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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε π αθνξά ηελ βειηίσζε - ζπληήξεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ δεκνηηθνύ πάξθνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζην ΟΣ 23 Γ.Κ. 

Πξνζνηάλεο. 

 

 Αθνύ αλαιύζεθε ε πεξηνρή κειέηεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα δπλαηά θαη 

αδύλαηα ζεκεία  ηνπ, ηηο επθαηξίεο θαη  ηηο απεηιέο από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δίλεηαη ε παξαθάησ πξόηαζε.  

Σν πάξθν έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ από  ην 1980  έσο θαη ζήκεξα δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ κε απνηέιεζκα λα 

θζίλεη ε επηζθεςηκόηεηα  ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηείηε από ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο 

νκάδεο.  

 

Απόζπαζκα ξπκνηνκηθνύ θαη ζέζε έξγνπ 

 



Με ηνλ αλαζρεδηαζκό - βειηίσζε ηνπ πάξθνπ πξνο ρξήζε ζηνπο θαηνίθνπο ζα 

δσληαλέςεη ηελ πεξηνρή θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ επαλέληαμε ζηελ δσή ηεο Κσκόπνιεο. 

Η δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο πξαζίλνπ θαη ε αύμεζε ηνπ ζα κεηαβάινπλ πξνο ην 

θαιύηεξν ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ζα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ 

θαηνίθσλ. 

Ο θεληξηθόο άμνλαο ηεο πξόηαζεο είλαη  

 Απόδνζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε πεξηζζόηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

 Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο. 

 Αύμεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ. 

 Αμηνπνίεζε θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ γηα ρξήζε 

από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο δσήο . 

 Αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο. 

 Πξόβιεςε γηα πξνζπειαζηκόηεηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 Καηαζθεπή κε πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πδξνπεξαηά.   

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη  

 Νέα ράξαμε ησλ δηαδξόκσλ από Νόην πξνο Βνξά   ζε απόζηαζε 4,00κ. 

παξάιιεια κε ηελ πθηζηάκελε πεξίθξαμε,  από ηελ θεληξηθή είζνδν δεμηά θαη 

από ηνλ πξώην θάζεην δηάδξνκν αξηζηεξά θαη πιάηνπο 2,00κ. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν  ζρεδίαζεο  δηαζθαιίδεηαη πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρώξνο πξαζίλνπ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζνύλ θαη αξγόηεξα σο ρώξνη 

θαζηζηηθώλ - μεθνύξαζεο  θαη παηρληδηώλ - δξάζεο. Σν πιηθό θαηαζθεπήο πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηνπο δηαδξόκνπο είλαη έδξαζε κε ζηδεξνθαηαζθεπή θαη 

επηθάιπςε κε μύιν deck (Massaranduba). Ο δηάδξνκνο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο κε θιίζε ε νπνία ζα μεθηλά από ηελ είζνδν έσο ηνλ 

δεύηεξν θάζεην δηάδξνκν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θαη ηελ απνξξνή ησλ πδάησλ.  

 Γηαηήξεζε ησλ δύν ραξαγκέλσλ δηαδξνκώλ από ηελ Αλαηνιή πξνο Γύζε. 

Δπίζεο ζα δηαηεξεζνύλ νη ζθάιεο πξόζβαζεο από ηελ Γπηηθή πιεπξά ησλ 

εηζόδσλ, ελώ από ηελ Αλαηνιηθή ζα ππάξρεη δηακόξθσζε κε θιίζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα πιηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο δηαδξόκνπο είλαη βάζε θαη ππόβαζε κε ζθύξα, ζθπξόδεκα θαη 

επίζηξσζε κε βνηζαιόπιαθα θαθέ ρξώκαηνο ή ρξώκαηνο επηινγήο ηεο 



ππεξεζίαο θαη καξκάξηλεο ρηεληζηέο ή ζθαπηιαξηζηεο θάζεηεο θάζεο από 

πιάθεο 40*40 καξκάξνπ  Γξάκαο ή Καβάιαο. Σα ζθαινπάηηα επίζεο 

πξνβιέπνληαη κε παηήκαηα θαη ξύρηηα από πιάθεο καξκάξνπ Γξάκαο ή 

Καβάιαο ζθαπηιαξηζηό.  

 Πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε μύιηλσλ θαη κεηαιιηθώλ πεξγθόισλ  

ζε δηάθνξα ζεκεία σο ηα ζρέδηα. 

 Καηαζθεπή από αξγνιηζνδνκή θαζηζηηθώλ ρώξσλ θαη κηθξήο θεξθίδαο σο ηα 

ζρέδηα.  

 Καηαζθεπή ελόο ζηξαηεγηθνύ ππαίζξηνπ ζθαθηνύ κε πιάθεο ξνπζηίθ επη 

δαπέδνπ ζθπξνδέκαηνο σο ηα ζρέδηα. 

 Γηακόξθσζε  κε εδαθηθά πιηθά . 

 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο είλαη  ζην πνζό ηνλ 59.370.00€ κε ην ΦΠΑ. θαη ζηνλ 

Κ.Α.: 35/7322.03  απν πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΣΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ 

ΔΣΩΝ  κε CPV:45112711-2 

 

 

 



 

Γεληθή θάηνςε ράξαμεο. 


