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 ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ηαλάζεζε ηεο Μειέηεο έγηλε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ Απόθαζε κε αξηζκό 

133384/6587, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 2828 Β΄ ηεο 23-12-2015, Πξνδηαγξαθέο 

ύληαμεο ησλ Μειεηώλ Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Αιζώλ. 

 

 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ: 
Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιεπόκελα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο απηώλ ζε Πάξθα – Άιζε όπσο είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, 

ηζρύνπλ ηα θάησζη: 

α) Τπάγνληαη ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ 

Ν.998/1979 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4280/2014 θαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 3 παξ. 4:  

«…Σηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ ππάγνληαη θαη ηα εληόο ησλ πόιεσλ θαη ησλ 

νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ πάξθα θαη άιζε, …. Σηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο ππάγνληαη 

θαη ηκήκαηα πάξθνπ ή άιζνπο, ηα νπνία θέξνπλ κε δαζηθή βιάζηεζε ζπλδένληαη όκσο 

νξγαληθά κε ην ζύλνιν ηνπ πάξθνπ ή άιζνπο ππό ηελ έλλνηα όηη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπλόινπ.»  

β) Σα πξνηεηλόκελα έξγα, εξγαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

θαη ηηο αξκνδηόηεηεο έγθξηζεο ησλ ελ ιόγσ κειεηώλ θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

Πξνδηαγξαθέο ύληαμεο ησλ Μειεηώλ Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Αιζώλ (Αξηζκ. 

133384/6587 ΦΔΚ Β’ 2828/23-12-2015) Άξζξν 1: 

«...Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πάξθσλ θαη αιζώλ, απνηεινύλ έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ 

ρώξσλ απηώλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη δπλάκελα έξγα, 

εξγαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο (masterplan), ηα νπνία εγθξίλνληαη θαηά ηελ εηδηθή θαηά ην 

έξγν κειέηε, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 998/1979 

σο ηζρύεη.»  

Ν.998/1979 Άξζξν 5: 

«2. "Η εθηέιεζε θάζε είδνπο έξγσλ ζηα πάξθα θαη άιζε ελεξγείηαη κεηά από ζρεηηθή 

κειέηε, πνπ εγθξίλεηαη απ’ ηελ αξκόδηα δαζηθή αξρή θαη κε ηελ επνπηεία ηεο. Τεο έγθξηζεο 

απηήο πξνεγείηαη ζεηηθή γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, όπνπ 

απηή απαηηείηαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο αξραηνηήησλ." 

3. Η άζθεζηο ησλ αξκνδηνηήησλ άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ή ππεξεζηώλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

δελ δύλαηαη λα ελεξγήηαη θαηά ηξόπνλ ζίγνληα ηα, ππό ηελ δηαρείξηζηλ ή ηελ επίβιεςηλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, επξηζθόκελα δάζε θαη ηαο δαζηθάο εθηάζεηο πέξαλ ησλ, δηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο ή ηνπ Υπνπξγνύ 

Γεσξγίαο, ηηζεκέλσλ νξίσλ.» 

γ) Ο Ν.998/1979 ζηνλ νπνίν ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, ππάγνληαη ηα Πάξθα-Άιζε 

κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο απνηππώλεηαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 

ηνπ λόκνπ: 

Αξζξν1 «Σθνπόο ηνπ παξόληνο λόκνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δαζώλ, ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ 

….. ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ηδηαίηεξν λνκηθό θαζεζηώο 

πνπ δηέπεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε απηώλ, όπσο θαη ν πξνζδηνξηζκόο θαηά 
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πεξίπησζε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ππό ηηο νπνίεο νη πξνζηαηεπηέεο εθηάζεηο κπνξεί 

ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο λα κεηαβάινπλ ηελ θαηά πξννξηζκό ρξήζε ηνπο ή λα 

εμππεξεηνύλ θαη άιιεο ρξήζεηο, γηα ιόγνπο επηβαιιόκελνπο από ην δεκόζην ζπκθέξνλ.» 

Αξζξν 2 «1. Οη εθηάζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο, πνπ δηέπνληαη από ηηο 

πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο απηνύ, ζπληζηνύλ εζληθό θεθάιαην, πνπ ε πξνζηαζία ηνπ απνηειεί 

ππνρξέσζε ησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ζπγρξόλσο 

ππνρξέσζε θαη δηθαίσκα ησλ πνιηηώλ…» 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 ηνπ Ν. 998/79 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ 

ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υώξαο» ην έξγν αλήθεη ζηα εηδηθά δαζνηερληθά έξγα θαη ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 1 παξ. 11 ηνπ Ν. 3208/2003 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, 

θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ 

γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 998/79 

εηδηθά δαζνηερληθά έξγα, πιελ ησλ έξγσλ δαζηθήο νδνπνηίαο, δελ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3010/2002.  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θαη εθόζνλ ην πξνηεηλόκελν έξγν θαη 

δξαζηεξηόηεηεο, ν ζρεδηαζκόο θαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο αθελόο πηνζεηείηαη κε εηδηθό 

λόκν θαη αθεηέξνπ δελ θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα ηεο αξηζκ. 1958/13-1-

2013, ΦΔΚ 21 Β’ / 2012 απόθαζεο, βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4014/2011 ηα 

έξγα πνπ πξνβιέπνληαη από Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πάξθσλ – αιζώλ εμαηξνύληαη από ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4014/2011 θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη ε δηαδηθαζία 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο.   

 

Θέζε:  

Σν "Παπαζηξάηεην" Γεκνηηθό πάξθν ηνπ Αγξηλίνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο 

πόιεο. Πεξηθιείεηαη πεξηκεηξηθά από ηηο νδνύο  Ν. Καδαληδάθε, π. ακηώηε, Γξ. 

Ξελόπνπινπ, Δι. Βεληδέινπ θαη Κ. Βάξλαιε. ε ζρέζε κε ηνπο ινηπνύο κεγάινπο 

ειεύζεξνπο ρώξνπο ηεο πόιεο, βξίζθεηαη ζην ηέινο κηαο ελδηαθέξνπζαο πνξείαο θαηά 

κήθνο ηεο θεληξηθήο νδνύ Παπαζηξάηνπ, πνπ μεθηλάεη από ηελ πιαηεία Παλαγνπνύινπ, 

δηέξρεηαη από ηελ θεληξηθή πιαηεία Γεκνθξαηίαο θαη θαηαιήγεη ζην ρώξν ηνπ πάξθνπ. 

Ιζηνξηθό:  

Σν Γεκνηηθό πάξθν πεξηήιζε ζηελ πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ Γήκνπ 

ύζηεξα από δσξεά ησλ επεξγεηώλ αδεξθώλ Παπαζηξάηνπ, ζύκθσλα κε δσξεηήξην 

ζπκβόιαην πνπ ζπληάρζεθε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1947. Παιαηόηεξνο ηδηνθηήηεο 

αλαθέξεηαη ν Κσλζηαληίλνο Υαηδόπνπινο, από ηνλ νπνίν αγόξαζαλ ηελ νηθνπεδηθή 

έθηαζε νη αδεξθνί Παπαζηξάηνπ ην έηνο 1918. Χο όξηα ε έθηαζε πεξηβαιιόηαλ ηόηε ζηα 

δπηηθά από ξέκα, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζεκεξηλή νδό  Ξελνπνύινπ, θαη ζηα αλαηνιηθά κε 

παιηά αηξαπό, ηε ζεκεξηλή νδό  ακηώηε, πνπ νδεγνύζε ζηα βόξεηα έμσ από ηελ πόιε. Η 

νλνκαζία ηεο ζέζεο αλαθέξεηαη σο «Λπθνξάρε». 

Βάζεη ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην πάξθν θαη ηα επξηζθόκελα ζε απηό θηίζκαηα 

δσξίδνληαη, όπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζην ζπκβόιαην, «ίλα ρξεζηκεύνπζη θαη 

ηθαλνπνηνύζηλ ηαο αλάγθαο αλαςπρήο ησλ ζπκπνιηηώλ θαη εμππεξεηνύληαη ε πγηεηλή ηεο 

πόιεσο…Ο Γήκνο Αγξηλίνπ επ΄νπδελί ιόγσ δύλαηαη λα κεηαβάιιε θαη κεηαηξέςε ηελ 

ρξήζηλ ησλ δσξνπκέλσλ εηο νηαλδήπνηε άιιελ… Οηαδήπνηε δε παξεθηξνπή ή κεηαβνιή 

ηεο ηνηαύηεο ρξήζεσο, αιιά θαη απηή ε ζπδήηεζηο πξνο κεηαβνιώλ ηεο ρξήζεσο 

ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο, άλεπ ηηλόο άιιεο κεζνιαβήζεσο, ηελ αλαηξνπήλ ηεο παξνύζεο 
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δσξεάο… Ο Γήκνο, νπ κόλνλ ππνρξενύηαη κεη΄ άθξαο επηκειείαο λα δηαηεξεί ην 

πάξθνλ… ελ αξίζηε θαηαζηάζεη…, αιιά θαη λα επηκειήηαη σζαύησο πάζαλπξναγσγήλ 

θαη βειηίσζηλ ηνύηνπ, κεδεκηάοθεηδόκελνο δαπάλεο…». 

Παξόιν πνπ, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920, νιόθιεξε ε πεξηνρή ηνπ πάξθνπ ξπκνηνκήζεθε 

κε κεγάια νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, πξαζηέο θαη θαξδείο δξόκνπο, πξόζεζε ησλ αδεξθώλ 

Παπαζηξάηνπ, από ηελ επνρή πνπ αγόξαζαλ ην νηθόπεδν, ήηαλ ε δεκηνπξγία ζην ρώξν 

απηό ελόο νξγαλσκέλνπ δελδξνθπηεπκέλνπ πάξθνπ πξνο εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Αο 

κε ιεζκνλνύκε όηη νη αδεξθνί Παπαζηξάηνπ είλαη νη κεγάινη επεξγέηεο ηεο πόιεο, αθνύ 

ζηηο δηθέο ηνπο δσξεέο νθείινληαη ην παιηό εξγνζηάζην ειεθηξνθσηηζκνύ, ηα 

Δθπαηδεπηήξηα, ε Βηβιηνζήθε, ην Αξραηνινγηθό κνπζείν, δηάθνξα επαγή ηδξύκαηα θ.ά. 

Υξεκαηνδόηεζαλ κάιηζηα θαη ηηο πξώηεο αλαζθαθέο ηεο πεξηνρήο, θαηά ηα έηε 1927-28. 

Σν πξώην θηίζκα πνπ θαηαζθεύαζαλ νη αδεξθνί Παπαζηξάηνπ ζην νηθόπεδν ήηαλ ην 

πεξηθαιέολαΐδην ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο εθηάζεσο ηνπ 

πάξθνπ. Σα εγθαίληα ηνπ λανύ έγηλαλ ην 1929. Από ηηο αξρέο ινηπόλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920 μεθίλεζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πάξθνπ κε πνηθηιία δέλδξσλ θαη ζάκλσλ θαη 

ραξάθηεθαλ νη πξώηεο εζσηεξηθέο δηαδξνκέο. Σν 1930 νη αδεξθνί Παπαζηξάηνπ, 

πξνηηζέκελνη λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ ζηεγαζηηθνύ 

πξνβιήκαηνο ησλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο, εδέζκεπζαλ ηνλ ηόηε ππνπξγό Παηδείαο Γ. 

Παπαλδξένπ  κε ηελ ππνρξέσζε όπσο ην θξάηνο αλαιάβεη ηελ αλέγεξζε ηξηώλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ θαη νη ίδηνη ππνζρέζεθαλ λα αλαγείξνπλ άιια δύν ζρνιεία, ελόο δεκνηηθνύ θαη ηνπ 

γπκλαζίνπ, ηα νπνία θηίζηεθαλ πξνο ηε λόηηα πιεπξά ηεο νηθνπεδηθήο εθηάζεσο ηνπ πάξθνπ. 

Η ιεηηνπξγία ηνπο μεθίλεζε ζηα 1932. Σα δύν απηά αμηόινγα δηδαθηήξηα είλαη 

αληηζπκκεηξηθά όκνηα κεηαμύ ηνπο θαη απνηεινύλ ηα «ιακπξά», όπσο αλαθέξνληαη, 

"Παπαζηξάηεηα" εθπαηδεπηήξηα. Η απιή γεσκεηξηθή ηνπο εκθάληζε, ε ιεηηνπξγηθή θάηνςε, νη 

πξνζεγκέλεο ιίζηλεο ηνηρνπνηίεο, θαζώο θαη ηα λεσηεξηζηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπο, όπσο ηα 

κεγάια νξηδόληηα παξάζπξα θαη ε επίπεδε ζηέγε, ηα θαηαηάζζνπλ σο κλεκεία ηεο ζρνιηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο επνρήο.  Αξρηηέθηνλαο ησλ δύν ζρνιείσλ αλαθέξεηαη ν Κ. Γήκνπ, ν 

νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ «Μνληέξλσλ» αξρηηεθηόλσλ καδί κε ηνπο άιινπο 

πξσηνπόξνπο αξρηηέθηνλεο ηεο επνρήο Ν. Μεηζάθε, Π. Καξαληηλό θαη Γ. Πηθηώλε.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ην πάξθν νξγαλώλεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη κε δηάθνξεο θαηαζθεπέο, 

όπσο θπιηθείν κε ππόζηεγν, ζην βνξεηόηεξν άθξν ηνπ, ππαίζξην ζέαηξν, δεμακελή θαη θξεάηην 

κε αληιία λεξνύ, θαηνηθία θεπνπξνύ, ιατθά απνρσξεηήξηα θαη κλεκείν Αγλώζηνπ ζηξαηηώηε 

ζην λνηηόηεξν άθξν. Γεκηνπξγείηαη επίζεο ν ρώξνο ηνπ κπάζθεη κε ιίζηλεο θεξθίδεο, κπξνζηά 

αθξηβώο από ηα εθπαηδεπηήξηα.   

ηα 1961 αξρίδεη λα θαηαζθεπάδεηαη ε Παπαζηξάηεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε καδί θαη 

Αξραηνινγηθό κνπζείν  ζην ίδην θηίξην ζην ρώξν πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ην κλεκείν 

ηνπ Αγλώζηνπ ζηξαηηώηε. Η ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο μεθίλεζε ζηα 1964 θαη ηνπ 

κνπζείνπ ζηα 1969 θαη γηα πνιιά ρξόληα πξνζέθεξαλ ζηνπο ρηιηάδεο αλαγλώζηεο θαη 

ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ κηα αλεθηίκεηε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή βνήζεηα. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θηίζηεθε κέζα ζην πάξθν, θνληά ζηελ εθθιεζία, αλαςπθηήξην–

θαθεηέξηα, κε πιήξεο εζηηαηόξην, θαζώο θαη κεγάιν ππαίζξην ρώξν. Σν θηίξην 

ελνηθηάδεηαη από ην Γήκν ζε ηδηώηε επηρεηξεκαηία, θαηόπηλ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. Η 

ζεκεξηλή δηακνξθσκέλε εηθόλα ηνπ πάξθνπ νθείιεηαη ζηηο θαηά θαηξνύο κηθξήο θιίκαθαο 

επεκβάζεηο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ζήκεξα. ηηο 

επεκβάζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ κλεκεηαθνύ ρώξνπ κε ηηο ηξεηο 

πξνηνκέο ησλ δσξεηώλ αδειθώλ Παπαζηξάηνπ, πνπ ζηήζεθαλ ζην δπηηθό άθξν ηνπ 

πάξθνπ.  Αθόκα, ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ειεθηξνθσηηζκόο ηνπ πάξθνπ θαη ε παηδηθή 
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ραξά, κηθξή ηερληθή ιίκλε, παγθάθηα θ.ά.  Γελ θάλνπκε ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ηελ 

αλαθαηαζθεπή ζε έλα λέν πλεύκα κε ζεβαζκό. 

Σν 1984, κε δσξεά πάιη ηεο εηαηξείαο Παπαζηξάηνο Α.Β.Δ.., θηίζηεθε ην λέν ζύγρξνλν 

Πνιηηηζηηθό θέληξν, πίζσ αθξηβώο από ην πξνεγνύκελν θηίξην ηεο βηβιηνζήθεο-κνπζείνπ. ην 

θηίξην απηό, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κία κεγάιε ζύγρξνλε αίζνπζα ηέρλεο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ,  κεηαθέξζεθε πιένλ ε Γεκνηηθή βηβιηνζήθε, νπόηε ζην παιηό θηίξην παξέκεηλε 

κόλν ε ιεηηνπξγία ηνπ Αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό θαιύθζεθαλ όρη κόλν νη 

ζεκεξηλέο, αιιά θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ζηνπο 

ηνκείο απηνύο. Σν Πνιηηηζηηθό θέληξν, πξόηππν αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο κειέηεο, 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1600 η.κ., άξρηζε λα ιεηηνπξγεί από ην επηέκβξην ηνπ 1986.  Σν παιηό 

θηίξην ιεηηνπξγεί πιένλ εμ νινθιήξνπ σο Αξραηνινγηθό κνπζείν. 

Ιζηνξηθά ν ζρεδηαζκόο ηνπ Πάξθνπ απνδίδεηαη ζηνλ Γεσπόλν Ηξαθιή Παπαζενδώξνπ, 

απόθνηην ηεο Κεπνηερληθήο ρνιήο ησλ Βεξζαιιηώλ, Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνύ Κήπνπ ηεο 

Αζήλαο θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1920. Σν κνλαδηθό, αθξηβέο ζρέδην ηνπ Πάξθνπ 

εκθαλίδεηαη ζε απνηύπσζε ηνπ Δκπεηξναξρηηέθηνλα ηαύξνπ Μπακπίηζνπ, λα ζπλνδεύεη 

ηα ζπκβόιαηα ηεο Γσξεάο από ηνπο Αθνύο Παπαζηξάηνπ ζην Γήκν Αγξηλίνπ κε 

εκεξνκελία ζύληαμεο 15 Απγνύζηνπ 1947. 

ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ην 1928 άξρηζε ε θαηαζθεπή θαη ε θύηεπζε ηνπ Πάξθνπ κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ αξρηθνύ ζρεδίνπ. 

Ο Αξρηηεθηνληθόο Ρπζκόο ηνπ Πάξθνπ είλαη κηθηόο κε ζηνηρεία Αγγιηθνύ θαη Γαιιηθνύ 

Ρπζκνύ.  

Σα ζηνηρεία ηνπ γαιιηθνύ θήπνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζην Πάξθν  είλαη θπξίσο ηα 

απόιπηα ζπκκεηξηθά δηαθνζκεκέλα παξηέξηα κε ηελ νξζνγώληα δηάηαμε ηνπ θαη ηηο 

επζύγξακκεο ςαιιηδηδόκελεο κπνξληνύξεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή από ηελ είζνδν 

ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, κέρξη ηνλ Ι. Ναό Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέρξη ην ζεκεξηλό Γεκνηηθό Πεξίπηεξν. 

Σα ζηνηρεία ηνπ Αγγιηθνύ ξπζκνύ είλαη νη ειηθνεηδείο δξόκνπο θαη ην θαζαξό δαζηθό 

ηνπίν, ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη αξηζηεξά θαη δεμηά ησλ δξόκσλ ηεο θύξηαο εηζόδνπ 

από ηελ νδό Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη κέρξη ην ζεκεξηλό Γεκνηηθό Πεξίπηεξν. 

Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Ι. Νανύ ηνπ σηήξνο, ζήκεξα ππάξρεη κεγάιε έθηαζε κε ρακειό 

πξάζηλν, ιίγα δηάζπαξηα δέλδξα θαη ρώξνο ζηνλ νπνίν κέρξη πξηλ ηξία ρξόληα 

ιεηηνπξγνύζε παηδηθή ραξά. Παιαηόηεξα ν ρώξνο απηόο, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο 

πεξηνίθσλ, είρε θεπνηερληθή δηακόξθσζε ε νπνία δηαθξίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα πνπ 

ζπλνδεύνπλ ην δσξεηήξην ζπκβόιαην, θαζώο θαη ζε παιαηή θσηνγξαθία. Μεηαγελέζηεξα, 

ηελ 10εηία ηνπ 1970 ν ρώξνο αλαδηακνξθώζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζε ρώξν ρακεινύ 

πξαζίλνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηήζηαο Αγξνηηθήο 

Έθζεζεο ηνπ Αγξηλίνπ. 

Πεξηνρή  Μειέηεο: 
Χο πεξηνρή κειέηεο νξίδεηαη ε βόξεηα πεξηνρή ηνπ Παπαζηξάηεηνπ Γεκνηηθνύ Πάξθνπ, 

ε νπνία πεξηθιείεηαη θαη νξηνζεηείηαη από: λνηηναλαηνιηθά κε ηελ νδό Νηθνιάνπ 

Καδαληδάθε, βνξεηναλαηνιηθά κε ηελ νδό ππξίδσλα ακηώηε, βνξεηνδπηηθά κε ηελ νδό 

Γξεγνξίνπ Ξελόπνπινπ θαη λνηηνδπηηθά κε ηελ νδό Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, λνηηνδπηηθή 

θαη λόηηα κε πέηξηλε πεξίθξαμε θαη πέξαλ απηήο κε ηα Παξαζηξάηεηα εθπαηδεπηήξηα. 
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Σν Παπαζηξάηεην Γεκνηηθό πάξθν ηνπ Αγξηλίνπ βξίζθεηαη ζην βόξεην ηκήκα ηεο πόιεο, 

εληόο ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Αγξηλίνπ, ν πνιενδνκηθόο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη “Υώξνο 

πξαζίλνπ – Γεκνηηθό Πάξθν”, νη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο είλαη “Γεληθή θαηνηθία”. Με ην 

ΒΓ 170Γ΄ηεο 20-09-1969, εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Αγξηλίνπ 

θαη θαζνξίζηεθαλ δύν ρώξνη εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Πάξθνπ, έλαο γηα ηελ αλέγεξζε 

Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη έλαο γηα ηελ αλέγεξζε Κέληξνπ Φπραγσγίαο κεηά ηεο 

πεξηβάιινπζαο ζηνάο, επηθάλεηαο 1700m
2
, ζηε ζέζε ηνπ Παιαηνύ πεξηπηέξνπ. 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΑΠΑΣΡΑΣΔΙΟΤ ΠΑΡΚΟΤ – ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΡΤΘΜΙΗ 
 

1.1. Είρξδξι Πάοκξσ: 

Η πξόζβαζε ζην Πάξθν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ νθηώ εηζόδσλ, ε δηακόξθσζε θαη νη 

θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

1.1.1 Αλαηνιηθή Δίζνδνο Α΄: 

ηελ Αλαηνιηθή Δίζνδν Α΄, επί ηεο νδνύ Καδαληδάθε, δηακνξθώλεηαη θιίκαθα 

πιάηνπο 2,40κ, πνπ γεθπξώλεη πςνκεηξηθή δηαθνξά 1,75κ θαη απνηειείηαη από 11 

ζθαινπάηηα κε πάηεκα 0,31κ θαη ξίρηη 0,16κ. Μεηά ηα έμη πξώηα ζθαινπάηηα αθνινπζεί 

πιαηύζθαιν κήθνπο 1,25κ. ηα άθξα ηεο θιίκαθαο θαηαζθεπάδνληαη πέηξηλα ηνηρία, από 

αξγνιηζνδνκή πιάηνπο 0,45κ, κε κέγηζην θαη ειάρηζην ύςνο 1,95κ θαη 0,20κ αληίζηνηρα. 

Η επίζηξσζε ησλ ζθαινπαηηώλ γίλεηαη κε ρσκάηηλν δάπεδν, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζηα ηεύρε ηερληθώλ πεξηγξαθώλ ζηνλ θσδηθό ΝΔΣ  ΟΙΚ 78.95.01. ην ηκήκα επί ηεο νδνύ 

θαηαζθεπάδεηαη αλνηγόκελε δίθπιιε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο ζπλνιηθνύ πιάηνπο 2,02κ 

θαη ύςνπο 1,65κ. Η όιε θαηαζθεπή ζηεγάδεηαη από μύιηλε πέξγθνια νξζνγσληθνύ 

ζρήκαηνο κε αλσδνκή από μύιηλεο ζαλίδεο θακππιόκνξθνπ ζρήκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρέδην Α10. Ο θσηηζκόο ηεο θιίκαθαο επηηπγράλεηαη κε δεθαέμη θσηηζηηθά πιάγηαο 

ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο.  
1.1.2 Ανατολική Είσοδος Β΄:   

ηελ Αλαηνιηθή Δίζνδν Β΄, επί ηεο νδνύ Καδαληδάθε επίζεο, δηακνξθώλεηαη θιίκαθα 

πιάηνπο 3,30κ, πνπ γεθπξώλεη πςνκεηξηθή δηαθνξά 1,99κ θαη απνηειείηαη από 13 

ζθαινπάηηα κε πάηεκα 0,31κ θαη ξίρηη 0,15κ. Μεηά ηα επηά πξώηα ζθαινπάηηα αθνινπζεί 

πιαηύζθαιν κήθνπο 1,25κ. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηακνξθώλεηαη δεύηεξε βνεζεηηθή 

θιίκαθα πιάηνπο 1,25κ, πνπ γεθπξώλεη πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,74κ θαη απνηειείηαη από 4 

ζθαινπάηηα κε πάηεκα 0,31κ θαη ξίρηη 0,185κ. ηα άθξα ηεο θιίκαθαο θαηαζθεπάδνληαη 

πέηξηλα ηνηρία, από αξγνιηζνδνκή πιάηνπο 0,45κ, κε κέγηζην θαη ειάρηζην ύςνο 2,20κ θαη 

0,20κ αληίζηνηρα. Η επίζηξσζε ησλ ζθαινπαηηώλ γίλεηαη κε ρσκάηηλν δάπεδν, πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ηεύρε ηερληθώλ πεξηγξαθώλ ζηνλ θσδηθό ΝΔΣ  ΟΙΚ 

78.95.01. ην ηκήκα επί ηεο νδνύ θαηαζθεπάδεηαη αλνηγόκελε δίθπιιε ζύξα από ζηδεξέο 

ξάβδνπο ζπλνιηθνύ πιάηνπο 3,46κ θαη ύςνπο 1,65κ. Η όιε θαηαζθεπή ζηεγάδεηαη από 

μύιηλε πέξγθνια νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο κε αλσδνκή από μύιηλεο ζαλίδεο 
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θακππιόκνξθνπ ζρήκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην Α11. Ο θσηηζκόο ηεο θιίκαθαο 

επηηπγράλεηαη κε έμη θσηηζηηθά πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο. 

 

1.1.3 Δίζνδνο επί ηεο νδνύ ακηώηε: 

ηε ζπγθεθξηκέλε είζνδν θαηαζθεπάδεηαη ζπξόκελε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο 

ζπλνιηθνύ πιάηνπο 5,97κ. Πξόθεηηαη γηα βνεζεηηθή είζνδν, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξόζβαζε ζην Πάξθν νρεκάησλ θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο. 

 

1.1.4 Δίζνδνη Αλαςπθηεξίνπ: 

Η είζνδνο απηή απνηειείηαη από δύν επηκέξνπο εηζόδνπο. Η πξώηε εμαζθαιίδεη 

πξόζβαζε ζε πθηζηάκελε θιίκαθα πνπ νδεγεί ζην επίπεδν εηζόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Αλαςπθηεξίνπ. ε απηήλ θαηαζθεπάδεηαη  αλνηγόκελε δίθπιιε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο 

ζπλνιηθνύ πιάηνπο 3,95κ θαη ύςνπο 1,20κ ζύκθσλα κε ην ζρέδην Α12. Η δεύηεξε 

εμαζθαιίδεη, κέζσ πθηζηάκελεο ξάκπαο, πξόζβαζε ζε πιάησκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Αλαςπθηεξίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο γηα 

33 Ι.Υ. ε απηήλ θαηαζθεπάδεηαη ζπξόκελε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο ζπλνιηθνύ 

πιάηνπο 6,00κ. 

 

1.1.5 Δίζνδνο Νένπ Σκήκαηνο Πάξθνπ: 

Πξόθεηηαη γηα ηελ είζνδν επί ηεο νδνύ Ξελνπνύινπ, πνπ επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

πξόζβαζε ζην ηκήκα ηνπ Πάξθνπ όπνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε λέα δηακόξθσζε. 

ε απηή θαηαζθεπάδεηαη δίθπιιε ζπξόκελε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο ζπλνιηθνύ 

πιάηνπο 3,56κ. Σαπηόρξνλα εληόο ηνπ Πάξθνπ, ζε εγγύηεηα κε ηε ζύξα, δηακνξθώλεηαη 

δηώξνθν θηίζκα, ειαθξηάο θαηαζθεπήο, κε ζπλνιηθό εκβαδόλ 14,00κ2, πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θπιάθην θαη θηήξην ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ (ζρέδην Α13.1). Απέλαληη 

από απηό θαη ζε απόζηαζε 4,80κ, έηζη ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ 

έθηαθηεο αλάγθεο, ρσξνζεηνύληαη πηλαθίδεο πιεξνθόξεζεο θαη θαζηζηηθά.  Η επίζηξσζε 

ηνπ δαπέδνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γίλεηαη κε πδαηνπεξαηό ρπηό ζθπξόδεκα κε βάζε 

θαη ππόβαζε από δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό πιηθό (όπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν 

θαηαζθεπαζηηθό ζρέδην), γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ηαπηόρξνλα κε ηελ θπθινθνξία ησλ 

πεδώλ, ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ πνπ ζα εμππεξεηνύλ αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ Πάξθνπ (απνξξηκκαηνθόξα, αζζελνθόξα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, 

νρήκαηα γηα ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη ππνδνκώλ). πγρξόλσο πξόθεηηαη γηα δάπεδν επί 

ηεο νπζίαο καιαθό, αθνύ δελ ρξεηάδεηαη βάζε από ζθπξόδεκα θαη ζεκειίσζε.  

 
1.1.6 Είσοδος Παιδικής Χαράς: 

Η είζνδνο απηή βξίζθεηαη επίζεο επί ηεο νδνύ Ξελνπνύινπ θαη δηακνξθώλεηαη 

νκνεπίπεδα κε ην πεδνδξόκην εθηόο ηνπ Πάξθνπ. Καηαζθεπάδεηαη ζε απηή αλνηγόκελε 

δίθπιιε ζύξα από ζηδεξέο ξάβδνπο ζπλνιηθνύ πιάηνπο 2,11κ θαη ύςνπο 1,20κ θαη μύιηλε 

πέξγθνια νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο κε αλσδνκή από μύιηλεο ζαλίδεο θακππιόκνξθνπ 

ζρήκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην Α14. 

 

1.1.7 Κεληξηθή Δίζνδνο: 

Πξόθεηηαη γηα ηελ πθηζηάκελε θεληξηθή είζνδν ηνπ Πάξθνπ επί ηεο νδνύ Δι. 

Βεληδέινπ. Αξρηθά θαηαζθεπάδεηαη αλνηγόκελε ζύξα κε θαηαθόξπθεο μύιηλεο ισξίδεο θαη 

ζπλδεζκνινγία από ζηδεξέο ξάβδνπο ζπλνιηθνύ πιάηνπο 3,79κ θαη ύςνπο 1,50κ. ηε 
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ζπλέρεηα, δηακνξθώλεηαη θακπύιε, μύιηλε θαη κεηαιιηθή θαηαζθεπή, πνπ παξαπέκπεη ζε 

πύιε, κε κέγηζην ύςνο 4,40κ από ην επίπεδνπ ηνπ δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο θαη πιάηνο 

4,56κ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην Α15 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. Σν πιηθό επίζηξσζεο 

ηνπ δαπέδνπ εληόο ηνπ Πάξθνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη ην πδαηνπεξαηό ρπηό 

ζθπξόδεκα κε βάζε θαη ππόβαζε από δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό πιηθό (όπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ). Δπηπξόζζεηα, δηακνξθώλνληαη εθ λένπ ή απνθαζηζηνύληαη ηνηρία από 

αξγνιηζνδνκή πεξηκεηξηθά ησλ ζεκείσλ όπνπ ηνπνζεηνύληαη ηα βάζξα (δηαζηάζεσλ 

0,90x0,95x1,30) κε ηηο πξνηνκέο ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ, ζηα ζεκεία πνπ ππήξραλ 

ζε πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε ηνπ Πάξθνπ ζύκθσλα κε ην ζρέδην Α15 ηεο αξρηηεθηνληθήο 

κειέηεο. Ο θσηηζκόο ζην ζεκείν επηηπγράλεηαη κε πέληε θσηηζηηθά ζώκαηα επξείαο 

δέζκεο θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο, πνπ ζηέθνληαη πξνο ηηο πξνηνκέο, ηέζζεξα 

θσηηζηηθά ζώκαηα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλα ζε θνξπθή ύςνπο 4m θαη ηέζζεξα 

θσηηζηηθά ζώκαηα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m. 

 

1.1.8 Δίζνδνο Καπλεξγαηώλ: 

Η είζνδνο απηή βξίζθεηαη επίζεο επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ δίπια ζην ζρνιηθό 

ζπγθξόηεκα ζην λόηην όξην ηνπ Πάξθνπ. ε απηή επαλαηνπνζεηείηαη ζε θεληξηθό ζεκείν 

ηεο δηακόξθσζεο ην κλεκείν ησλ Καπλεξγαηώλ επάλσ ζε βάζξν δηαζηάζεσλ 1x1,5κ. 

Πεξηκεηξηθά απηνύ θπθιηθή επηδαπέδηα δηακόξθσζε από θπβόιηζνπο ηνλίδεη ην ζεκείν 

ηνπνζέηεζεο ηνπ κλεκείνπ. ε κηθξή απόζηαζε από απηό ρσξνζεηνύληαη ηξία θαζηζηηθά, 

πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε ζέαζε θαη παξαηήξεζε ηνπ κλεκείνπ, ελώ ηαπηόρξνλα δεκηνπξγνύλ 

θαη ζεκείν αλάπαπζεο ηόζν γηα ηνπο πεξαζηηθνύο όζν θαη γηα όζνπο βξίζθνληαη ελ 

αλακνλή  ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ πεξλά από παξαθείκελε ζηάζε. εκεηαθά 

δηακνξθώλνληαη εθ λένπ ηνηρία από αξγνιηζνδνκή θαη επάλσ ζε απηά ηνπνζεηνύληαη 

ζηδεξά θηγθιηδώκαηα, αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ κε απηά ηεο πθηζηάκελεο πεξίθξαμεο, έηζη 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε κε ειεγρόκελε  πξόζβαζε. Γίθπιιε αλνηγόκελε ζύξα από ζηδεξέο 

ξάβδνπο ζπλνιηθνύ πιάηνπο 3,30κ θαη ύςνπο 1,20κ δηακνξθώλεηαη ζε απόζηαζε 5,50κ 

από ην ζεκείν όπνπ ηνπνζεηείηαη ην κλεκείν, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθώλεηαη κηθξή 

πιαηεία, πνπ «ζηξέθεηαη» πξνο ηελ πόιε. Σν πιηθό επίζηξσζεο ηνπ δαπέδνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γίλεηαη κε ρσκάηηλν δάπεδν, αληίζηνηρν κε απηό πνπ έρεη επηιεγεί 

θαη ζηηο παξαπάλσ δηακνξθώζεηο (ζρέδην Α16 αξρηηεθηνληθήο κειέηεο). 

 

1.2. Διαμόοτχρη Παιδικήπ Χαοάπ: 

Η Παηδηθή Υαξά δηακνξθώλεηαη ζε δύν επίπεδα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκόο ησλ πεξηνρώλ πνπ απεπζύλνληαη ζε λήπηα-παηδηά θαη εθήβνπο. Σν εκβαδόλ 

ηνπ ηκήκαηνο λεπηώλ-παίδσλ είλαη 864,75κ2 θαη ησλ εθήβσλ 320,00κ2. Σν πιηθό 

δηάζηξσζεο ησλ δαπέδσλ επηιέρζεθε έηζη ώζηε λα ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, 

αλάινγα κε ην ύςνο πηώζεο πεξηκεηξηθά ησλ πξνηεηλόκελσλ παηρληδηώλ, ελώ ζηα ζεκεία 

πνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο ε επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ γίλεηαη κε ρσκάηηλν δάπεδν, 

όκνην κε απηό πνπ επηιέρζεθε θαη γηα ηελ ππόινηπε δηακόξθσζε ηνπ Πάξθνπ. ην ηκήκα  

λεπηώλ-παίδσλ δηακνξθώλεηαη πξαλέο θιίζεο πεξίπνπ 45%, όπνπ θαη ηνπνζεηνύληαη 5 

ηζνπιίζξεο πιαγηάο. Η πξόζβαζε ζηελ θνξπθή ηνπ πξαλνύο επηηπγράλεηαη είηε κέζσ δύν 

ξακπώλ κε θιηζεηο 3,90% θαη  4,85% αληίζηνηρα, είηε κέζσ ξακπόζθαιαο 21 ζθαινπαηηώλ 

κε πάηεκα 0,91κ θαη ξίρηη 0,10κ. Πεξηκεηξηθά ηεο δηακόξθσζεο δεκηνπξγνύληαη ηνηρία 

από αξγνιηζνδνκή, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο θαζηζηηθά γηα ηνπο γνλείο. 

Σέινο, ζην ηκήκα απηό πξνηείλνληαη πέξα από ηηο ηζνπιίζξεο θαη ελλέα δηαθνξεηηθά 
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παηρλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο ειηθίεο ησλ παηδηώλ ζηα νπνία απεπζύλεηαη. Σν ηκήκα ησλ 

εθήβσλ ρσξνζεηείηαη 0,40κ πςειόηεξα από απηό ησλ λεπηώλ θαη παίδσλ θαη ε πξόζβαζε 

ζε απηό γίλεηαη είηε από ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο λεπηώλ θαη παίδσλ, είηε από ην ζεκείν 

ηεο δηακόξθσζεο όπνπ ρσξνζεηείηαη ε Αγνξά. Μνλνπάηηα κέζα ζην πξάζηλν, 

δηαζηξσκέλα κε πιάθεο από ζθπξόδεκα ρσξίο αξκνύο δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε. ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πξνηείλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά παηρλίδηα, ζύκθσλα επίζεο κε ηηο 

ειηθίεο ησλ παηδηώλ ζηα νπνία απεπζύλεηαη. Υακειέο θαη πςειέο θπηεύζεηο πεξηκεηξηθά 

ησλ δηακνξθώζεσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζπκεηή απνκόλσζε ηνπ ρώξνπ, ρσξίο όκσο λα 

εκπνδίδεηαη εμνινθιήξνπ ε νπηηθή επαθή. Ο θσηηζκόο ζηνπο αλσηέξσ ρώξνπο 

επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θσηηζηηθά ζώκαηα, ηα νπνία είλαη: 4 ηεκάρηα 

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m, 3 ηεκάρηα 

Δλδνδαπέδην ζώκα ζηεγαλό, 15 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, 4 ηεκάρηα 

Πξνβνιέαο αζύκκεηξεο δέζκεο, 18 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα πιάγηαο ρσλεπηήο 

ηνπνζέηεζεο. Αλαιπηηθά ε δηακόξθσζεο ηεο Παηδηθήο Υαξάο απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην 

Α17 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

 

 

1.3. Διαμόοτχρη ρςημ στιρςάμεμη Δεναμεμή: 

Σν θηίζκα ηεο Γεμακελήο ρσξνζεηείηαη ζην βόξεην ηκήκα ηνπ Πάξθνπ πνιύ θνληά 

ζηελ είζνδν ηνπ λένπ ηκήκαηνο. Σν ύςνο ηεο πιάθαο νξνθήο ηεο δεμακελήο βξίζθεηαη 

πεξίπνπ 2,70κ επάλσ από ην επίπεδν ηεο δηακόξθσζεο ηνπ Πάξθνπ πεξηκεηξηθά απηήο. 

Γηα απηό ην ιόγν πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ζεκείνπ ζέαζεο ζηελ νξνθή ηεο κε θηηζηά 

θαζηζηηθά. Η γεθύξσζε ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

ηεζζάξσλ επηπέδσλ, κε δηαθνξά ύςνπο 0,50κ ην θαζέλα. Σα επίπεδα απηά είλαη θπηεκέλα 

θαη γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ ρσκάησλ δεκηνπξγνύληαη ηνηρία από αξγνιηζνδνκή ζηα όξηά 

ηνπο. ε απηά ρσξνζεηνύληαη κηθξέο θιίκαθεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ηόζν από 

ην έλα επίπεδν ζην επόκελν, όζν θαη ζην ηειηθό επίπεδν ζέαζεο πάλσ από ηε δεμακελή. 

Σαπηόρξνλα, δηακνξθώλεηαη μερσξηζηή θιίκαθα ηξηώλ επηπέδσλ πιάηνπο 2,20κ, πνπ 

γεηηληάδεη κε ηα πξάζηλα επίπεδα, ε νπνία εμαζθαιίδεη ακεζόηεξε πξόζβαζε ζην επίπεδν 

ζέαζεο. Σν πιηθό επίζηξσζεο ηεο θιίκαθαο είλαη ην ρσκάηηλν δάπεδν. Η νξνθή ηεο 

δεμακελήο θαιύπηεηαη κε ραιίθη, πάρνπο 0,05κ, ελώ ππάξρεη θαη μύιηλν δάπεδν ζηα ζεκεία 

θνληά ζηα θηηζηά θαζηζηηθά. Η ζθίαζε ηεο πεξηνρήο γίλεηαη κε ηε μύιηλε πέξγθνια 

νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο, αληίζηνηρε κε απηή πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηελ ππόινηπε 

δηακόξθσζε. Η νξνθή ηεο πέξγνιαο θαιύπηεηαη από αλαξξηρόκελα θπηά, νύησο ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ν θαηάιιεινο ζθηαζκόο ηνπ ρώξνπ. Ο θσηηζκόο  επηηπγράλεηαη κε 

ηεζζάξσλ εηδώλ θσηηζηηθά ζώκαηα, ηα νπνία είλαη: 5 ηεκάρηα Γξακκηθό θσηηζηηθό ζώκα, 

13 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, 9 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα πιάγηαο 

ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, 2 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε 

θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m. Σέινο, πξνβιέπεηαη δηαδξνκή πεξηκεηξηθά ηεο δηακόξθσζεο, 

πνπ νδεγεί ζην ζεκείν ειέγρνπ ηεο δεμακελήο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε 

ζε εξγάηεο θαη νρήκαηα ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο. Αλαιπηηθά ε δηακόξθσζε ζηε δεμακελή 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην Α18 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 
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1.4. Διαμόοτχρη Λότξσ: 

ην αλαηνιηθό ηκήκα ηεο λέαο δηακόξθσζεο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηερλεηνύ ιόθνπ, 

νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο επηζθέπηεο σο ρώξνο ζέαζεο, αλάπαπζεο, 

αλαςπρήο, αιιά θαη εμεξεύλεζεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ, θαζώο ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ 

θαηαιακβάλεηαη από θπηεύζεηο. Ο Λόθνο έρεη επηθάλεηα 1922,20κ2 θαη κέγηζην ύςνο 

2,20κ, πνπ πξνζκεηξάηε από ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθό έδαθνο. Σα πξαλή ηνπ Λόθνπ 

παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη σο εμήο: ηκήκα βόξεην 5,05%, αλαηνιηθό 

26,40%, λόηην 7,05% θαη δπηηθό 33,50%. Μνλνπάηηα ζην βόξεην θαη λόηην ηκήκα ηνπ 

Λόθνπ, κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο θαη επηόηεξεο θιίζεηο, πνπ θαιύπηνληαη από πιάθεο 

ζθπξνδέκαηνο ρσξίο αξκνύο (όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην Α4), εμαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε 

ησλ επηζθεπηώλ ζηελ θνξπθή ηνπ Λόθνπ, ελώ ζηα ηκήκαηα όπνπ εληνπίδνληαη έληνλεο 

θιίζεηο ζακλώδεηο θπηεύζεηο εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπο. ηελ θνξπθή ηνπ Λόθνπ 

ππάξρνπλ θηηζηά θαζηζηηθά. Πεξηκεηξηθά δηακνξθώλνληαη κνλνπάηηα κε ρσκάηηλν δάπεδν 

θαη δάπεδν από πδαηνπεξαηό ρπηό ζθπξόδεκα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Ο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ  γίλεηαη κε θσηηζηηθά ζώκαηα ηεζζάξσλ εηδώλ: 

18 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα επξείαο δέζκεο θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο, 17 

ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m, 5 

ηεκάρηα Δλδνδαπέδην ζώκα, 2 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε 

θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 5κ, 12 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο.  

 

1.5. Καθιρςικόπ υώοξπ με υαλίκι: 

Ννηηόηεξα ηεο εηζόδνπ ηνπ λέν ηκήκαηνο πξνηείλεηαη ρώξνο αλάπαπζεο κε θηηζηά 

θαζηζηηθά, ν νπνίνο επηζηξώλεηαη κε ραιίθη θαη ηκήκαηα μύιηλνπ δαπέδνπ, αληίζηνηρα κε 

απηόλ ζηελ νξνθή ηεο δεμακελήο. Ο ρώξνο απηόο πξνζθέξεηαη γηα αλάπαπζε ησλ 

ρξεζηώλ κε κεξηθή απνκόλσζε, θαζώο πεξηβάιιεηαη από θπηεύζεηο θαη ρακειό ηνηρίν από 

αξγνιηζνδνκή. Η ζθίαζε γίλεηαη από δελδξνζηνηρίεο ελώ ν θσηηζκόο επηηπγράλεηαη κε 

ηξηώλ εηδώλ θσηηζηηθά ζώκαηα: 7 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, 14 

ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θαηάιιειν γηα θσηηζκό θύηεπζεο, 3 ηεκάρηα (36,45κ κήθνο) 

ύλζεζε ελδνδαπέδησλ πξνθίι αινπκηλίνπ κε γπάιηλν θάιπκκα, ΙΡ67 ΙΚ09 πνηθίινπ 

κήθνπο. 

 

 

 

1.6. Διαμόοτχρη Πλαςείαπ: 

ε θνκβηθό ηκήκα ηεο λέαο δηακόξθσζεο ηνπνζεηείηαη ε Πιαηεία, θπθιηθνύ ζρήκαηνο, 

πνπ θαηαιακβάλεη 1232,00κ2. Πεξηβάιιεηαη από ρακειέο θαη πςειέο θπηεύζεηο, ελώ ζην 

δπηηθό ηκήκα ηεο δηακνξθώλεηαη ακθηζεαηξηθό θαζηζηηθό, δύν επηπέδσλ από ηνηρία κε 

αξγνιηζνδνκή. Σξία παξηέξηα θακππιόκνξθνπ ζρήκαηνο δεκηνπξγνύληαη γηα λα 

παξαιάβνπλ πθηζηάκελα δέληξα, ζηα όξηα ησλ νπνίσλ δηακνξθώλνληαη επίζεο ρακειά 

ηνηρία  κε αξγνιηζνδνκή πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θαζηζηηθά. πλδπαζηηθά κε 

ηα θηηζηά θαζηζηηθά ηνπνζεηνύληαη θαη ηξία μύιηλα ζε εκηθπθιηθή δηάηαμε. Η επίζηξσζε 

ηνπ δαπέδνπ ηεο Πιαηείαο γίλεηαη κε δάπεδν από ςεθίδεο πνπ ζπγθνιινύληαη κε ξεηίλε 

ζε βάζε από δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό πιηθό θαη αλάκεζα ζε απηό παξεκβάιιεηαη δάπεδν 
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από θπβόιηζνπο ζε νκόθεληξνπο θύθινπο, γηα λα ηνλίδεηαη ην ζρήκα ηεο Πιαηείαο. Η 

παξαπάλσ δηακόξθσζε, δηαθόπηεηαη από κία ισξίδα πιάηνπο 4,50κ πνπ επηζηξώλεηαη κε 

πδαηνπεξαηό ρπηό ζθπξόδεκα κε βάζε θαη ππόβαζε επίζεο από δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 

πιηθό (όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ). Η ισξίδα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν από 

νρήκαηα έθηαθηεο αλάγθεο, όζν θαη από νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ εμνπιηζκό ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα δηαθόξσλ εηδώλ εθδειώζεηο εληόο ηεο Πιαηείαο. Ο 

θσηηζκόο ζηελ Πιαηεία επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξα είδε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ: 11 ηεκάρηα 

Φσηηζηηθό ζώκα πιάγηαο ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο, 5 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο 

ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 5κ, 2 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο 

ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m, 4 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ 

πξνβνιέα κε θύθισκα LED ηνπνζεηεκέλν επί ηζηνύ ζε ύςνο 4m. Αλαιπηηθά ε 

δηακόξθσζε ζηε Πιαηεία απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην Α19 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

 

1.7. Αγξοά: 

Ννηηόηεξα ηεο Πιαηείαο θαη ζε άκεζε ζρέζε κε απηή, δηακνξθώλεηαη ε Αγνξά. Μία 

εκηζηεγαζκέλε δηαδξνκή θακπύινπ ζρήκαηνο, ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

κπνξεί λα θηινμελεί ππαίζξηεο εθδειώζεηο, εθζέζεηο θαη αγνξέο. Σκήκα ηεο Αγνξάο 

θαιύπηεηαη από 15 κνλάδεο νξζνγσληθήο μύιηλεο πέξγθνιαο (ζύκθσλα κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο), ηνπνζεηεκέλα κε ηξόπν ώζηε λα 

αθνινπζνύλ ηελ εκηθπθιηθή δηαδξνκή. Η νξνθή ηεο πέξγθνιαο θαιύπηεηαη από 

αλαξξηρόκελα θπηά, πνπ δεκηνπξγνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζθηαζκνύ ηνπ ρώξνπ. 

Παξάιιεια κε ηελ πέξγθνια ρσξνζεηείηαη δελδξνζηνηρία από Διηέο θαη παξηέξηα κε 

αγξσζηώδε, ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζην κεζνγεηαθό ηνπίν, δίλνληαο μερσξηζηό 

ραξαθηήξα ζην ρώξν. Σελ πέξγνια θαη ηε δελδξνζηνηρία αθνινπζεί ζεηξά κε θαζηζηηθά 

πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αλάπαπζεο ησλ επηζθεπηώλ. Ο ρώξνο ηεο Αγνξάο 

θαηαιακβάλεη 1500,00κ2 θαη ηα ηκήκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από θπηεύζεηο 

επηζηξώλνληαη κε ρσκάηηλν δάπεδν, ίδην κε απηό ηεο ππόινηπεο δηακόξθσζεο. Ο 

θσηηζκόο επηηπγράλεηαη κε ηξία είδε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ: 5 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα 

θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m, 10 ηεκάρηα Γξακκηθό 

θσηηζηηθό ζώκα, 13 ηεκάρηα Δλδνδαπέδην ζώκα. 

 

1.8. Πλαςεία Αμαφσκςηοίξσ: 

Ηκηθπθιηθό πιάησκα ζην ρώξν κπξνζηά από ην πθηζηάκελν θηήξην ηνπ Γεκνηηθνύ 

Αλαςπθηεξίνπ δηακνξθώλεη ηελ πιαηεία ηνπ. Ο ρώξνο θαηαιακβάλεη 1665,45κ2 θαη 

απνηειείηαη από ηξία παξηέξηα κε πθηζηάκελεο δελδξνζηνηρίεο θαη έλα ηέηαξην, 223,45κ2, 

ζην νπνίν δηακνξθώλεηαη, εληόο ρακεινύ ηνηρίνπ από αξγνιηζνδνκή, βξαρόθεπνο πνπ 

δέλεη ζπλζεηηθά κε ηα κνληέξλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηίζκαηνο. Η επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ 

γίλεηαη κε πδαηνπεξαηό ρπηό ζθπξόδεκα, αληίζηνηρν κε απηό ηεο ππόινηπεο δηακόξθσζεο, 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ή ηξνθνδνζίαο. Ο θσηηζκόο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν επηηπγράλεηαη κε ηξία είδε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ: 7 ηεκάρηα 

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m, 10 ηεκάρηα 

Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε θνξπθή ύςνπο 4m, 28 ηεκάρηα 

Φσηηζηηθό ζώκα θαηάιιειν γηα θσηηζκό θύηεπζεο. 
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1.9. Πλαςεία ρςξμ Ιεοό Ναό: 

Πεξηκεηξηθά ηνπ Ιεξνύ Νανύ Μεηακόξθσζεο σηήξνο δηακνξθώλεηαη θπθιηθή 

πιαηεία, πνπ θαηαιακβάλεη 1270,00κ2. Η δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο εμαζθαιίδεη ηελ 

επθνιόηεξε πξόζβαζε ησλ επηζθεπηώλ ζην λαό, ελώ ηαπηόρξνλα δεκηνπξγεί ζεκεία 

αλάπαπζεο θαη ππνρώξνπο πνπ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ εθδειώζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρώξα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν (π.ρ. γάκνπο θαη βαπηίζεηο). Πέξγθνια αληίζηνηρε κε απηή 

ηεο Αγνξάο (ηξηώλ ηκεκάησλ) εμαζθαιίδεη ηνλ ζθηαζκό ζην λόηην ηκήκα ηεο πιαηείαο, 

ελώ ε ππόινηπε πιαηεία ζθηάδεηαη από δελδξνζηνηρίεο πνπ αθνινπζνύλ ην θπθιηθό ζρήκα 

ηεο. Ο πεξίβνινο ηνπ λανύ επηζηξώλεηαη κε ςεθίδεο πνπ ζπγθνιινύληαη κε ξεηίλε, 

αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο Πιαηείαο. Αθνινπζεί ιεπηή θπθιηθή δώλε από θπβόιηζνπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ κνλνπάηηα κε ρσκάηηλν δάπεδν θαη δάπεδν από πδαηνπεξαηό ρπηό 

ζθπξόδεκα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θίλεζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ή ηξνθνδνζίαο. Ο 

θσηηζκόο ηεο πιαηείαο γίλεηαη κε δύν εηδώλ θσηηζηηθά ζώκαηα: 2 ηεκάρηα Γξακκηθό 

θσηηζηηθό ζώκα ζηεγαλό, 8 ηεκάρηα Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ηνπνζεηεκέλν ζε 

θνξπθή ηζηνύ ύςνπο 3m.      

 

1.10. Σσμςοιβάμια και ςευμηςή λίμμη: 

Σν πδάηηλν ζηνηρείν ζηε δηακόξθσζε εηζάγεηαη κε ηε κνξθή ηερλεηήο ιίκλεο, 

ππεξπςσκέλεο θαηά 0,30κ από ηε επηθάλεηα ηνπ δηακνξθσκέλνπ δαπέδνπ, ελώ ζηε 

ζπλέρεηα απηήο, αθνινπζώληαο ηηο ραξάμεηο  ηεο Πιαηείαο θαη γξακκηθά ηνπνζεηεκέλνη, 

ρσξνζεηνύληαη 26 πίδαθεο θαηαθόξπθεο εθηόμεπζεο λεξνύ. 

 

ηα πξνηεηλόκελα κε ηε κειέηε έξγα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξία απηόλνκα ζπληξηβάληα 

όπσο δηαθξίλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν γεληθό ζρέδην (αξ. ζρεδίνπ Α4) αιιά θαη ζην 

ζρέδην Α20 κε ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ ζπληξηβαληώλ. Σν έλα από απηά, ζε 

πνιπγσληθό ζρήκα ζε θάηνςε κε εκβαδό 66,45 m², ζα έρεη ηερλεηή ιίκλε βάζνπο 0,3 m 

θαη ζα πεξηέρεη δύν πίδαθεο κε ύςνο εθηόμεπζεο 2 m. Άιια δύν ζπληξηβάληα δελ έρνπλ 

ηερλεηή ιίκλε παξά κόλνλ πίδαθεο (13 πίδαθεο ην έθαζην ζπληξηβάλη, ζην ζύλνιν 26 γηα 

ηα δύν) κε ύςνο εθηόμεπζεο λεξνύ επίζεο 2 m. Σν θάζε ζπληξηβάλη ζα έρεη δπλαηόηεηα 

ζπιινγήο θαη επαλάρξεζεο λεξνύ ράξε ζε ζράξεο πδξνζπιινγήο ηνπνζεηεκέλεο 

πεξηκεηξηθά (γηα ην ζπληξηβάλη κε ηερλεηή ιίκλε) θαη θεληξηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα (γηα 

ζπληξηβάληα ρσξίο ηερλεηή ιίκλε) όπσο δηαθξίλεηαη ζην ζρέδην ησλ ζπληξηβαληώλ (βι. 

ζρέδην Α20). Η εθηόμεπζε λεξνύ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ππνβξύρησλ αληιηώλ κε 

κέγηζην καλνκεηξηθό 2 m θαη παξνρή 1.100 lt/h ε έθαζηε – κία γηα θάζε πίδαθα. Η θάζε 

δεμακελή ζα έρεη θίιηξν άκκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αληιηώλ από θύιια θαη δηάθνξα 

ζθνππίδηα. 

Η πιήξσζε λεξνύ γηα ην ζύζηεκα ζπληξηβαληώλ ζα γίλεηαη από ηελ πθηζηάκελε 

δεμακελή ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ 800 m³ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππόγεηνπ αγσγνύ κεηαθνξάο 

ύδαηνο Φ 75 mm θαη κήθνπο 110 m ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ην λεξό κε θπζηθή ξνή πξνο ηηο 

ππόγεηεο δεμακελέο ζπγθέληξσζεο θαη επαλάρξεζεο λεξνύ ηνπ έθαζηνπ ζπληξηβαληνύ. Οη 

ζσιήλεο ηνπ αγσγνύ ηνπνζεηνύληαη ζε ηάθξν δηαζηάζεσλ 0,8 m πιάηνο x 1,0 m βάζνο θαη 

εγθηβσηίδνληαη κε άκκν ιαηνκείνπ. ηελ ίδηα ηάθξν ηνπνζεηείηαη ν ζσιήλαο κε θαιώδηα 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ. Πξνβιέπεηαη ηνπνζέηεζε πίλαθα 

απηνκαηηζκνύ ησλ αληιηώλ ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε ζηεγαλό ρώξν ηνπ νηθίζθνπ ηεο 

πθηζηάκελεο δεμακελήο ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα θξεάηην θνληά ζηα 

ζπληξηβάληα. 
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Οη πδαηνδεμακελέο ζπγθέληξσζεο θαη επαλάρξεζεο λεξνύ ησλ ζπληξηβαληώλ 

θαηαζθεπάδνληαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20 κε ζηδεξό νπιηζκό B500C, θαη είλαη 

εθνδηαζκέλεο κε ζύζηεκα ειέγρνπ πιήξσζεο (εηδηθό θινηέξ) ε θάζε κία έηζη ώζηε ε 

παξνρή λεξνύ λα ζηακαηάεη ηε ζηηγκή πνπ ε έθαζηε δεμακελή ζα είλαη πιήξεο. Οη 

δηαζηάζεηο ησλ δεμακελώλ ζρεδηάζηεθαλ κε ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ηνλ θαζαξηζκό ηνπο 

θαη επηζθεπή ησλ αληιηώλ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Δπηθαλεηαθά νη δεμακελέο ζα είλαη 

επηζηξσκέλεο κε πδαηνπεξαηό ρπηό ζθπξόδεκα (βι. ζρέδην Α20), όκνην κε απηό πνπ έρεη 

επηιεγεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο δηακόξθσζεο. Δζσηεξηθά νη δεμακελέο ζα έρνπλ ζηξώζε 

από ηζηκεληνθνλίακα ελώ εμσηεξηθά πξνβιέπεηαη επάιεηςε κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό 

δηάιπκα γηα ηελ εμαζθάιηζε αδηαπεξαηόηεηαο. ηα ζεκέιηα ησλ πδαηνδεμακελώλ 

ζπγθέληξσζεο θαη επαλάρξεζεο λεξνύ ησλ ζπληξηβαληώλ πξνβιέπεηαη ζηξώζε από 

ακκνράιηθν πάρνπο 20 εθ. γηα ιόγνπο απνζηξάγγηζεο θαη απνθπγήο θαηλνκέλσλ άλσζεο.       

 

1.11. Χχμάςιμα μξμξπάςια ρςξ δαρικό ςμήμα ςξσ Πάοκξσ: 

Σα κνλνπάηηα ζην δαζηθό ηκήκα ηνπ Πάξθνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο 2700κ επηζηξώλνληαη 

κε ρσκάηηλν δάπεδν, αληίζηνηρν κε απηό πνπ έρεη επηιεγεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο 

δηακόξθσζεο. Τπεξπςώλνληαη θαηά 0,23κ από ηελ πθηζηάκελε ζηάζκε, έηζη ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη ηπρώλ ξίδεο δέληξσλ πνπ έρνπλ επεθηαζεί εληόο ησλ κνλνπαηηώλ, ελώ ζηα 

όξηά ηνπο ηνπνζεηείηαη θπηηθή γε κε θιίζε πξνο ηα πθηζηάκελα παξηέξηα. Οξηνζεηνύληαη 

κε ηνηρία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη ηάθξν κε θξνθάιεο ζηξαγγηζηεξίνπ, δηαζηάζεσλ 

0,30x0,20κ. Δπί ηεο δηαδξνκήο, πνπ νδεγεί από ηελ Κεληξηθή Δίζνδν ηνπ Πάξθνπ ζην 

Αλαςπθηήξην, θαζώο επίζεο θαη ζηα ζεκεία πίζσ από ηα βάζξα όπνπ ηνπνζεηνύληαη νη 

πξνηνκέο ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηξάηνπ θαη θνληά ζηελ Δίζνδν Καπλεξγαηώλ, 

δηαηεξνύληαη νη πθηζηάκελεο ρακειέο ιηζνδνκέο ζηα όξηα ησλ κνλνπαηηώλ, ελώ 

πξνβιέπεηαη ε ζπκπιήξσζε θαη αλαδεκηνπξγία ηκεκάησλ ηνπο πνπ θαζαηξέζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνεγνύκελσλ εξγαζηώλ.Σν ζπλνιηθό κήθνο ησλ λέσλ ιηζνδνκώλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία είλαη 104,44κ, όπσο θαίλνληαη κε δηαγξάκκηζε ζην ζρέδην Α1 ηεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο.Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ κνλνπαηηώλ ππάξρνπλ ζηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηώλ ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο (Α19).  

 

1.12. Διαδοξμέπ με σδαςξπεοαςό ρκσοόδεμα: 

Σκήκα ησλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηώλ ηνπ Πάξθνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο 194,65κ  

επηζηξώλεηαη κε πδαηνπεηαηό ρπηό ζθπξόδεκα, κε βάζε θαη ππόβαζε από δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηό πιηθό (όπσο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθό ζρέδην ηεο αξρηηεθηνληθήο 

κειέηεο), έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ε θπθινθνξία νρεκάησλ πνπ εμππεξεηνύλ αλάγθεο 

ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πάξθνπ (απνξξηκκαηνθόξα, αζζελνθόξα, ππξνζβεζηηθά 

νρήκαηα, νρήκαηα γηα ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη ππνδνκώλ). 

 

1.13. Αρςικόπ ενξπλιρμόπ: 

Ο αζηηθόο εμνπιηζκόο ηνπ Πάξθνπ απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ θαηαζθεπέοε ζέζε 

ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην Α12 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

 

1.13.1 Πηλαθίδεο 



ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΠΑΣΡΑΣΕΙΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

 
 

 

 
14 

Α. Πιεξνθνξηώλ:  Δίλαη μύιηλεο θαηαζθεπέο κε ύςνο 2,60κ θαη κηθξή ζηέγε πνπ 

θαηαιακβάλεη 3,02κ2, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Πάξθνπ θαη ηηο εθδειώζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζηνπο ρώξνπο ηνπ.      

Β. Καηεύζπλζεο: Δίλαη μύιηλεο θαηαζθεπέο κε ύςνο 0,90κ θαη πιάηνπο 0,36κ, νη νπνίεο 

ηνπνζεηνύληαη ζε θνκβηθά ζεκεία έηζη ώζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη νη επηζθέπηεο ηνπ 

Πάξθνπ.  

 

1.13.2 Φσηηζηηθά ζώκαηα: 

Σα θσηηζηηθά ζώκαηα δηαθέξνπλ ζε είδνο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θσηηζκνύ ηνπ εθάζηνηε 

ρώξνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη θαη απνηεινύληαη από ηα παξαθάησ είδε: 

 

1. Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ζηεγαλό ΙΡ66, κε θύθισκα 16 LED 32W. 

2. Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ζηεγαλό ΙΡ66, κε θύθισκα 16 LED 32W. 

3. Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ζηεγαλό ΙΡ66, κε θύθισκα 24 LED 47W. 

4. Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΙΡ65, κε έλα "παξάζπξν" δηαθπγήο 

θσηηζκνύ 180°, ύςνπο 675mm, κε θύθισκα LED 38W. 

5. Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΙΡ65, κε έλα "παξάζπξν" δηαθπγήο 

θσηηζκνύ 180°, ύςνπο 550mm, κε θύθισκα LED 18W. 

6. Φσηηζηηθό ζώκα νξαηήο ηνπνζέηεζεο, ζηεγαλό ΙΡ65, κε ηέζζεξα "παξάζπξν" 

δηαθπγήο θσηηζκνύ ≈90° έθαζην, ύςνπο 180mm, κε θύθισκα LED 18W. 

7. Πξνβνιέαο αζύκκεηξεο δέζκεο, ζηεγαλόο ΙΡ66, κε θύθισκα LED 86W. 

8. Πξνβνιέαο αζύκκεηξεο δέζκεο, ζηεγαλόο ΙΡ66, κε θύθισκα LED 31W. 

9. Φσηηζηηθό ζώκα ηύπνπ πξνβνιεα κε θύθισκα LED ηνπνζεηεκέλν επί ηζηνύ ζε 

ύςνο 4m. 

10. Γξακκηθό θσηηζηηθό ζώκα ζηεγαλό IP65 κε θύθισκα LED 56W 

 

1.13.3 Καζηζηηθά: 

Α. Κηηζηό: Έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο  ύςνο 500κκ, κήθνο 1800κκ, πιάηνο 450κκ. 

Απνηειείηαη από ηνηρία κε αξγνιηζνδνκή ύςνπο 450κκ θαη επηθάιπςε κε μύιηλεο ζαλίδεο 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο γεληθέο δηαζηάζεηο ηνπ. 

Β. Ξύιηλν: Έρεη γεληθέο δηαζηάζεηο  ύςνο 815κκ, κήθνο 1600κκ, πιάηνο 505κκ. 

Απνηειείηαη από πέληε μύια δηαηνκήο 45x95κκ πνπ εδξάδνπλ πάλσ ζε δύν κεηαιιηθέο 

βάζεηο. Οη βάζεηο θαηαζθεπάδνληαη από κνξθνζίδεξν «Π» δηαηνκήο 50 x 25κκ. Σν 

θάζηζκα κε ηελ πιάηε ζρεκαηίδεη γσλία 100ν  έηζη ώζηε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ μύισλ ην 

ηειηθό ζρήκα ηνπ θαζίζκαηνο λα είλαη αλαηνκηθό. Οη μύιηλεο ξάβδνη ζρεκαηίδνπλ ην θύξην 

ζώκα ηεο θαηαζθεπήο θαζώο βηδώλνληαη κε θαζνλόβηδεο Μ8x60κκ θαη παμηκάδηα 

αζθαιείαο αθήλνληαο ππνινγηζκέλα θελά κεηαμύ ηνπο.  

 

1.13.4 Κάδνη απνξξηκκάησλ: 

Κάδνο απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν ΝΔΣ ΠΡ Β11.2. Ξύιηλνο ζηξνγγπιόο 

επηζηήιηνο θάδνο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ηέζζεξηο νπέο απνζηξάγγηζεο ζηνλ 

ππζκέλα, 

κε πεξίβιεκα από ζπλζεηηθή αληηθνιιεηήμπιέηα, ζηεξηδόκελνο ζε κεηαιιηθό ζηύιν κε 

δύν ιάκεο πνπ ζρεκαηίδνπλ θύθιν, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο. 

 

Οη αθξηβείο ζέζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο ζπλνιηθήο 

δηακόξθσζεο ηνπ Πάξθνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην Α21 ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 
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1.14. Φσλάκιξ- Κςήοιξ εμημέοχρηπ επιρκεπςώμ 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή ελόο μύιηλνπ θαιαίζζεηνπ κηθξνύ δηώξνθνπ 

θπιαθίνπ ην νπνίν ζα εμππεξεηεί πέξαλ από ηηο αλάγθεο ηνπ θύιαθα ηνπ ρώξνπ αλαςπρήο 

ζηελ είζνδν ηνπ ρώξνπ, σο πεξίπηεξν πιεξνθνξηώλ θαη ελεκέξσζεο θαζώο θαη σο 

ππξνζβεζηηθή θσιηά όπνπ ζα απνζεθεύεηαη ππξνζβεζηηθό πιηθό (ππξνζβεζηήξεο, 

θνπβάδεο, γθαζκάδεο, θηπάξηα, θαθνί θιπ). 

Σν θπιάθην ζεκειηώλεηαη κε ζθπξόδεκα 4,59 m² x 0,3 m θαη εδξάδεηαη ζηε βάζε από 

ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 3,3 m x 3,1 m x 0,13 ύςνο. Σν θπιάθην θαηαζθεπάδεηαη από μύιν, 

έρεη δηαζηάζεηο ζηελ θάηνςε 3,3 m x 3,1 m, ζπλνιηθό ύςνο 5,25 m θαη δηαζέηεη πόξηα, 

παξάζεξα θαη θηγθιηδώκαηα ζην κπαιθνλάθη δεπηέξνπ νξόθνπ. 

 
ΠΡΟΣΑΗ 

2.1 τόχος 

Κφριοσ ςτόχοσ τθσ πρόταςθσ είναι θ ανάκτθςθ τθσ ταυτότθτασ του Παπαςτράτειου 
Πάρκου, μζςω τθσ αναςφνταξισ του και τθν ομαλι ενςωμάτωςθ τθσ νζασ διαμόρφωςθσ 
ςτισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ του, κακϊσ και ςτισ μνιμεσ του. 
Κάτι τζτοιο επιτυγχάνεται μζςω μίασ ςφγχρονθσ ςχεδιαςτικισ πρόταςθσ, ςε πλιρθ 
ςφμπνοια με τον πρωταρχικό ςχεδιαςμό. Για τον λόγο αυτό επιλζχκθκε μζςα από μία 
ςυνολικι προςζγγιςθ, να εφαρμοςκοφν ιπιοι και διαφορετικοί χειριςμοί ςε κάκε 
ενότθτα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του ίδιου του χϊρου αλλά και τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ, 
τισ χριςεισ που υφίςτανται αλλά και που επιδιϊκονται, κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ 
που 
επιβάλλει θ ίδια θ φφςθ του χϊρου. 
Θ πρόταςθ δε ςτοχεφει ςε μία βίαιθ χωρικι αναδιοργάνωςθ θ οποία κα μετατρζψει το 
πάρκο ςε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Μζςα από μία καλά μελετθμζνθ 
προςζγγιςθ, προςπακεί με τα πιο ιπια μζςα και τισ πιο ςφγχρονεσ μεκόδουσ να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του ίδιου του χϊρου, τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ πόλθσ του  
Αγρινίου, προκειμζνου να επανζλκει θ αξρηθή θπζηνγλσκία του, δθλαδι ζνασ τόποσ 

ςυγκζντρωςθσ, πολιτιςμοφ, αναψυχισ και ανάταςθσ, όπου κα εντοπίηονται: 
‐ Θ εξάλειψθ τθσ διαφορετικότθτασ, ζτςι ϊςτε να νιϊκει ο κακζνασ πωσ είναι μζλοσ μιασ 
κοινότθτασ. 
‐ Θ ιςότιμθ ςυμμετοχι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. 
‐ Θ δθμιουργία ενόσ χϊρου όπου οι άνκρωποι κα αιςκάνονται άνετα. 
‐ Ο παλμόσ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εκδθλϊςεισ που μποροφν να 
φιλοξενθκοφν. 
‐ Θ προςβαςιμότθτα για όλουσ. 
‐ Θ δθμιουργία ηωνϊν και χϊρων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 
Θρεμίασ‐ Χαλάρωςθσ‐ Απομόνωςθσ/ Πολιτιςτικοφ/ Εκπαιδευςθσ/ Παιχνιδιοφ/ Πακθτικισ 
και ενεργθτικισ Αναψυχισ. 
‐ Το βίωμα του χϊρου ωσ μία πολυαιςκθτθριακι εμπειρία υψθλισ ποιότθτασ. Θ επαφι 
με 
το πάρκο να αποτελεί μία πολυφωνία αιςκιςεων μζςα από τθν ποιότθτα του. 
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Κφριοσ άξονασ του ςχεδιαςμοφ είναι θ δθμιουργία μίασ ενιαίασ αντιλθπτικά ενότθτασ, 
με ζμφαςθ ςτθν ενδυνάμωςθ και αναβάκμιςθ του πραςίνου και των υπαρχόντων 
υποδομϊν, με τθ χριςθ αποκλειςτικά «μαλακϊν», υδατοπερατϊν υλικϊν, θ οποία δε κα 
ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τα υφιςτάμενα τμιματα και χριςεισ του Πάρκου, αλλά κα 
ενδυναμϊνει, κα ςτθρίηει και κα πλαιςιϊνει τθν τωρινι κατάςταςθ, δθμιουργϊντασ 
ζναν 
ολοκλθρωμζνο χϊρο, ζνα πάρκο μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα το οποίο κα αποτελεί  
υπερτοπικό πόλο ζλξθσ. Ζτςι, εφόςον θ μορφι, θ λειτουργικότθτα και θ δυναμικότθτα 
του 
Παπαςτράτειου Πάρκου κα μπορεί πλζον να ανταπεξζρχεται ςτισ ανάγκεσ ολόκλθρθσ τθσ 
πόλθσ, κα αποτελζςει ξανά ζνα άρρθκτο κομμάτι τθσ ηωισ τθσ και των κατοίκων τθσ, 
προςφζροντασ ζτςι ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Οι ςχεδιαςτικζσ 
προςεγγίςεισ που εφαρμόηονται ζχουν ωσ βαςικό παράγοντα τθν οικολογικι ιςορροπία 
του Πάρκου ςε ςυνδυαςμό με τουσ χριςτεσ, τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, 
προκειμζνου μετά τθν καταςκευι του νζου τμιματοσ, να οικειοποιθκοφν και να 
αλλθλεπιδράςουν με τον χϊρο άτομα από όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ, κάκε θλικίασ και 
κάκε πεδίου ενδιαφζροντοσ, είτε για ενεργθτικι είτε πακθτικι αναψυχι.  
Θ αιςκθτικι, λειτουργικι και οικολογικι αναβάκμιςθ του Πάρκου, μζςου του νζου 
ςχεδιαςμοφ, ςυνειςφζρει ςυγχρόνωσ ςθμαντικά τόςο ςτθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, αλλά και ςτθν ποιότθτα και πολιτιςμικότθτα όχι μόνο τθσ  
γειτονικισ περιοχισ, αλλά και ολόκλθρθσ τθσ πόλθσ. Βαςικι επιδίωξθ των 
προτεινόμενωνχριςεων είναι αρχικά θ ςφνδεςθ και ςτθ ςυνζχεια θ ενςωμάτωςθ του 
Πάρκου ςτον αςτικόιςτό, αποτελϊντασ ςθμαντικό άξονα για τα δρϊμενά του. Θ 
δυνατότθτα να αποτελζςει τοΠαπαςτράτειο Πάρκο τον πυρινα ενόσ δικτφου αςτικϊν 
υπαίκριων χϊρων επιδιϊκεται,μζςω τθσ ςφνδεςισ του με πράςινεσ διαδρομζσ μετα πζριξ 
άλςθ κακϊσ και τουσυπάρχοντεσ ελεφκερουσ χϊρουσ εντόσ τθσ πόλθσ. 
Ο νζοσ χαρακτιρασ λοιπόν του Παπαςτράτειου Πάρκου ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθενόσ 
νζου άξονα ανάπτυξθσ για τθν πόλθ του Αγρινίου, με γνϊμονα τουσ πολίτεσ τθσ και 
τθν αειφορία. 
 
Κεντρική Ιδέα 

Κεντρικι ιδζα του ςχεδιαςμοφ αποτζλεςαν οι αρχικζσ ςχεδιαςτικζσ προςεγγίςεισ, μζςα 
από μία πιο ςφγχρονθ ματιά. 
Οι καμπφλεσ ωσ ροζσ, το ςχιμα του κφκλου ωσ ςθμείο ςυνάντθςθσ και ςυνάκροιςθσ, 
ςυμβάλλουν ςτθν ενεργοποίθςθ, προβολι και ανάδειξθ τθσ δυναμικισ του τόπου 
προκειμζνου να επαναφζρουν τισ χαμζνεσ μνιμεσ. Θ δθμιουργία διαδρομϊν δεν 
εξυπθρετεί μόνο τθ φυςικι κίνθςθ, αλλά και τθν ενεργοποίθςθ των αιςκιςεων μζςω 
τωνδιαφορετικϊν ςχεδιαςτικϊν ενοτιτων. 
Οι δθμόςιοι χϊροι αποτελοφν μζρθ όπου οι κλιματικζσ ςυνκικεσ (ιλιοσ, άνεμοσ και 
κίνθςθ αφρασ) οφείλουν να δρουν ευεργετικά και όπου θ κοινωνικοποίθςθ και θ 
επικοινωνία διευκολφνονται, βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα τθσ αςτικισ ηωισ. Το πράςινο, 
τονερό και θ γθ, ηωτικισ ςθμαςίασ παράγοντεσ, εντοπίηονται ςε διαφορετικζσ εκφάνςεισ 
τουσ, παραπζμποντασ ςτο φυςικό τοπίο, περικλείοντασ τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ  
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προκειμζνου ο χριςτθσ ν’ αποκοπεί από το αςτικό περιβάλλον και να βιϊςει μία 
εμπειρίααπομόνωςθσ από αυτό, παρόλο που παραμζνει μζςα ςτον αςτικό ιςτό. 
Ηθτοφμενο λοιπόνείναι όχι θ αναπαραγωγι ενόσ νζου αςτικοφ περιβάλλοντοσ, αλλά θ 
δθμιουργία ενόσχϊρου ο οποίοσ προςομοιάηει με τθ φφςθ. 
Προκειμζνου να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, γίνεται προςπάκεια ενςωμάτωςθσ του νζου  
τμιματοσ ςτο παλιό μζςω τθσ ομαλισ ενοποίθςισ τουσ, τθσ ςυνζχειασ και ςυνοχισ τουσ, 
χωρίσ αυτό να ςθμαίνει τθν επανάλθψθ και τθν αναπαραγωγι τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ. 
Ο ςχεδιαςμόσ αποτζλεςε ςφνκετθ διαδικαςία, θ οποία μζςα από ποικίλεσ αιςκθτικζσ, 
λειτουργικζσ, οικολογικζσ και αειφορικζσ προςεγγίςεισ, κλικθκε να ανταποκρικεί ςτον 
ςφνολο των χρθςτϊν, βλζποντασ τα όποια προβλιματα ι επικυμίεσ τουσ ωσ μια 
πρόκλθςθ. Ηθτιματα κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ςυμμετοχισ αποτζλεςαν αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ δθμιουργίασ. 
Θ πρόταςθ ορίηει μία πολυεςτιακι και πολυεπίπεδθ διαμόρφωςθ, θ οποία αποτελείται 
από διαφορετικζσ και διακριτζσ υποενότθτεσ (Πλατεία, Θζςθ κζασ ςτθ Δεξαμενι, 
κακιςτικόσ χϊροσ, διαδρομι του νεροφ, μεςογειακι διαδρομι, ενότθτα αναγλφφου, 
αγορά, παιδικι χαρά νθπίων αλλά και εφιβων) κάκε μία από τισ οποίεσ κα μπορεί να 
ανταποκρίνεται ςε διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ, θλικιακζσ ομάδεσ, τφπο αναψυχισ και  
προςδοκϊμενθ απομόνωςθ. 
Βαςικό ηιτθμα είναι ο χριςτθσ να μπορεί προςανατολίηεται ςτον χϊρο, να ζχει 
πρόςβαςθ από τθ μία ενότθτα ςτθν άλλθ με ιπιο αλλά αντιλθπτό τρόπο, χωρίσ όμωσ 
ναυπάρχουν εμφανι όρια και να επιλζγει αναλόγωσ τισ δραςτθριότθτεσ που κζλει να 
αναπτφξει ςε ποιο μζροσ του Πάρκου και αν βρίςκεται. Παρόλα αυτά, κινοφμενοσ μζςα 
ςτον χϊρο, αντιλαμβάνεται κάκε φορά τθν είςοδο ςε μία νζα ενότθτα μζςα από τισ 
εναλλαγζσ των φυτεφςεων, τισ υφζσ και τα χρϊματά τουσ. Θ κίνθςθ γίνεται ομαλά, χωρίσ 
κόπο, αφοφ οι χαράξεισ φζρουν ομαλζσ κλίςεισ, που επιτρζπουν ςε άτομα ευαίςκθτων 
κοινωνικά ομάδων όπωσ Α.Μ.Ε.Α., θλικιωμζνουσ, μικρά παιδιά και γονείσ 
μεκαροτςάκια,ποδιλατα, να κινοφνται ελεφκερα. 
 


