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σταύρος Βεϊόγλου
Πολιτικός Μηχανικός
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